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NIEUWSBRIEF 

augustus 2022 

 

Noteer alvast in uw agenda: Een extra zomerdansavond op 27 augustus met DJ Hans, 6 en 20 

september kienen, 19 september kaarten maken, 24 september BURENDAG (ROMMELMARKT) en 

dansen met DJ Hans en op 27 september PREUVERIE. Nadere informatie volgt nog. 
 

Daguitstapje naar Kevelaer, Kleve en Haps 
 

Nadat we in 2019 ons laatste daguitstapje hebben georganiseerd zijn we blij dat we ook 

voor dit jaar weer een reisje mogen organiseren. We gaan dinsdag 13 september a.s. met 

de bus naar Kevelaer, Kleve en Haps. 

Het programma voor die dag ziet er als volgt uit: 

9.30 uur vertrek vanaf Buurthuis St.Joris met daarna een lekker hapje en drankje in de bus  

10.45 uur aankomst in Kevelaer voor een kort bezoekje aan bv. het attractieve 

stedenbouwkundige bedevaartcentrum, monumentaal beschermde huizen of de schilderachtige 

straatjes en hoekjes. 

12.00 uur vertrek naar Kleve met o.a. het winkelcentrum Neue Mitte, de Kavarinerstrasse, 

Grossestrasse en de Hagschestrasse. Hier kan men in een gezellige omgeving de lunch 

gebruiken. 

14.30 uur vertrek naar Haps  

15.00 uur aankomst in Haps. U wordt ontvangen in een sfeervolle ambiance waar u op de hoogte 

wordt gebracht van allerlei kip- en ei weetjes, inclusief het proeven van diverse soorten 

advocaat: Doortje, Suyp, McEgg en Moortje. Onder het genot van een heerlijk kopje koffie, 

huisgemaakte appeltaart en Doortje-advocaat krijgt u informatie over het leven op het Hapse 

platteland. Na deze dag weet u alles over de kip en het ei!  

17.00 uur vertrek richting Stevensweert   

18.00 uur 3 gangen menu Brookx Stevensweert  

20.00 uur thuis bij Buurthuis St.Jorius Echt 

-Iedereen is verplicht zijn paspoort of ID-kaart mee te nemen. 

Zijn er deelnemers die een dieet volgen dan kunnen zij dat doorgeven middels het 

opgaveformulier. Ook mensen die gebruik maken van een rollator of een eventueel inklapbare 

rolstoel en begeleider kunnen dat middels hetzelfde strookje aangeven. 
-De bijdrage voor deze reis houden we laag en bedraagt voor leden € 50,00 en voor niet-leden € 55,00. 

Opgavestrookje met gepast geld in envelop inleveren bij Els Bontemps, Hulststraat 11 vóór 13 

augustus ÓF vóór 13 augustus aanmelden d.m.v. het overmaken van het bedrag op Bankrekening: 

NL 48 RABO 0134575148 t.n.v.  BV St.Joris Echt-Noord; onder vermelding van:  

Uitstapje 13-9-2022, naam, adres en aantal personen. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam:                                                        Adres: 

Tel.nr.:                  Emailadres: 

Tel.nr. thuisblijvers:                         

Lid ……persoon / personen                     Geen lid……..persoon / personen 

Dieet:                                                  Rollator of inklapbare rolstoel (plus begeleider):                 
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