
3D-kaarten maken 
Heeft u tijd en zin, dan bent u van harte 

welkom om prachtige 3D-kaarten te komen 

maken. Zowel voor beginners als ook voor 

gevorderden is dit een mooie bezigheid met 

prachtige resultaten. Ervaring met deze 

activiteit is dus niet nodig! U zorgt voor een 

klein schaartje met een scherpe punt, een 

liniaal en een placemat (onderlegger). Wij 

zorgen voor de rest zoals papier en 

enveloppen. Leden hebben gratis toegang en 

niet-leden betalen €3,00; hierbij 

inbegrepen natuurlijk een kop koffie/thee 

met iets lekkers erbij. Aanmelden is niet 

nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

seniorenverenigingstjoris@gmail.com 

buurtverenigingstjoris@gmail.com  

 0475 482220 of 06-23637401. 

  

 

 

NIEUWSBRIEF 

september 2020 

 

Bij deze willen we U nogmaals attent maken op de 

eerstvolgende activiteiten van onze verenigingen 

die allemaal plaatsvinden in het buurthuis 

Cypresstraat 58 tenzij anders vermeld:  

13 sept. zondag 10.00 uur kaarten 

14 sept. maandag 20.00 uur 3D-kaarten maken 

15 sept. dinsdag 14.00 uur 3D-kaarten maken 

26 sept. zaterdag 11.00-13.00 burendag 

11 okt. zondag 10.00 uur kaarten 

13 okt. dinsdag 14.00 uur Preuverie 

19 okt. maandag 20.00 uur 3D-kaarten maken 

27 okt. dinsdag 14.00 uur bloemschikken 

-Wandelen elke woensdagmiddag 14.00 uur 

-BV jeu de boules recreanten: dinsdag en 

donderdag 13.30u  en woensdag 19.00u 

-Qi-gong vrijdag 9.30 en zaterdag 10.00+11.15u 

-In de agenda (website www.buurthuisstjoris.nl ) 

kunt u ook op de activiteiten klikken voor meer 

info.  

 

 -Inlichtingen secretariaat Buurt  Vereniging 
    Toine Meuwissen:  0475 482220 
     buurtverenigingstjoris@gmail.com  
-Inlichtingen secretariaat Senioren Vereniging 
    Els Bontemps-Hermkens:   0475 486215 
      seniorenverenigingstjoris@gmail.com 
-Bankrek.voor beide verenigingen:  
     NL 48 RABO 0134575148 
      t.n.v.  Buurt Vereniging  St.Joris Echt Noord 
      o.v.v. naam en adres 
-Website: www.buurthuisstjoris.nl  

 

Burendag, zaterdag 26 september 

Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september 

gevierd en is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje 

Fonds. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig 

samenkomt en waarbij mensen iets goeds doen voor elkaar en 

de buurt. Van het Oranjefonds mochten wij een bijdrage 

ontvangen voor het verder ontwikkelen van de buurttuin en de 

kweekkas aan de achterzijde van het Buurthuis. U wordt 

daarom vriendelijk uitgenodigd deze tuin te komen bekijken 

van 11.00 uur tot 13.00 uur. Voor informatie omtrent deze tuin 

kunt u hier natuurlijk ook terecht.  

Er zal een imker aanwezig zijn die uitleg geeft over zijn bijen 

en ook de inwendige mens zal niet vergeten worden. Leden van 

Buurt- en Senioren Vereniging en ook niet-leden zijn van harte 

uitgenodigd voor dit bezoek aan de buurttuin. 

Er vindt echter géén rommelmarkt plaats zoals eerder 

vermeld werd. 

 

Preuverie dinsdag 13 oktober 
Na het grote succes van vorig jaar willen we ook dit jaar een 

Preuverie organiseren. Leden en niet-leden  zijn van harte 

welkom om een koud gerechtje op een schaal mee te nemen en 

dat uit te stallen op een mooi gedekte tafel om daarna 

gezamenlijk van het ontstane buffet te genieten van een 

gezellige middag. Het hoeft niet veel (iedereen neemt immers 

iets mee) en ook niet ingewikkeld te zijn: eenvoudige hapjes 

zijn ook lekker. Het zou heel fijn zijn als u ook het recept van 

het meegebrachte gerechtje meeneemt zodat we naderhand 

voor iedereen een receptenboekje kunnen maken van ons 

buffet.  Wij zorgen voor een lekker drankje en een kopje 

koffie/thee. Opgeven graag vóór 3 oktober via:  

 06 23637401 of  0475 482297 of 

seniorenverenigingstjoris@gmail.com of 

buurtverenigingstjoris@gmail.com     

Museum van de vrouw: Fred van Neer 
Nu te zien: Lokale kunst van Fred van Neer. Fred exposeert zijn schilderijen van 8 september t/m 20 oktober. 

Nieuwe openingstijden: Ma – Gesloten. Di t/m vr – 11:00 uur tot 17:00 uur. Za & Zo – 13:00 uur tot 17:00 uur. 

Voor verdere informatie zie:www.museumvandevrouw.nl 
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