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NIEUWSBRIEF 

September 2022 

 

3D kaarten maken: een gezellige bezigheid waar de materialen aanwezig zijn. U neemt zelf een (3-D) 

schaartje en een placemat mee om op te werken. U betaalt per gemaakte kaart. Leden hebben gratis 

toegang en niet-leden betalen € 3,00.  

Kienen: iedereen is van harte welkom op deze gezellige dinsdagmiddagen. De zaal is open vanaf 13.00 uur 

en het kienen begint om 14.00 uur. De kosten voor een enkele kaart incl. koffie of thee zijn na verhoging 

slechts €5,50 en voor een dubbele kaart €8,00. Vóór en na de pauze worden 6 rondes gespeeld met prijzen 

voor één rijtje en prijzen voor een volle kaart. Er zijn mooie prijzen te winnen! We wisselen het kienen 

voor geldprijzen (€ 3,50 en € 7,00) en gekochte prijzen om de beurt met elkaar af. 

Dansen met DJ Hans: één keer per maand is er een dansavond voor 40 plussers. Het dansen begint om 

20.00 uur en eindigt om 00.00 uur. Iedereen is van harte welkom, leden en ook niet leden. Uiteraard gratis 

entree. DJ Hans draait foxtrots, tango’s, Engelse en Weense walsen uit het verleden en heden en uiteraard 

uw verzoeknummertjes. Ook countryline dance wordt niet vergeten. Kortom voor elk wat wils in een 

gezellige ongedwongen sfeer.  

Kaarten: elke 2e zondag van de maand zijn leden en niet-leden van 10.00 uur tot 12.00 uur welkom om in 

het Buurthuis een kaartje te leggen.  

Na een mooie zomerstop zijn we ook weer blij om te kunnen starten met 

onze eerstvolgende activiteiten in september en oktober: 

19 september maandag 20.00 uur kaarten maken 

20 september dinsdag 14.00 uur kienen 

24 september zaterdag 10.00 uur burendag en om  

         20.00 uur dansen met DJ Hans 

27 september dinsdag 14.00 uur Preuverie 
 

04 oktober dinsdag 14.00 uur kienen 

9 oktober zondag 10.00 uur kaarten 

11 oktober dinsdag 14.00 uur bloemschikken 

17 oktober maandag 20.00 uur kaarten maken 

18 oktober dinsdag 14.00 uur kienen 

25 oktober dinsdag 14.00 uur lezing Remedica 

29 oktober zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 
 

Preuverie dinsdag 27 september van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Iedereen is van harte welkom om deze middag zijn of haar steentje bij te dragen aan de jaarlijkse 

PREUVERIE. Het is de bedoeling dat elke deelnemer die naar deze middag komt iets lekkers (koude 

gerechtjes op een schaal) meeneemt om dat uit te stallen op een mooi gedekte tafel en dan 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 weer een 

mooi receptenboekje kunnen maken van ons gezamenlijk samengesteld buffet. Wij zorgen voor een lekker 

kopje koffie/thee. We hopen dan ook dat voor deze activiteit veel animo zal zijn. Leden en niet-leden zijn 

van harte welkom en betalen geen entree, iedereen neemt immers iets mee. Inlichtingen eventueel via: 06 

23637401 Aanmelden graag vóór 20 september: bij één van onze bestuursleden in de brievenbus, via tel.nr. 

06 23637401, via email buurtverenigingstjoris@gmail.com of seniorenverenigingstjoris@gmail.com o.v.v. 

naam, adres en telefoonnummer. 
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