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NIEUWSBRIEF 

Oktober 2022 

 

Klucht “Kómkómmertied” 

In overleg met Toneel Vereniging “Ons Genoegen ‘84” mogen we u als lid van onze verenigingen 

uitnodigen om deel te nemen aan de generale repetitie van de klucht “Kómkómmertied” op 

woensdagavond 26 oktober om 20.00 uur in “De Spil”, Suikerdoossingel 55-57, te Maasbracht. 

Voor deze voorstelling betaalt u geen €10,00 maar €5,00 inclusief een kop koffie/thee met iets 

lekkers erbij. Zoals we gewend zijn van deze toneelvereniging belooft het een gezellige avond te 

worden waar we weer eens hartelijk kunnen lachen. Ons voorstel is eventueel te carpoolen.  

Graag aanmelden vóór maandag 17 oktober via email buurtverenigingstjoris@gmail.com of 

seniorenverenigingstjoris@gmail.com o.v.v.  

Naam: 

Adres: 

Aantal personen à €5,00: 

Heeft wel / geen vervoer  

Kan eventueel ……personen meenemen in de auto.  

Betalen via bankrek.nr. NL 48 RABO 0134575148 t.n.v.   BV  St.Joris Echt Noord   

Wij zorgen voor vervoer voor degenen die dat nodig hebben. 

Na opgave ontvangt u van ons de nog benodigde informatie voor die avond. 

U kunt eventueel ook een envelop met een inschrijfbriefje met bovengenoemde gegevens én het 

geld deponeren in de brievenbus bij een van de bestuursleden. 
 

Herinnering: Lezing Remedica 25 oktober 2022 
Deze middag gaan we luisteren naar een interessante maar ook luchtige lezing door Esther 

Lokkers van Remedica. Remedica werkt samen met meer dan duizend vrouwen- en 

ouderenorganisaties die in den lande de seniorendoelgroep vertegenwoordigen. Het onderwerp 

voor deze middag is: “Zorg voor elkaar en voor jezelf.” We denken hierbij aan spieren en 

gewrichten (bewegen), leefstijl (wat eten betreft), medicatieveiligheid en hoe houden we zoveel 

mogelijk onze eigen regie in handen.  Leden hebben gratis entree en niet-leden betalen € 3,00. 

In de pauze zal Yvonne Spee van woningvereniging Nester in het kort iets vertellen over 

huuraangelegenheden. 

Denk ook aan de mogelijkheid om (een van) de volgende activiteiten 

te bezoeken: 
3D kaarten maken, kienen, dansen met DJ Hans, kaarten. 
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