
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

seniorenverenigingstjoris@gmail.com buurtverenigingstjoris@gmail.com  

 0475 482220 of 06-23637401. 

  

We zitten volop in de tweede coronagolf en het zal waarschijnlijk nog wel een hele tijd duren. Voor iedereen is dit 

een onzekere en moeilijke tijd. We moeten proberen positief te blijven en kijken naar wat op dit moment wél nog 

allemaal mogelijk is. Daarom doen we deze oproep aan u allemaal: 

 

Wat kunnen wij als Buurt Vereniging en Senioren Vereniging voor jullie betekenen? Hebben jullie 

vragen, ideeën of wat dan ook: LAAT HET ONS WETEN. 

 

We hebben de dinsdagmiddagen van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Buurthuis tot onze beschikking; de meeste 

geplande activiteiten kunnen helaas geen doorgang vinden maar misschien een andere activiteit wel. Misschien zijn 

er ook ideeën waar we niet eens voor bij elkaar hoeven te komen; u mag het ons dan ook graag laten weten via een 

van onze bestuursleden: Toine Meuwissen, Tjeu Watrin, John Ruiten en Els Bontemps-Hermkens, telefonisch 

0623637401 of via email buurtverenigingstjoris@gmail.com of seniorenverenigingstjoris@gmail.com Wij zullen de 

ideeën bundelen en deze zo mogelijk organiseren of delen. 

We vergeten onze leden niet en staan open voor alles wat in deze tijd 

mogelijk én vooral veilig is. 

Helaas hebben we door corona beperkingen in 2020 minder activiteiten kunnen realiseren dan de bedoeling was. 

Om u in deze tegemoet te komen hebben de besturen van Buurt Vereniging en Senioren Vereniging St. Joris 

besloten om in 2021 geen contributie te heffen.  

Mochten jullie evenwel toch overwegen de contributie óf een vrijwillige bijdrage te willen storten over 2021, dan 

staan wij als beide besturen daar natuurlijk wel voor open en zeggen daarbij onze hartelijke dank.  

Ons bankrekeningnr. is: NL48 RABO 0134 5751 48 o.v.v. “contributie 2021” of “vrijwillige donatie 2021”.  

Namens besturen Buurt Vereniging & Senioren Vereniging  St. Joris. 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 

oktober 2020 

 

Bij deze willen we U nogmaals attenderen op de eerst- volgende 

activiteiten van onze verenigingen die allemaal plaatsvinden in 

het buurthuis Cypresstraat 58 tenzij anders vermeld:  

16 november maandag 20.00 uur 3D-kaarten maken 

24 november dinsdag 14.00 uur 3D-kaarten maken 

28 november tot 8 januari museum van de vrouw: 

tentoonstelling schilderwerken Mevrouw Dory Theunissen 

08 december dinsdag 14.00 uur bloemschikken 

13 december zondag kerstmatinee 15.00 uur 

 

 -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  

 

14 december maandag 20.00 uur 3D-kaarten maken 

22 december dinsdag 14.00 uur 3D-kaarten maken 

29 december dinsdag 14.00 eindejaarswandeling  

BV jeu de boules recreanten: dinsdag en donderdag 13.30u  

en woensdag 19.00u 

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

 

*Alle activiteiten natuurlijk allemaal onder voorbehoud!  

Houd onze website en Facebook in de gaten! 

 

We zijn nu ook op Facebook te vinden. Ga op uw facebook naar SV&BV St. Joris Echt-noord. 

Klik op “volgend” of “vind ik leuk”. 
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