
 

 

NIEUWSBRIEF 

december 2020 

 

 -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  

 

Beste leden Buurt Vereniging en Senioren Vereniging St.Joris. 
Bij deze nieuwsbrief van december treft u ook het jaarboekje 2021 aan. Hierin staat ook het programma 

van 2021. Zoals het er nu naar uitziet willen we heel graag met onze activiteiten starten als dat niet de 

veiligheid van ons allen in gevaar brengt. Helaas moeten we dan toch concluderen dat het kienen voorlopig 

niet georganiseerd kan worden hetgeen wij als heel jammer ervaren; zeker voor onze kieners. Ook de 

gezellige dansavonden met DJ Hans Maassen moeten we voorlopig helaas afblazen. We kijken voorlopig nog 

niet te ver vooruit. Wat ons voor januari en februari dan nog rest, mits de omstandigheden dat dan toelaten, 

zijn de volgende activiteiten:  

03 januari zondag 10.30 uur nieuwjaarsborrel i.s.m. Stichting Buurthuis St.Joris 
Graag aanmelden vóór 1 januari via één van bovengenoemde emailadressen of telefoonnummers 

10 januari zondag 10.00 uur kaarten 

12 januari dinsdag 14.00 uur kaarten maken 

25 januari maandag 20.00 uur kaarten maken 

26 januari dinsdag 14.00 uur lezing:  

- Rabobank mobiel/internet bankieren en met name veilig bankieren 

- Notaris van de Ven over het levenstestament  
Graag aanmelden vóór 19 januari via één van bovengenoemde emailadressen of telefoonnummers 

09 februari dinsdag 14.00 uur bloemschikken. Hierover ontvangt u t.z.t. nog bericht 

14 februari zondag 10.00 uur kaarten 

17 februari woensdag 20.00 uur Hieringe Biete i.s.m. Stichting Buurthuis St.Joris 
Graag aanmelden vóór 19 januari via één van bovengenoemde emailadressen of telefoonnummers 

22 februari maandag 20.00 uur kaarten maken 

23 februari dinsdag 14.00 uur lezing: zorgwinkel Medica 
Graag aanmelden vóór 16 februari via één van bovengenoemde emailadressen of telefoonnummers. 

Eindejaarswandeling 
Nu de activiteiten van veel verenigingen uitvallen, organiseren buurtvereniging en seniorenvereniging Sint 

Joris in samenwerking met de woensdagmiddag-wandelgroep en Stichting Buurthuis St.Joris een virusveilige 

wandeling in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Toch nog even naar buiten met familieleden, vrienden 

en buren. U kunt kiezen uit een wandeling van 4 km, van 6 km of van 10 km. Tijdens de wandeling  bieden we 

jullie een warm drankje aan. De 10 km vertrekt om 13u30, de 6km om 14u00 en de 4 km om 14u30. Groepjes 

van 2,3 of 4 of eenlingen vertrekken om de 5 minuten, zodat we de nodige afstand kunnen houden. We 

vertrekken uiteraard vanaf Buurthuis St.Joris, Cypresstraat 58 waar u ook de route zult ontvangen. Bij 

terugkomst staat er in of buiten het buurthuis nog een smakelijke traktatie te wachten. Dit alles wordt u 

natuurlijk gratis aangeboden. Afsluiting van deze middag is rond 17u. Deelnemers dienen zich vóór 24 

december aan te melden via een van de volgende emailadressen: 

seniorenverenigingstjoris@gmail.com , buurtverenigingstjoris@gmail.com of telefonisch via tel.nr.  

06 21608463 of 06 46031936. Bent u niet in staat om mee te wandelen dan kunt u natuurlijk ook op de 

pauzeplaats tussen 14.00 uur en 15.30 uur en/of bij het buurthuis vanaf 15.30 uur terecht. Ook dan dient u 

zich vóór 24 december aan te melden. 

Museum van de vrouw: Dory Theunissen 
Lokale kunst van ons lid, mevrouw Dory Theunissen. Dory exposeert haar werken van 8 januari t/m  

28 februari 2021. Voor verdere informatie zoals openingstijden etc. zie: www.museumvandevrouw.nl      
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