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NIEUWSBRIEF 

november 2022 

 

Bloemschikken 6 december 2022 
Opgave: vóór maandag 28 november. 

Opgaveformulier voorzien van naam, 

telefoonnummer of (email)adres en geld 

inleveren bij Dory Theunissen, Esstraat 22. 

Bijdrage: leden € 3,00 en niet-leden € 5,00 

Na opgave ontvangen de deelnemers de 

benodigde informatie. Laat u weer 

verrassen……. 
 

 

 
 

 

Deze informatie wordt u aangeboden door: 

Computer Solutions Echt 
Groot of klein, particulier of zakelijk. Sinds 2006 een vertrouwd adres voor iedereen. 

 

Sint Jorisstraat 20 / 6101 CW  Echt / Tel. 0475 – 47 00 44 / info@cs-echt.nl / www.cs-echt.nl 

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:  

22 november dinsdag 14.00 uur kerstkaarten maken 

26 november zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

29 november dinsdag 14.00 uur kienen 

06 december dinsdag 14.00 uur bloemschikken 

11 december zondag 10.00 uur kaarten  

12 december maandag 20.00 uur kaarten maken 

13 december dinsdag 14.00 uur kienen 

17 december zaterdag 20.00 uur Duo Alpen-Gold 

18 december zondag kerstmatinee 15.00 uur 

20 december dinsdag 14.00 uur Rondleiding Museum 

van de Vrouw komt te vervallen. Zie elders in deze 

nieuwsbrief 

27 december dinsdag 14.00 uur kienen  

29 december donderdag 14.00 u eindejaarswandeling 
 

Duo Alpen Gold 17 december 
Wij nodigen u van harte uit op onze speciale 

dansavond van zaterdag 17 december. Deze 

avond speelt voor u dansorkest Duo Alpen-

Gold. Het is fijn om elkaar weer eens te 

kunnen ontmoeten op een ontspannen, 

gezellige muzikale avond. 

Koersballen 
Vanaf 2 december wordt in het buurthuis 

gestart met koersballen. Vanaf 13.30 uur 

kunnen leden van de buurt- en 

seniorenvereniging elke vrijdagmiddag dit 

leuke spel spelen. Voorlopig wordt er 

onderling gespeeld tot 16.30 uur. 

 Wil je deel uit maken van dit clubje geef je 

dan snel op zodat we de voorbereiding ter 

hand kunnen nemen.  Wil je wat meer 

informatie bel dan 06 49993620 of kom  

2 december gerust even binnenlopen.  
 

 

Noteer alvast in uw agenda: Zondag 08 januari  

’s middags om 15.00 uur: nieuwjaarstreffen in 

het buurthuis. We hopen het nieuwe jaar met 

velen van u in te mogen luiden.  
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