
Eindejaarswandeling BV&SV Sint Joris donderdag 29 december 
 

In de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar organiseren Buurt- en Seniorenvereniging  Sint 

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

een eindejaarswandeling. U kunt kiezen uit een wandeling van 3 km, of een wandeling van 6 km. 

De 6 km vertrekt om 14.00 uur en de 3 km om 14.30 uur. 

We vertrekken vanaf Buurthuis St.Joris, Cypresstraat 58 , waar  u ook de route zult 

ontvangen. 

Degenen die niet kunnen of willen wandelen zijn natuurlijk ook van harte welkom maar dan om 

15.30 uur. Afsluiting van deze middag is rond 17.00 uur. 

Graag aanmelden vóór 24 december via  seniorenverenigingstjoris@gmail.com , telefonisch 

via tel.nr. 06 21608463 of 06 46031936. Deelname is gratis voor leden. Niet-leden betalen  

€ 2,00 vooraf aan de wandeling. Opgave is niet nodig. 

Bij terugkomst staat er in het buurthuis een smakelijke verrassing klaar. We hopen op een 

gezellig samenzijn. 
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Kerstmatinee zondag 18 december 
Wij nodigen u graag uit om samen met ons en Stichting Buurthuis St.Joris van 15.00 tot 18.00 

naar ons kertsmatinee te komen. U kunt o.a. genieten van: 

*Gemengd zangkoor Gewestelijke Zangvereniging De Eghtgalm. Het koor zal deze middag enkele 

kerstliederen ten gehore komen brengen.  

*Ook Nicole Wilms-Gielkens uit Maria Hoop zal met haar kinderkoortje een mooie uitvoering 

geven van enkele kerstliedjes.  

*Verder kunt u ook nog van enkele andere optredens/voordrachten genieten die allemaal in 

het teken staan van kerstmis.  

*Wilt u deze kerstmatinee graag bijwonen, meld u dan aan via: 06 23637401 of 

seniorenverenigingstjoris@gmail.com of  buurtverenigingstjoris@gmail.com  en graag vóór 

9 december. 

Deze sfeervolle middag en gezellig samenzijn is gratis en alleen voor leden toegankelijk met 

uiteraard een hapje en een drankje en geheel in kerstsfeer. Laat u dus vooral verrassen. 

 

 
Rondleiding Echt door Dhr. Piet Vinken 

Ons bezoek op 20 december aan het Museum van de Vrouw komt helaas te vervallen. We 

hebben Dhr. Piet Vinken bereid gevonden om in plaats daarvan een rondleiding door Echt te 

verzorgen. Om 14.00 uur komen we bij elkaar op de Plats. Aanmelden hiervoor is nodig bij één 

van de bestuursleden in de brievenbus of via email:  buurtverenigingstjoris@gmail.com ,  

seniorenverenigingstjoris@gmail.com  o.v.v. naam, telefoonnummer of emailadres. 
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