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Buurt Vereniging  

en 

Senioren Vereniging 

Sint Joris 

Echt-Noord 

 

Jaarboekje 2022 

-Inlichtingen secretariaat Buurt  Vereniging 
    Toine Meuwissen:  0475 482220 
     buurtverenigingstjoris@gmail.com  
-Inlichtingen secretariaat Senioren Vereniging 
    Els Bontemps-Hermkens:   06 23637401 
      seniorenverenigingstjoris@gmail.com 
-Bankrek.voor beide verenigingen:  
     NL 48 RABO 0134575148      
     t.n.v. Buurt  Vereniging  St.Joris Echt Noord 
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2021, het corona-vaccinatie-jaar. 
Wat was 2021 een bijzonder jaar! En wat zal 2022 ons brengen? 

Voorlopig ziet het er nog niet zo gunstig uit. Vrijwel alle landen zijn 

nog steeds in de ban van het coronavirus, dat wereldwijd inmiddels 

duizenden levens eist en de wereld totaal ontwricht. Van compleet 

overbelaste zorgsystemen tot gecancelde evenementen, gesloten 

winkels en ondernemers die het zwaar hebben: de crisis is van 

ongekende en allesomvattende proporties die iedereen raakt.  

Ook voor ons, leden van onze verenigingen, was het een jaar met maar 

enkele activiteiten. We hadden gehoopt dat we eind 2021 het hele 

corona-verhaal zouden kunnen afsluiten en onbezorgd verder zouden 

kunnen gaan met onze activiteiten. Toch heeft het ons er in deze 

onzekere periode niet van weerhouden om een mooi jaarprogramma te 

maken voor 2022. Laten we positief blijven en uitkijken naar een 

beter jaar en naar de dingen die nog wel kunnen.  

We zullen u uiteraard blijven informeren in onze nieuwsbrieven, via 

email, op onze website, op Facebook en in het Waekblaad. 

Tevens willen we u ook hartelijk bedanken voor het feit dat er op onze 

verenigingen gestemd werd bij de Rabo ClubSupport actie van 2021. 

Dit leverde de mooie bedragen op van € 305,68 voor de Buurt 

Vereniging en € 298,54 voor de Senioren Vereniging welke bedragen 

natuurlijk weer ten goede komen aan u als lid van onze verenigingen.  

Afgelopen jaar hebben we u de keuze gegeven om al dan niet 

contributie te betalen i.v.m. de coronamaatregelen maar we gaan er 

van uit, dat wij in 2022 op de oude voet verder kunnen gaan en 

verwachten van u, dat de contributie van € 15,00 weer door u aan ons 

wordt overgemaakt. Aan allen die de contributie/vrijwillige bijdrage 

over 2021 hebben voldaan onze hartelijke dank. 

Tot slot het allerbelangrijkste: blijf allen gezond en laten we vooral 

proberen om positief vooruit te kijken naar 2022! Blijf actief en houd 

de moed erin. Graag snel tot ziens bij een van onze bijeenkomsten. 

We zullen u “tijdig” informeren over het al dan niet doorgaan van de 

activiteiten. 

 

Toine Meuwissen en Els Bontemps-Hermkens,  

namens besturen  Buurt Vereniging & Senioren Vereniging St. Joris. 
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Jaarprogramma 2022 

 

02 januari zondag 10.30 uur nieuwjaarsborrel  

4 januari dinsdag 14.00 uur kienen 

9 januari zondag 10.00 uur kaarten 

11 januari dinsdag 14.00 uur kaarten maken 

18 januari dinsdag 14.00 uur kienen 

24 januari maandag 20.00 uur kaarten maken 

25 januari dinsdag 14.00 uur Remedica lezing 

29 januari zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

  

01 februari dinsdag 14.00 uur kienen 

08 februari dinsdag 14.00 uur kaarten maken 

13 februari zondag 10.00 uur kaarten 

15 februari dinsdag 14.00 uur kienen  

19 februari zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

22 februari dinsdag 14.00 uur bloemschikken 

 

01 maart dinsdag 14.00 uur verkleed kienen 

02 maart woensdag 20.00 uur Hieringe Biete 

08 maart dinsdag 14.00 uur jaarvergadering BV&SV 

12 maart zaterdag 10.00 uur NL doet  

14 maart zondag 10.00 uur kaarten 

15 maart dinsdag 14.00 uur kienen 

22 maart dinsdag 14.00 uur High Tea 

26 maart zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

28 maart maandag 20.00 uur kaarten maken 

29 maart dinsdag 14.00 uur kienen 
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05 april dinsdag 14.00 uur bloemschikken  

10 april zondag 10.00 uur kaarten 

11 april maandag 20.00 uur kaarten maken 

12 april dinsdag 14.00 uur kienen  

19 april dinsdag 14.00 uur waterschap wandeling Vloedgraaf 

26 april dinsdag 14.00 uur kienen 

30 april zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

 

03 mei dinsdag 14.00 uur lezing door Dhr. Ben Heijman 

08 mei zondag 10.00 uur kaarten 

10 mei dinsdag 14.00 uur kienen  

17 mei dinsdag 14.00 uur bezoek kasteel Montfort en start 

fietsen 18.30 u 

23 mei maandag 20.00 uur kaarten maken 

24 mei dinsdag 14.00 uur kienen en om 18.30 uur fietsen 

28 mei zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

31 mei dinsdag 14.00 uur lezing door Dhr. Piet Aben en om 18.30 

uur fietsen 

 

05 juni zaterdag 17.00 uur St. Jorisfeest  

07 juni dinsdag 14.00 uur kienen en 10.30 uur dagfietstocht 

12 juni zondag 10.00 uur kaarten 

13 juni maandag 20.00 uur kaarten maken 

14 juni dinsdag 14.00 uur kaarten maken en 18.30 uur fietsen 

21 juni dinsdag 14.00 uur kienen en om 18.30 uur fietsen 

25 juni zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

28 juni dinsdag 14.00 uur Veilig online bankieren door RegioBank 

Echt en om 15.00 uur uitleg levenstestament door Notaris Bos. 

Om 18.30 uur fietsen 

 

 

Juli en augustus vakantie: geen activiteiten, met uitzondering 

van het fietsen op dinsdagavond om 18.30 uur en nog dag-

fietstochten op 19 juli en 30 augustus om 10.30 uur. 
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06 september dinsdag 14.00 uur kienen 

12 september zondag 10.00 uur kaarten 

13 september dinsdag dag uitstapje  

19 september maandag 20.00 uur kaarten maken 

20 september dinsdag 14.00 uur kienen 

24 september zaterdag 10.00 uur burendag en 20.00 uur  

dansen met DJ Hans  

27 september dinsdag 14.00 uur Preuverie  

 

04 oktober dinsdag 14.00 uur kienen 

9 oktober zondag 10.00 uur kaarten 

11 oktober dinsdag 14.00 uur bloemschikken 

17 oktober maandag 20.00 uur kaarten maken 

18 oktober dinsdag 14.00 uur kienen 

25 oktober dinsdag 14.00 uur lezing Remedica 

29 oktober zaterdag 20.00 uur dansen met DJ Hans 

 

01 november dinsdag 14.00 uur kienen 

8 november dinsdag 14.00 uur interne activiteit 

13 november zondag 10.00 uur kaarten 

14 november maandag 20.00 uur kaarten maken 

15 november dinsdag 14.00 uur kienen 

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 dansen met DJ Hans 

18 december zondag kerstmatinee 15.00 uur 

20 december dinsdag 14.00 uur Rondleiding Museum van de Vrouw  

27 december dinsdag 14.00 uur kienen  

29 december donderdag 14.00 uur eindejaar wandeling 
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QI GONG:  

- Vrijdag van 9.30-10.30    

- Zaterdag van 10.00-11.00 en van 11.15-12.15 

 

JEU DE BOULES: 

- BV Jeu de Boules recreanten:  

dinsdag en donderdagmiddag van 13.30-16.30 uur en  

woensdagavond van 19.00-21.30 uur. 

 

 

Graag tot ziens bij onze activiteiten 

 
 

 

 

Lidmaatschap en Contributie:  

 

De contributie van Buurt Vereniging én Senioren Vereniging 

bedraagt € 15,00 per adres en kan overgemaakt worden op 

rekeningnummer NL 48 RABO 0134 5751 48 o.v.v. Contributie 

2022 met naam en adres. 

Men betaalt slecht één keer contributie: €15,00 per adres en is 

automatisch lid van zowel Buurt Vereniging als Senioren 

Vereniging.  
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*Aanleveren kopie voor het jaarboekje 2023: 
Wij nodigen iedereen uit om eventueel iets te schrijven voor het 

jaarboekje 2023. Schroom niet om een of ander te willen 

publiceren. Inleveren van tekst o.i.d. kan bij één van de 

bestuursleden. 

- Wie heeft er iets leuks beleefd? 

- Wie heeft er een gouden tip? 

- Wie heeft een mooi vakantieverhaal? 

- Wie las een boeiend boek? 

- Wie wil iets over zijn/haar werk vertellen 

- Wie wil iets over zijn/haar hobby vertellen 

- Wie heeft tips voor ons programma? 

 

*Emailadressen: 
Wij willen u nogmaals vragen uw emailadres of wijziging hiervan 

door te geven aan het secretariaat. In de toekomst zullen wij 

zeker nog meer gebruik gaan maken van deze vorm van 

communicatie. Mail daarom uw emailadres naar 

seniorenverenigingstjoris@gmail.com  

of buurtverenigingstjoris@gmail.com  

en u ontvangt dan onze berichten per email. Ook ontvangt u dan 

berichten die niet aan iedereen per brievenbus-post bezorgd 

kunnen worden zoals wijzigingen, extra informatie  op korte 

termijn etc. 

 

*Qi Gong:  
Op vrijdag- en zaterdagochtend is er gelegenheid om deel te 

nemen aan Qi Gong activiteiten in het buurthuis. Qi Gong is een 

onderdeel van de Chinese leer, die men zich aanleert, om de 

lichamelijke en geestelijk gezondheid te behouden en te 

verbeteren. 
                       

 

mailto:seniorenverenigingstjoris@gmail.com
mailto:buurtverenigingstjoris@gmail.com
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 *Website: www.buurthuisstjoris.nl   

Hier vindt u informatie van 3 organisaties die nauw verbonden 

zijn met Buurthuis St. Joris en actief zijn in de wijk Echt-

Noord: Stichting Buurthuis St. Joris, Buurt Vereniging St. Joris 

en Senioren Vereniging St. Joris. U kunt hier terecht voor de 

activiteiten, het nieuws, de agenda, foto´s etc. Het is zeker de 

moeite waard om deze website eens te bekijken.   

 

 

 

 

*Ondersteuning bij de vrijwilligers en/of bij het 

bestuur van Buurt Vereniging St. Joris en Senioren 

Vereniging St. Joris: 
Mensen die tijd en zin hebben om in een fijne sfeer enkele uren 

te willen helpen in onze vereniging zijn van harte welkom. U kunt 

hiervoor contact opnemen met één van onze bestuursleden. Zie 

voor adressen e.d. onze website: www.buurthuisstjoris.nl en ook 

op de eerste bladzijde van dit jaarboekje. 

 

 

 

 

 

*Rabobank ClubSupport actie: 
Wij willen iedereen die op onze verenigingen gestemd heeft bij 

de Rabo ClubSupport 2021 van harte bedanken voor hun 

stem(men)! Namens u hebben we het mooie bedrag van €298,54 

mogen ontvangen als Senioren Vereniging en €305,68 als Buurt 

Vereniging. Deze bedragen komen natuurlijk geheel ten goede 

aan onze leden. 

 

 

 

 

 

 

http://www.buurthuisstjoris.nl/
http://www.buurthuisstjoris.nl/


9 
 

*Lezingen 

*Preuverie 

*Tekenen en schilderen 

*Uitstapjes 

*en ondersteunen nog vele andere activiteiten. 
 

*SKSE = Samen Koken, Samen Eten: 
Samen-Koken-Samen-Eten (SKSE) is een project van 

vrijwilligers die koken voor mensen uit de buurt of gemeente. 

Vooral oudere vereenzaamde alleenstaanden worden van harte 

uitgenodigd om gezellig te komen eten, maar ook oudere 

echtparen en hun vrienden en vriendinnen zijn welkom. Samen-

Koken-Samen-Eten gaat nu al zijn derde jaar in. Naar grote 

tevredenheid van de gasten, wordt op de 2e en 4e woensdag van 

de maand een 3-gangen diner bereid. De kosten bedragen €7,50. 

 

*Vrijwilligers  
We zijn ontzettend blij met onze VRIJWILLIGERS. Het zijn 

mensen met hart voor de zaak, zijn enorm gemotiveerd en 

enthousiast! We hopen dat we nog héél lang gebruik mogen 

maken van hun kennis en kunde voor onze leden! 

Onze VRIJWILLIGERS zijn werkzaam in de volgende 

werkgroepen:  

*Bloemschikken 

*Fietstochten 

*High Tea 

*Kaarten maken 

*Kienen 

 

 

GELUK 
Geluk is geen kathedraal, 

Misschien een klein kapelletje 

Geen kermis luid en kolossaal, 

Misschien een carrouselletje. 

 

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, 

Maar nu en dan een zonnetje. 

Geluk dat is geen zeppelin, 

’t is hooguit een ballonnetje. 

Toon Hermans 
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Cliëntadvisering door Menswel 

 
Inleiding 

Ouder worden is niet in alle gevallen even makkelijk. Als u ouder 

wordt, komt u voor nieuwe vragen te staan: op het gebied van 

wonen, zorg, inkomen, vrijetijdsbesteding en welzijn. Het is dan 

belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over allerlei voor-

zieningen en mogelijkheden.  

Bijvoorbeeld over aanpassingen in het huis, vervoer, huiskamer-

projecten, Meer Bewegen voor Ouderen, personen-alarmering of 

activiteiten van seniorenverenigingen. 

 

Er hebben in de loop van de jaren veel veranderingen 

plaatsgevonden. Denk maar eens aan de veranderingen in de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In meer of mindere 

mate heeft u hier al mee te maken gehad. Dit heeft ertoe geleid 

dat er een steeds grotere behoefte is ontstaan aan een 

functionaris die zelfstandig wonende ouderen en hun 

mantelzorgers onafhankelijk adviseert en indien nodig onder-

steunt op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 

 

Menswel verzorgt voor de gemeente Echt-Susteren de 

cliëntadvisering. 

  

Cliëntadviseurs zijn mensen die ervaren zijn in het werken met 

ouderen, het brede veld van mogelijkheden en voorzieningen 

voor ouderen kennen en die vertrouwelijk en integer te werk 

gaan. Ze komen op huisbezoek wanneer u als cliënt er om vraagt, 

of nemen zelf initiatief voor een informatief gesprek. Op 

maandagmiddag tussen 14.00 uur en 15.30 uur is een 

cliëntadviseur van Menswel aanwezig bij het spreekuur van het 

sociale wijkteam in buurthuis St. Joris, Cypresstraat 58 te Echt. 

Tijdens zo'n gesprek kunt u en/of uw familie verschillende 

vragen voorleggen, bijvoorbeeld over wonen, eenzaamheid, 
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veiligheid, thuiszorgorganisaties en alle andere onderwerpen 

waar u vragen over heeft. Aan de hand van dit gesprek probeert 

de cliëntadviseur de vragen en/of problemen boven tafel te 

krijgen en de situaties in kaart te brengen. Samen met u wordt 

dan naar een oplossing, bij uzelf of uw netwerk gezocht. 

 

Samenvattend 

De cliëntadviseur: 

▪ is onafhankelijk van instellingen en organisaties; 

▪ helpt bij het zoeken naar passende oplossingen; 

▪ geeft informatie over instellingen, diensten, 

voorzieningen en regelingen; 

▪ is geheel gratis. 

 

Informatie 

Voor informatie cliëntadvisering kunt u terecht tijdens 

kantooruren bij Menswel, Chatelainplein 31, 6102 BB Pey-Echt, 

telefoon (0475) 48 48 48. U kunt ook rechtstreeks contact 

opnemen met: 

John Schreurs 06-42297901  

Mariëlle Moors 06-23566177 of  

Jenny Kooke 06-24817360. 
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  Besturen: 

  Buurt Vereniging St.Joris 

 en 

  Senioren Vereniging St.Joris 

  Echt Noord 


