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Bestuur / Algemeen 

 
Bestuur: 
Voorzitter:  Bertus Chaigneau  0578 620673 
Secretaris:  Tineke Timmer  0578 613187 
Penningmeester: Gerard Bomhof  06-25071450 
2depenningmeester: Jannette Reezigt  0578 616633  
2de secretaris: Alexandra Hoedeman 0578 617508  
Lid:   Arjanne Durberg  0578 842053 
 
Algemeen: 
 
Wijkgebouw  Klimtuin 46 8162 ZV Epe 0578 613187 
Website  www.burgerenk.nl 
Webmaster  Ike 
Bankreknr:  NL14RABO0317570625 
Beheerder  Alex Wevers 
Barbeheerder Bert Zoer   06-47208871 
Zaalbespreking Arjanne Durberg  0578 842053 
Vrijwilligersbeleid Jannette Reezigt  0578 616633 
Ledenbeheer  Gerard Bomhof  06-25071450 
Mailadres  info@burgerenk.nl 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.burgerenk.nl/
mailto:info@burgerenk.nl
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Overzicht contactpersonen 

 
Blokkendoos  Esther Groeneveld    
   Info via blokkendoos@outlook.com   
    
Trimmen  Geertje Gijsen    0578 616046 
 
Toneel  Sonja Huiskamp    06- 53792474 
 
Netbal   Mevr. de Korte    0578 614438 
 
Kaarten  Janneke Bosch    06-40587574 
   Ineke Zoer     06-29045888 
        
Koersbal  Hans van Bommel    0578 613187 
 
Darten  Gerrit Schurink    06-36204559 
 
Bingo   Mevr. Bosman     0578 693257 
 
Kindercommissie Arjanne Durberg    0578 842053 
 
Seniorensoos  Rita Deidda     0578 616935
    
Wijksteunpunt Bilge Yeleser     06-40458328
     
Samen Eten  Rita Deidda     0578 616935
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Van de bestuurstafel    

 
Op het moment dat ik dit aan het schrijven ben schijnt 
de zon volop  terwijl de vakanties nog moeten 
beginnen. We hebben al een prachtig voorjaar gehad 
en ik hoop voor iedereen dat we ook zo’n prachtige 
zomer zullen hebben. 
 
De familie Berghorst, Annie en Henk, zijn deze zomer 60 jaar 
getrouwd, de heer Berghorst is een oud beheerder en de meesten 
zullen hem wel kennen als Ome Henk. Wij hopen dat  ze met 
kinderen en kleinkinderen een hele fijne dag hebben gehad en dat 
ze nog vele jaren samen mogen zijn. 
 
Zoals de meesten wel zullen weten is Richard Meines gestopt als 
bestuurslid. Hij kon deze functie niet meer combineren met zijn 
werkzaamheden. We bedanken hem voor al zijn werkzaamheden en 
hopen dat hij toch nog af en toe binnen komt lopen. 
 
Zoals jullie kunnen lezen is er een vacature open als bestuurslid, 
denk je dat lijkt mij wel wat reageer gerust of informeer bij één van 
de andere bestuursleden. 
 
De vloer is weer gepoetst en op 25 augustus is onze eerste bingo 
weer en op maandag 3 september gaan alle andere activiteiten weer 
starten. 
 

De dartgroep heeft een nieuwe achterwand 
gemaakt:  deze is makkelijker op te ruimen zodat en 
de vloer en de rug van de mensen gespaard wordt. 
Voor degene die ook eens een keer een pijl willen 
gooien zijn van harte welkom op de 
donderdagavond. 
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Voor de komende activiteiten : verderop in ons blad staat de 
agenda. Kom gerust eens vrijblijvend kijken. 
 
We organiseren dit jaar geen burendag, maar achter in deze krant 
zit een bon voor een gratis kopje koffie of thee, die je kunt 
gebruiken bij 1 van onze activiteiten. 
 
 
Heeft u eventueel nog vragen, de eerstvolgende 
bestuursvergadering is 5 september om half acht. Een half uur voor 
aanvang van deze vergadering kunt u uw vragen stellen. 
 

Groeten van Bertus Chaigneau. 
 
 

AVG vernieuwde privé wetgeving 

 
 
De vernieuwde 
wetgeving omtrent 
omgang privé gegevens 
is per eind mei van 
kracht. 
 

 
 
Dit betekent dat elk bedrijf, vereniging of andere instantie 
zorgvuldiger om moet gaan met de privé gegevens van 
medewerkers, leden en cliënten.  
Er kunnen hoger boetes mee gepaard gegaan, als hier niet aan 
wordt voldaan. 
 
Ook wij als wijkvereniging moet zich aan de verscherpte regels gaan 
houden. 
We moeten jullie persoonlijke gegevens beter beveiligen op de 
computer en alleen met toestemming van jullie mogen deze 
gegevens door leden van bestuur ingezien worden. 
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Papieren documenten met persoonsgegevens moeten gedigitaliseerd 
worden en vervolgens vernietigd.  
 
Het bestuur gaat in de zomervakantie alle documentatie nalopen en 
aanpassen waar nodig, denk aan aanvraag voor lidmaatschap, 
vrijwilligersovereenkomsten, aanmeldingen van peuters voor de 
blokkendoos, stagaires, enz.. 
Daarnaast word er een privé protocol geschreven en aan ons 
beleidsstuk worden toegevoegd. 
Dit komt ook op de website te staan en hoe je, je gegevens kunt op 
vragen om te zien welke gegevens wij van jullie hebben. 
 
Het is nog al wat uitzoek werken en papierwerk, maar het bestuur 
wil veilig en voorzichtig omgaan het jullie persoonlijke gegevens. We 
willen voordat het nieuwe seizoen dit rond hebben. 
 
In de volgende krant plaatsten wij het privé protocol. 
 

Rabo club actie 

 
 
We bedanken iedereen die hun stem op ons 
heeft uitgebracht. 
We hebben een mooie cheque in ontvangst 

mogen nemen van de Rabobank van  

€ 352,50.  

We gaan het geld gebruiken voor het 
verbeteren van het wijkgebouw en het 
aanschaffen van nieuwe spullen. 
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Rommelmarkt zaterdag 29 september 

 

Rommel/kledingmarkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
We organiseren op zaterdag 29 september een rommel/ 
kledingmarkt van 09:00 tot 12:00 
 
Leuk om te neuzen tussen spulletjes en misschien zit er iets 
voor je tussen. Er is een koffiehoek voor koffie/ thee en koek. 
 
U kunt een plekje reserveren via info@burgerenk.nl  
t.a.v. rommel/kledingmarkt 
Tafel reserveren kost:  leden €4.00 / niet leden €5.00 
Wees er snel bij, want er zijn beperkte tafels beschikbaar. 
 
 
 

Herfst en Kerstcrea 

 
 
 
 
 
 
Onder leiding van Anja Jager, van Plant Creatief, maken wij op 
dinsdag 23 Oktober een mooi Herfststuk. 
 

mailto:info@burgerenk.nl
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En op donderdag 6 december gaan we voor een mooi Kerststuk!  
Wij hebben hiervoor de Huiskamer gereserveerd! Wij starten met de 
Crea-avonden om 19.30 uur. 
Wie afgelopen seizoen mee heeft gedaan, weet dat het aan 
materiaal niet ontbreekt en dat iedereen met een leuk werkstuk naar 
huis zal gaan.   
Graag uiterlijk 14 dagen vooraf opgeven via info@burgerenk.nl, of 
telefonisch opgeven op tel.: 616633 b.g.g.: spreek uw naam, 
telefoonnummer en activiteit in en u wordt teruggebeld. Pas na 
betaling is uw plaats gereserveerd!  
 
Dinsdag 23 Oktober  HerfstCrea:  € 12,50 voor leden,  
niet-leden €15,00 (incl.materiaal, koffie/thee) : Aanvang: 19.30 uur 
Donderdag 6 December KerstCrea :  €15,00 voor leden,  
niet leden € 17,50( incl.materiaal, koffie/thee): Aanvang 19.30 uur 
 

 
 

 

 

Woonaccessoires + Merkkleding beurs  Oktober 

 
Er is een vraag neergelegd of we een Beurs willen organiseren 
voor Merkkleding en moderne Woonaccessoires. 
Merk kleding voor kinderen en Volwassenen, Woonaccesoires 
kan van alles wat zijn, maar geen grote meubelstukken. 
Wij zoeken contact met enthousiaste mensen, die willen 
helpen om dit te organiseren. Meldt je aan via 
info2burgerenk.nl, onder vermelding van Woon-KledingBeurs.  
Omdat Oktober de woonmaand is lijkt ons het er leuk om dit in 
oktober te organiseren, in combi metHerfst/Winterkleding. 
Dus: Zin om de helpen? Zin om te verkopen? Neem contact op 
met ons op. 
Meer informatie plaatsen wij via de website. 
 

mailto:info@burgerenk.nl
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Kerstmarkt 

 
Het lijkt nog zo ver weg, maar: in November willen we toch 
wel weer een kerstmarkt bezoeken! 
De vraag is alleen: welke zal het worden? 
Gaan we naar Duitsland? Of blijven we in Nederland? Graag 
suggesties via info@Burgerenk.nl, o.v.v. Kerstreis 2018. 
Dan gaan we kijken of Happybus ons weer kan brengen en 
halen!! Hou de website in de gaten! Ook in het wijkgebouw 
zullen we folders neerleggen. 
Groeten van uw reisleider, Richard. 
 

Peuterspeelclub de Blokkendoos 

 
De blokkendoos heeft een leuk seizoen 
gehad en klaar voor een vakantie. 
 
Wat zijn er leuke dingen gedaan en 
veel plezier beleefd. 
Een aantal peuters hebben hun 

peuterscholen verwisseld voor een grote basisstoel en nieuwe 
peuters hebben hun ogen de kost gegeven op al het leuke 
speelgoed. 
 
Maandag 3 september opent de blokkendoos weer hun deuren. 
 
Wil je meer informatie, kijk dan op de website of stuur een mail naar 
info@burgerenk.nl 
 
Groetjes Henriette, Rianne, Greet, Echnica en Esther. 
 
 
 
 

mailto:info@Burgerenk.nl
mailto:info@burgerenk.nl
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Trimmen 

 
Trimclub is voor iedereen van jong tot oud, 
De juf Geertje heeft een hart van goud. 
Man of vrouw, der tussenin of van geen beide, 
Geertje zal je door de lessen leiden. 
Wel getraind of zo stijf als een plank. 
Voldaan plof je daarna op de bank. 
Er is nog plek voor enthousiaste mensen, 
Een leuke sportclub kun je niet wensen. 
 
 
Maandag 3 september begint de eerste les van het seizoen. 
 
Elke maandagavond kunt u van 19.15 uur t/m 20.15 uur 
sportief bewegen, onder leiding van Geertje Gijsen.  
Neem contact om met haar op voor meer informatie. 
 
 

ToneelGroep 

 
De toneelgroep heeft na succesvolle voorstellingen ook zijn 
gordijnen gesloten voor een wel verdiende vakantie. 
Ze vierden hun 40 jarige bestaan. 
 
Een aantal deelnemers zijn gestopt door 
persoonlijke omstandigheden en om nieuwe spelers 
de ruimte te geven. 
 
Na de vakantie gaan ze weer nieuwe stukken in lezen en zich op 
maken voor een nieuwe toneelstuk. 
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Netbal 

 
Elke woensdagmiddag wordt er netbal gespeeld in de 
gymzaal De Klimtuin, vanaf 14.30 uur. Een groep van 
ongeveer 15 a 20 personen traint met veel plezier en 
inzet op dit sportieve spel. Interesse? Kom naar de 
gymzaal op woensdagmiddag en win informatie in bij 
de leden. U kunt ook via de website informatie krijgen. 
 
Netbal start 5 september weer! 
 

Klaverjassen, Jokeren 

 

Hier zijn de uitslagen van de kaartcompetitie seizoen 2017-2018 
Indien je 20x bent geweest. 

 
 

 

 

 
KLAVERJASSEN 

Uitslag t/m ronde 

0 

Pl. NR: NAAM PUNTEN MARSEN 

1 13 Westerveld Jan van 102158 44 

2 1 Auee Albert  101178 35 

3 11 Tessemaker Wieb 99511 28 

4 12 Vosselman B dhr 98275 35 

5 9 Schreurs M mw 97748 27 

6 7 Pannekoek J mw 96996 27 

7 8 Rorije J mw 96278 38 

8 10 Smit B dhr 95028 23 

9 2 Boer Willem de dhr 92243 26 

10 5 Orelio W mw 91454 29 

11 4 Fredriks Bernadina 87428 25 

12 3 Bronsink Derk 87233 13 

13 6 Os J v dhr 87189 31 
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JOKEREN 
  

0 

Pl. NR: NAAM PUNTEN UIT 

1 6 Limburg Joke v mw 1214 145 

2 8 Mossing-Holst. A mw 1300 137 

3 5 Karrenbeld T mw 1325 136 

4 2 Blom H mw  1428 137 

5 3 Dorresteijn H.N. van dhr 1469 113 

6 9 Schreurs D mw 1484 107 

7 11 Wolf Dinie 1522 128 

8 4 Groot P de dhr  1605 110 

9 1 Berghorst AJ mw 1644 89 

10 10 Smit Wil 1768 89 

11 7 Lohuizen G v mw  1897 86 

 

Met veel plezier wordt er weer elke woensdagavond gekaart: 
jokeren en klaverjassen. Inschrijven kan tot 19:30, wij starten om 
20.00 uur. 

 

De kaartclub start 5 september weer. Komen 
jullie ook een kaartje leggen? 

 Kaartmarathon
Zaterdag 24 november 2018  

 
Iedereen is van harte welkom om van 10.00 t/m 22.00 uur te komen 
jokeren of klaverjassen bij de Wijkvereniging Burgerenk.  
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U wordt voorzien van koffie en thee, broodjes/soep, warm eten en 
de gehele dag hapjes. Ook voor de kaarters 1 consumptiebon. 
Voor leden € 15,00, niet leden € 17,50. De zaal is open om 9.30 uur. 
  
Voor informatie en/of aanmelding bij het kaartteam Burgerenk: 
 

 Janneke Bosch  06-40587575 

 Ineke Zoer   06-29045888 

 

Koersbal 

 
Op elke donderdagmiddag van 14:00 tot 16:30 
wordt er een stevig potje koersbal gespeeld. 
Lijkt het u leuk om een keer mee te spelen, dan bent 
u van harte welkom. 
De middag kost € 1,40 (incl. 2 x koffie en thee) 
 
De koersbal start 6 september weer met spelen. 
 

Seniorensoos 

 
De seniorensoos is een leuke vrijblijvende 
middag waarin men elkaar kan ontmoeten 
onder het genot van een kopje koffie. 
 
Er worden allerlei activiteiten aangeboden, 
bijv. crea activiteiten of zelf organiseren van  
sportieve activiteiten, zoals o.a. wandelen, 
fietsen. 

U bent ook van harte welkom, als u alleen een praatje komt maken 
en komt genieten van een kopje koffie. 
De kosten zijn € 1,40 (incl. 2x koffie of thee) 
De seniorensoos is om de 2 weken, bekijk in de agenda, wanneer 
deze gehouden wordt. Kom gezellig binnen!  
 
De eerste seniorensoos start 5 september weer. 
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Dartclub 

 
Er is in de vakantie hard gewerkt aan een 
nieuwe ophanging voor de dartborden. 
De achterwand en baan zijn aan de muur 
bevestigt, zodat men er niet meer hoeft te 
slepen van de berging. De nieuwe 
ophanging kan savonds uitgeklapt worden 

en gemakkelijk weer ingeklapt worden, zodat de andere activiteiten 
hier geen hinder van ondervinden. 
 
We bedanken de vrijwilligers, die hun vakantie 
dagen er voor hebben ingezet om het te 
maken.  
 
Kom op donderdagavond kijken naar dit mooie 
stukkie werk. 
 
De dartclub start 6 september weer met gooien. 
 
Het is een gezellige cluppie met mensen van verschillende leeftijden. 
Dus kom kijken en meedoen. 
 
De zaal is vanaf 19:30 uur open. 
Entree kost € 2.- voor leden en € 2,50 voor niet leden (incl. kopje 
koffie of thee) Voor informatie: Gerrit Schurink 06-36204559  
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Bingo 

 

 
 
Bingo spelen is HOT! In de afgelopen jaren hebben we het aantal 
bezoekers tijdens de bingo op de zaterdagavonden zien groeien. 
 
De speciale bingo’s, zoals de bingomarathon en kerstbingo, zijn 
maanden van tevoren uitverkocht. 
 
Wij vinden het fijn om te horen dat deelnemers tevreden en ze 
graag bij ons komen. 
 
De eerste bingo is gepland op zaterdag 25 augustus. 
De bingodatums kun je vinden in de agenda, achterin deze 
wijkkrant. 
 

Wijksteunpunt Burgerenk 

  
 
 

 
 
contact & ontmoeting       –       informatie & advies        

dienstverlening       –            
 opvang & ondersteuning 

 
Het wijksteunpunt organiseert verschillende activiteiten 
 
Dinsdag en vrijdagochtend zijn er de koffie-uurtje: 
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Dinsdagmorgen; handwerkuurtje Creatieve Inloop! 
Tijdens de koffie-uurtjes op de dinsdagmorgen is er  
van 10.00 uur tot 11.30 uur in de huiskamer 
Handwerken! U kunt uw eigen handwerkje en 
materialen mee nemen naar het koffie uurtje. 
Bijvoorbeeld, breien haken of kaarten maken. Er 
zijn een aantal dames die elkaar hier ontmoeten en 

onder het genot van een kopje koffie samen handwerken.  
Kosten:  € 0,70 kop koffie of thee.  
 

Vrijdagmorgen; Informatie en advies 
Eens per maand, op de laatste vrijdag van de maand, is er een 
speciale gast op de koffie-uurtjes. Mocht u suggesties hebben voor 
koffiegasten laat het ons weten. 
 
Koffie-uurtje is altijd van 10:00 tot 11:30 en start op 4 en 7 

september. 
 

Dinsdagavond; Samen Eten 
Elke tweede dinsdag van de maand, gaat men 
in de Huiskamer koken Om 17.00 uur zal de 
maaltijd beginnen. Deelname kost € 6,50, betalen 

bij opgave.  Daarnaast betaalt u voor uw gebruikte consumpties 
tijdens het eten.  
Opgave vooraf is noodzakelijk omdat de vrijwilligers van de 
kookgroep voldoende ingrediënten moeten kunnen inkopen.  
Op het prikbord bij de ingang van het wijkgebouw hangt een lijst 
waarop u uw naam en telefoonnummer kunt noteren. Even bellen 
naar de beheerder van het wijkgebouw kan natuurlijk ook (0578- 
613187) of (0578-616935). Mocht u vervoer nodig hebben, geeft u 
dit dan bij opgave even aan?  
De datums staan in de agenda. 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://kliederkerk.nl/static/image/25/17/kliederkerk eten2.jpg&imgrefurl=http://kliederkerk.nl/wat-is-kliederkerk/samen-ontdekken-vieren-en-eten&docid=RiyI52Zd3952SM&tbnid=X0_SymxsTRWt_M:&w=570&h=302&bih=900&biw=1280&ved=0ahUKEwjkw8GPsvXNAhUnI8AKHRXDAzwQMwhQKBcwFw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ24nGsvXNAhWqAcAKHcNcBe4QjRwIBw&url=http://nl.bigpoint.com/farmerama/board/index.php?threads/kletstopic-koraalrif.13212/page-149&bvm=bv.127178174,d.ZGg&psig=AFQjCNEJ4a0NnvoIftoa-5ipSz-5M7Qufg&ust=1468669537915326
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Woensdagmiddag; Schilderen  
Deze activiteit is met name bedoeld voor mensen die al over enige 
teken- en /of schilderervaring beschikken. De groep komt iedere 
woensdag van 13.30 u – 16.00 uur bijeen, met uitzondering van de 

schoolvakanties. Het is een open groep zonder docent, men kan 
gewoon binnen komen om mee te doen. Er zijn geen kosten voor 
deelname, je betaald alleen voor de gebruikte koffie of thee, €0,70 
cent per kopje. Wel dien je je eigen materiaal mee te nemen.  
De schilderclub start 19 september. 
 

Vrijdagochtend; Juridisch spreekuur 

   

Iedere 3e vrijdag van de maand is er een  Juridisch spreekuur 
Datums staan in de agenda. 
 
Van 09.30 uur tot 10.30 uur kunt u binnen komen lopen. Het 
spreekuur vind plaats in de vergaderkamer van de wijkvereniging 
Burgerenk. 
Nu de samenleving voor veel mensen steeds ingewikkelder 
geworden is, raken meer mensen in de problemen en hebben zij 
soms (juridische) ondersteuning nodig. 
Iedereen met vragen op het gebied van Personen- en familierecht, 
Huurrecht, Schulden( schuldsanering, faillissement), Arbeidsrecht, 
Sociaal zekerheidsrecht (uitkeringen), Bestuursrecht, Strafrecht, 
Fiscaal recht (belastingdienst en toeslagen) kan terecht op het 
juridisch spreekuur.  

 

http://www.burgerenk.nl/wp-content/uploads/2015/07/mee-veluwe.jpg
http://www.burgerenk.nl/wp-content/uploads/2015/07/mee-veluwe.jpg
http://www.burgerenk.nl/wp-content/uploads/2015/07/swo-e.jpg
http://www.burgerenk.nl/wp-content/uploads/2015/07/mee-veluwe.jpg
http://www.burgerenk.nl/wp-content/uploads/2015/07/bbm.jpg
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Repair Café word 1 x in de maand georganiseerd op verschillende 
plekken in de gemeente Epe. 

10 -11 van 09:30 tot 12:30 is repaircafe bij ons in het wijkgebouw. 
Zeker het bezoeken waard! 
 

Kinderactiviteiten 

 
Elke maand word er op woensdag een kinderactiviteit 
georganiseerd, door een cluppie vrijwilligers. 
Het is niet altijd makkelijk om weer iets te verzinnen wat voor 
verschillende leeftijden aantrekkelijk is, maar het feit dat er 
gemiddeld 35 kinderen mee doen per keer, zegt toch wel iets. 
 
Zet dus alvast in de agenda van 14:30 tot 16:00: 

 
Woensdag 19 september mogen we een 
groot waterglijbaan/springkussen 
gebruiken van jongerenwerk, Koppel. Doe 
kleren aan die nat en vies mogen worden 
en handdoeken mee. 
Kosten  €1,00 voor leden, €1,50 voor niet 
leden. 

 
Woensdag 17 oktober gaan we weer pompoen uithollen om daar 
een lantaarn te maken. Er is plek voor maximaal 40 kinderen. 
Kosten €1,00 voor leden, €1,50 voor niet leden. 
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Vrijdag 30 november van 18:30 tot 21:00 organiseren 
we voor kinderen van basisschool groep 5 t/m 8 een 
leuke filmavond inclusief popcorn en drinken. 
Welke film blijft nog even een verrassing. 
Kosten €1,00 voor leden, €1,50 voor niet leden. 
 

Zaterdag 1 december komt sinterklaas op visite 
10:00 tot 11:30 voor kinderen van 0 jaar t/m groep 4 
basisschool. Hij neemt vast wat pieten mee en 
misschien wel kadootjes mee…. 
Opa’s, oma’s, grote broers, zussen zijn ook welkom. 
De entree is gratis, zowel voor leden als niet leden. 
 
Opgave is mee doen, zonder opgave is hopen op een plekkie! 
Opgave kan bij Jeannette van Rijssen, 0578-617903. 
 
 

Expositie in wijkgebouw 

Op dit moment hangt er weer een nieuwe, 
andere kleurrijke tentoonstelling met 
schilderijen Prachtige schilderijen in diverse 
technieken. Kom gerust kijken!  
 
WIL JE ZELF EXPOSEREN IN HET 
WIJKGEBOUW  BURGERENK? 
Dat kan…..“uit de wijk, in de wijk” 

Vindt u het leuk om hieraan mee te doen, 
meldt u zich dan aan bij onze oud -voorzitter 
Herman Murk, tel: 0578-615287. 
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Opoe Zeurstra 

 
Hallo luu, 

Ik zitte an te taofel met de penne en un stukkien papier veur mie 
um wat gedachten op te schrieven.. 
Ut is zo stille in ut wiekgebouw:  iederene is met vakantie! 
Geen stemmen van de vente, geen volk veur het BBQ, geen 
koffiekommn, die rammelt, zelfs Alex is der niet. 

De vente van groep 8, bie ons in de 
buurte heb hun schooljoar af esloten. 
Noa de vakantie begint ze ipv als oldsten 
weer as brugpiepers.  Mooi he? Vente 
veule plezier in alles wat ulle goat doe! 

 
As Alex terugge is, dan giet he geliek weer gangs: 
In  ut wiekgebouw krig de vloere weer een bittie was, de darters 
goat mooie kasten bouwen, de aanleg van de schermen stoat 
epland, bie de blokkendeuze wordt epoets en wat zo al niet meer. 
En dan komp ter ok weer mooie ,nieje schilderiejen in de gang te 
hangen! 
 
En de agenda is ok al weer goed evult: kiek moar, wat er al zo te 
doen is tut an December! 
Iets veur jong en old, veur gewoon plezier of lekker samen.. Van 
alles wat! Ik zegge: kiek en kom! 
 
Maar, der is niet alenig hard ewerkt veur de activiteite.. nee ok is der 
hard ewerkt aan de nwe spelregels veur de privacy wet. Jazekers: ok 
dat heurd der bie! 
De wiekvereneging hef te maoken mit jonge vente, moar ok mit 
stagiers, want wie bint een leerbedrief! 
Bedenk ik mie net, dak nog niet verteld hebbe, 
dat Marije eslaagd is veur heur diploma! Bie ons 
was al allemachtig goed eslaagd: wie zult heur 
missen! Marije: dat ut oe goed mag goan!! 
En de eerste stagaires bint al weer lags ewes: der 
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giet er zeker ene an de gang bie ons en misschien ok wel 2! Wie ut 
ok wordt: veule gezellige een leerzame uuren bie de wiek!! 
 
Ik hope iederene in september weer in ut wiekgebouw te zien bie 
o.a.: 

De Blokkendoos 
 Gymclub 

ToneelGroepBurgerenk 
Kaarten 

Darten 
Kinderactiviteiten 
Repaircafe 

koffieochtenden 
Koersbal 

60+middagen 
Bingo’s 

Samen Eten 
Schilderclub 

 
Groetnissen van Opoe Zeurstra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 2017 
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Wekelijkse activiteiten 
 
Maandagochtend  Blokkendoos  Aanvang 08:45 
Maandagavond  Trimmen  Aanvang 19.15 
Dinsdagochtend  Koffie-uurtje  Aanvang 10:00 
Dinsdagavond   Toneel repetitie Aanvang 20.00  
Woensdagmiddag  Schilderen  Aanvang 13.30 

Netbal (gymzaal) Aanvang 14:30 
Woensdagavond  Kaarten  Aanvang 20.00 
Donderdagochtend  Blokkendoos  Aanvang 08:45 
Donderdagmiddag   Koersbal  Aanvang 14:00 
Donderdagavond     Darten   Aanvang 19.30 
Vrijdagochtend  Koffie-uurtje  Aanvang 10:00 
 

Extra activiteiten 
 
 
 
 
 
25 augustus  Bingo    Aanvang 19:30 
06 september   Seniorensoos   Aanvang 14:00 
08 september  Sigarenruilbeurs  Aanvang 09:30 
      “     “  Bingo    Aanvang 19:30 
19 september  Kinderactiviteit  Aanvang 14:30 
20 september  Seniorensoos   Aanvang 14:00 
21 september  Juridisch loket   Aanvang 09:30 
22 september  Bingo    Aanvang 19:30 
29 september  Rommel/kledingmarkt Aanvang 09:00 
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04 oktober  Seniorensoos   Aanvang 14:00 
06 oktober  Bingomarathon  Aanvang 10:00 
   vol vol vol 
09 oktober  Samen eten   Aanvang 17:00 
   (opgave verplicht) 
17 oktober  Kinderactiviteit  Aanvang 14:30 
   Pompoen uithollen 
18 oktober  Seniorensoos   Aanvang 14:00 
19 oktober  Juridisch loket   Aanvang 09:30 
20 oktober  Bingo    Aanvang 19:30 
23 oktober  HerfstCrea   Aanvang 19.30 
23 t/m 25   Bijbelclub   Aanvang 09:30 
    oktober 

01 november  Seniorensoos   Aanvang 14:00
03 november  Bingo    Aanvang 19:30 
10 november  Repaircafe   Aanvang 09:30 
13 november  Samen eten   Aanvang 17:00 
   (opgave verplicht) 
15 november  Seniorensoos   Aanvang 14:00 
16 november  Juridisch loket   Aanvang 09:30 
17 november  Bingo    Aanvang 19:30 
24 november  Kaartmarathon  Aanvang 10:00 
29 november  Seniorensoos   Aanvang 14:00 
30 november  Kinderactiviteit  Aanvang 18:30 
   Filmavond 
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01 december  Sinterklaasfeest  Aanvang 10:00 
   “    “   Bingo    Aanvang 19:30 
06 december  KerstCrea   Aanvang 19.30 
08 december  Sigarenbeurs   Aanvang 10:00 
13 december  Seniorensoos   Aanvang 14:00 
15 december  Kerstbingo   Aanvang 17:00 
   vol vol vol 
18 december  Samen eten   Aanvang 17:00 
   (opgave verplicht) 
19 december  Kinderactiviteit  Aanvang 14:30 
21 december  Juridisch loket   Aanvang 09:30 
    
Voor activiteiten die niet op de agenda staan, kijk dan op de website 
www.burgerenk.nl en/of Facebook Wijkvereniging Burgerenk 
 

Handige feitjes 

Lid worden?  
Je kunt als gezin lid worden van onze vereniging, hiervoor hoef je 
niet in de wijk te wonen. 
Het lidmaatschap kost per gezin € 9,00 per jaar.( per 2018)  
Ieder gezinslid op hetzelfde adres is dan lid en is verzekerd van 
kortingen en aanbieden op vertoon van de lidmaatschapskaart. 
 
Je kunt altijd het wijkgebouw binnen lopen en je lid maken bij de 
beheerder/gastvrouw/barmedewerker. Zij helpen je graag. 
Per email kan ook: je gegevens sturen naar info@burgerenk.nl 
Je kunt ook bellen naar Gerard Bomhof, via ledenbeheer (zie tel op 
pagina 2) of met naam en adres kun je geld overmaken naar: 
Bankrekeningnummer:NL14RABO 0317 5706 25, nu ook via 
automatische incasso. 
 
 
Wijksteunpunt? 
U hoeft geen lid van de wijkvereniging te zijn om de activiteiten van 
het Wijksteunpunt Burgerenk te kunnen bezoeken: u bent altijd van 
harte welkom! 

http://www.burgerenk.nl/
mailto:info@burgerenk.nl
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Wijkkrant digitaal? 
Om het milieu te sparen bieden wij u de mogelijkheid om de 
wijkkrant alleen digitaal te lezen: stuur ons uw gegevens (naam, 
adres en emailadres) en wij melden u wanneer de wijkkrant digitaal 
op de website klaar staat voor u! info@burgerenk.nl 
Wil je zelf een stuk plaatsen in de krant? 
Stuur dan digitaal een stukje naar info@burgerenk.nl. 
Graag met naam en telefoonnummer, mochten wij als redactie meer 
informatie willen of vragen hebben erover. 
Attentie: de sluitingsdatum voor de kopij voorde volgende wijkkrant 
is : 30-09-2018 
Website: 
Bekijk onze website: www.burgerenk.nl 
Wij willen proberen deze site steeds up to date te houden met 
allerlei berichten, foto’s enzovoort. 
Ook kunt u ons volgen via Facebook: Wijkvereniging Burgerenk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@burgerenk.nl
mailto:info@burgerenk.nl
http://www.burgerenk.nl/
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Bij inlevering van deze bon, krijgt u een 
gratis kopje koffie of thee bij een activiteit 

van wijkvereniging Burgerenk,  
 

Klimtuin 46 Epe. 
Kijk op www.burgerenk.nl  

voor alle activiteiten.  
 

De actie geldt van 25 augustus tot 12 oktober2018. 

 
  

http://www.burgerenk.nl/

