
Januari 
 2019 

sin 

Wijkkrant wordt nieuwsbrief!!! 

Sinds de wijkvereniging een 
facebook account heeft een 
vernieuwde website en er  
tv schermen met nieuwsberichten in 
het wijkgebouw zijn geplaatst kan 
informatie sneller en accurater 
verstrekt worden. 
We hebben rond gevraagd wie nog 
interesse had in de wijkkrant, 
omdat deze veel tijd kost om te 
maken, maar ook flink wat kosten 
met zich meebrengt. 
De wens was er nog wel vanuit 
leden, maar niet voldoende voor 
een hele krant. 
We stappen daarom over op een 
nieuwsbrief, die we makkelijker 
kunnen bij houden en verspreiden. 
Na een half jaar gaan we evalueren 
of dit het gewenste effect heeft. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toneelclub speelt de voorstelling: 
Aalbers, Antiek & Brocante 

Er gebeurt altijd wat in de antiek en brocante 
winkel van Alfons en Trudie Aalbers. 
Koopjesjager, eerlijke en minder eerlijke 
personen passeren de revue. 

Datums zijn: Vrijdag 1, zaterdag 2 februari,  
vrijdag 15, zaterdag 16 savonds en zondag 17 februari smiddags 

U kunt kaartjes bestellen op de maandagen van 19:00 tot 20:00 bij 
Jeannet Rombout 06-15251693 en op woensdag van 19:00 tot 
20:00 bij Gerwin Kamphuis 06-23132810 

Gezocht!!! 

De blokkendoos zoekt vrijwilligers, 
die als leidsters willen helpen om 
een leuke invulling te geven aan 
deze ochtenden. 
Hiervoor kun je, je ook opgeven bij 
onderstaande emailadres.  

 Op de website www.burgerenk.nl of 
via blokkendoos@outlook.nl 
Kun je informatie opvragen. 

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?  
 

Dinsdagmorgen; 
handwerkuurtje  
Creatieve Inloop! 
Tijdens de koffie-uurtjes op de 
dinsdagmorgen is er 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  

De feestdagen waren weer 
geslaagd. 
2 dagen lekker eten met  
kerst en ooohhh wat zijn  
die oliebollen toch lekker!!!  
En die dagen er tussen?  
Ach ja, dan heeft lijnen daar 
tussen ook geen zin… 
 
Maar ja nu in januari, vliegen de 
kilootjes er niet meteen van af. 
Dus een beetje sporten?  
Hardlopen, veelste koud,  
Stuk fietsen, veelste glad.  
Sportschool, veelste te duur. 
Hmmm waar kan ik toch 
terecht??? 
Elke maandagavond kunt u van 
19.15 uur t/m 20.15 uur 

sportief bewegen, onder leiding 
van Geertje Gijsen.  
 

 

  Denk aan het milieu.  
 Meld je aan via 

www.burgerenk.nl en  
blijf digitaal op de hoogte.  
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