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  Op woensdagmiddag 
  wordt er netbal 
  gespeeld in de 
  gymzaal De Klimtuin, 
  vanaf 14.30 uur.  
Een groep 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. 

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.  
Er zijn geen kosten voor deelname,  
je betaald alleen voor de gebruikte  
koffie of thee, €0,80 cent per kopje.  
Wel dien je je eigen materiaal mee 
te nemen.  

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. 

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 paasbingo en bingomarathon 
zijn maanden van tevoren 
uitverkocht. Voor datums kun je 
kijken de website of in de agenda. 
Bingoavonden starten om 19:30. 

Met veel plezier wordt  

er weer elke  

woensdagavond gekaart:  

jokeren en klaverjassen.  

Inschrijven kan tot 19:30, wij starten 
om 20.00 uur. Kom jij ook een 
kaartje leggen? 

      Wel in voor een spelletje? 
      Heb je een beetje        
      richtingsgevoel?  
Dan is darten misschien wel iets voor 
jou. Elke donderdagavond kun je 
recreatief darten. De zaal is vanaf 
19:30 uur open. Er kan ook 
wedstrijdniveau gedart worden. 

Entree kost €2,- voor leden en  
€2,50 voor niet leden (incl. kopje 
koffie of thee) 

1 x in de maand op 
Woensdagmiddag een 

kinderactiviteit  
 Speurtocht, knutselen, filmmiddag, 

kinderbingo, elke maand word er 
iets anders bedacht. 
 
Voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Entree leden €1,00 Entree niet 
leden €1,50 (incl. drinken) 
Opgave is een plekje, er is ruimte 
voor 40 kids 
Zonder opgave is hopen dat er 
nog een plekje voor je is. 

    

Vrijdagochtend;  
Juridisch spreekuur 

Iedereen met vragen op 
het gebied van Personen- 
en familierecht, Huurrecht, 
Schulden, Arbeidsrecht, 
Sociaal zekerheidsrecht, 
Strafrecht, Fiscaal recht 
kan terecht. 
Vanaf 09:30 tot 10:30 
De koffie staat klaar. 

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. 

01 juni Bingo 
08 juni Repaircafe 
10 juni 2de pinksterdag 
12 juni Buitenspeeldag 
15 juni Bingo 
21 juni Juridisch loket 
25 juni Samen eten 
29 juni Zomer Bingo 
 
Juli en augustus hebben  
we zomervakantie! 

Vergeet dan niet je adreswijzigingen 
door te geven aan de 

ledenadministratie. 
 
Dit kan via email info@burgerenk.nl   
of via een briefje t.a.v. 
ledenadministratie, door de brievenbus 
aan Enkweg 79. 

 

Tijdens de koersbal is er ook ruimte 
om kaartje te leggen, sjoelen of 
gewoon om een praatje te maken. 
De middag kost €1,60  
(incl. 2x koffie en thee) 

Wij zijn op zoek naar mensen die ons  
vrijwilligersteam willen versterken.  

Lijkt het je leuk om te helpen bij  
barwerkzaamheden tijdens de activiteiten,  

koffie schenken als gastvrouw/heer of  
gerechten koken bij samen eten? 

Als leidster op een ochtend de peutertjes bij de blokkendoos of 
helpen bij de kinderactiviteiten, ook als stempelpost bij de Eper fiets 

vierdaagse, kunnen we jouw hulp gebruiken. 

Neem dan contact met ons op en we bekijken wat er bij je past.  
We bieden gratis IVA certificaat en BHV certificaat aan, als het van 
beide kanten klikt. Vrijwilligerswerk tevens een leuke aanvulling voor 
je CV. Mail info@burgerenk.nl op www.burgerenk.nl  
kun je de activiteiten en agenda inzien. 
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