
  Mei 
  2019 

sin 

    
 
 
 
 
 
 

De blokkendoos 
verwelkomt Gerrie 
Veldwijk als nieuwe 
leidster.  

Op de website www.burgerenk.nl of 
via info@burgerenk.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 meenemen 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:  € 0,80 kop koffie of thee.  
  

Vrijdagmorgen; Informatie 
en advies 
Triada, voedingsdeskundige, 
wijkagent zijn al eens te gast 
geweest om informatie te geven. 
Mocht u suggesties hebben voor 
koffiegasten laat het ons weten. 
 

Koffie-uurtje is altijd van 10:00 
tot 11:30  

Bewegen is gezond, dat kan elke 
dokter beamen, 

Wij zeggen: doe het lekker samen.  
Geertje is de juf, streng maar 
rechtvaardig, 
Altijd in voor een geintje  
en heel aardig. 
 

Je teamleden, puffen en zweten 
net zo hard als jij, 

Een rood hoofd hoort er  
helemaal bij. 

Ben je niet zo lenig? Het hoeft  
niet perfect te lijken, 

Het gaat om mee doen i.p.v.  
van kijken. 

 
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.  

www.burgerenk.nl 
info@burgerenk.nl 
Wijkvereniging Burgerenk 
facebook 

    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. 

Peuters tussen 2 en 4 jaar zijn 
welkom op maandag en 
donderdag ochtend. 
Er is weer plek voor nieuwe 
kindjes. Voor €5,- kunnen 
kinderen heerlijk komen spelen. 
 

Eper fiets vierdaagse !!! 

Maandag 3 t/m 
Donderdag 6 juni 

Afstanden 15 en 35 kilometer 
routes door onze prachtige 
gemeente en omstreken. 
(ook voor de elektrische fiets) 
 
Je kunt 1 dag of meerdere 
dagen mee fietsen. 
Hou de website in de gaten 
voor meer informatie. 
 
Als vrijwilligers bij een post 
staan of helpen?  
Geef je op via 
info@burgerenk.nl 
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