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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. 
 
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) 
 

Opgave voor de bingomarathon is 
verplicht en wees op tijd op nog 
een plekkie te bemachtigen. 
Opgeven kan via mevr. Bosman 
0578-693257 

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? 

Voor informatie:  Janneke Bosch 06-40587574 

      Wel in voor een spelletje? 
      Heb je een beetje  
      richtingsgevoel? Dan is 
      darten misschien wel iets 
voor jou. Elke donderdagavond kun 
je recreatief darten. Als er een van 
Gerwen of een Barneveld in je 
schuilt, kun je zelfs in het 
wedstrijdteam darten. 
De zaal is vanaf 19:30 uur open. 

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

Woensdag  
11 september 

Sprookjes Kaars 
maken! 

Neem zelf een 500ml fles 
mee voor de extra knutsel. 
Voor kinderen vanaf 6 jaar 
Entree leden € 1,- 
Entree niet leden € 1,50 
Opgave is een plekje en is 
ruimte voor 40 kids !!! 
Via info@burgerenk.nl 
Zonder opgave is hopen 
dat er nog een plekje is. Wekelijkse activiteiten 

Maandag   Blokkendoos start 08:45 
Maandag   Trimmen     start 19.15  
Dinsdag    Koffie-uurtje  start 10:00 
Dinsdag    Toneelclub    start 20.00  
Woensdag Schilderen     start 13.30 
Woensdag Netbal          start 14:30 
Woensdag Kaarten    start 20.00 
Donderdag Blokkendoos start 08:45 
Donderdag Koersbal    start 14:00 
Donderdag Darten         start 19:30 
Vrijdag       Koffie-uurtje start 10:00 

    

31 aug  Bingo 
10 sept OV inloop 
10 sept Samen eten 
11 sept Kinderactiviteit 
14 sept Bingo 
20 sept Juridisch loket 
28 sept Bingo 
 
 

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. 

05 okt Sigarenbeurs 
08 okt OV inloop 
08 okt Samen eten 
12 okt Bingomarathon 
18 okt Juridisch loket 
22 t/m 24 okt Bijbelkids 
26 okt Bingo 
30 okt Kinderactiviteit 
 
 

Wij zijn op zoek 
naar mensen die ons 
vrijwilligersteam 

willen versterken. Lijkt het je leuk  
om te helpen, neem dan contact 
met ons op.  

Vergeet dan niet je 
adreswijzigingen door te 

geven aan de 
ledenadministratie. 

09 nov  Bingo 
12 nov  OV inloop 
12 nov  Samen eten 
15 nov  Juridisch loket 
16 nov  Kaartmarathon 
23 nov  Bingo 
30 nov  Sinterklaasfeest 

Zaterdag 16 november Kaartmarathon 

07 dec  Bingo 
10 dec  OV inloop 
17 dec  Samen eten 
18 dec  Kinderactiviteit 
20 dec  Juridisch loket 
21 dec  Kerstbingo 
23 dec t/m 5 jan gesloten 

De vereniging 
bestaat 
volgend jaar 

50 jaar. 
 
We zijn 
daarvoor op 
zoek naar 
oude foto’s, 
filmpjes of 
verhalen. 
 
Heb je wat op 
zolder, laat  
het ons dan 
weten. 

Zaterdag 12 oktober 
Bingomarathon 
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