


Het is per ingang van dit seizoen verboden om aan de 
voorzijde van het gebouw te roken.
We vragen of jullie hier rekening mee willen houden.
Bij het doven van uw sigaret voor  dat u binnen gaat ook 
liever deze niet op de grond achter te laten, maar binnen 
in de prullenbak te gooien.

Roken kan uiteraard gewoon in onze rookruimte.
We hebben daarnaast een overkapping gemaakt aan de 
achterzijde van het gebouw.
U kunt via de huiskamerdeur naar de achterzijde.
Graag ook hier bij het doven uw sigaret gebruik maken 
van de asbakken en a.u.b. deze niet op de grond achter 
te laten.



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?

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 of bel Arjanne Durberg 0651532584. 
Op www.burgerenk.nl kun je de activiteiten en agenda inzien.

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


We zijn op maandag en donderdag ochtend van 08:45 tot 11:15 
geopend.
De ruimte heeft allerlei speelhoeken, zoals een legotafel, keukentje, 
treintafel, winkel, dus de kinderen mogen zelf kiezen waar ze mee 
spelen.
Er is ook een veilige buiten speelplaats.

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

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

http://www.burgerenk.nl/


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 via info@burgerenk.nl voor 
meer informatie

Herken je dit verhaal???
Ik wil wel sporten bij een sportschool, 
Zo’n groepsles lijkt me erg leuk.
Maar op zo’n school zitten allemaal van die slanke 
dennen en gespierde patsers, waarbij ik natuurlijk 
helemaal uit toon val.

Als ik de sportschool binnen kom, staat het zweet al 
in de bilnaad, laat staan na 5 minuten met een 
knalrood hoofd een positie aannemen, die iedereen 
wel lukt, maar ik natuurlijk heel onhandig omval. 
Nee bedankt hoor, ik zoek liever iets met mensen 
van me eigen leeftijd en waar ook gelachen wordt 
tijdens de les, maar ja waar vind ik dat…..

mailto:info@burgerenk.nl


Dinsdag en vrijdagochtend zijn er de koffie-uurtjes:

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: € 0,80 kop koffie of thee.

Vrijdagmorgen; Informatie en advies

Triada, wijkagent, voedingsdeskundige zijn allemaal al eens 

geweest om informatie te geven over hun vakgebied.

Mocht u suggesties hebben voor koffiegasten laat het ons 

weten.

Koffie-uurtje is altijd van 10:00 tot 11:30 
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Ervaar het openbaar vervoer!

Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur in Epe.

OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur veel gestelde vragen over 
reizen met bus en trein. Dit zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. 
Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en 
abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook geven zij 
informatie over het deelnemen aan een proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend 
binnenlopen.

Meer informatie De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren 
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs 
gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten.

Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. Kijk op 
www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten.

Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: 
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl. 



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?

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://kliederkerk.nl/static/image/25/17/kliederkerk%20eten2.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


Op 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. 

Netbal is een eenvoudige variant van volleybal. 

In plaats van de bal over het net te slaan, moet de bal 

geworpen en opgevangen worden.  Er wordt absoluut niet 

gesprongen! Dankzij een paar aanpassingen aan het 

reglement is deze sport enorm populair geworden.

Een ploeg bestaat uit 9 spelers met wisselspelers. Hierdoor 

kunnen meer deelnemers aan bod komen, ook diegenen die 

het geen hele match kunnen volhouden. Hoe dit precies 

werkt wordt u natuurlijk uitgelegd. 

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, 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, €0,80 cent per kopje. 
Wel dien je je eigen materiaal mee te nemen. 



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?

Geldprijsjes en wie mee wil doen met de competitie moet je tenminste 20 x 
komen kaarten, want de 20 hoogste scores van klaverjassen worden aan 
het eind van het seizoen opgeteld, en de 20 laagste scores van jokeren en 
rummikub worden ook aan het einde van het seizoen opgeteld. Heeft u 
vragen bel ons. 

opgave bij Janneke Bosch, tel:  06-40587574

Kaartmarathon: zaterdag 16 november



Op elke donderdagmiddag werd er een aantal jaren 

een stevig potje koersbal gespeeld.

Helaas werd de groep steeds kleiner en werd de 

groep te klein om door te gaan.

We zijn daarom tijdelijk gestopt met de koersbal maar 

we blijven op zoek naar nieuwe deelnemers.

Wilt u meer weten over koersbal en evt. deelnemer 

worden, dan kunt u contact opnemen via 

info@burgerenk.nl of uw contactgegevens achterlaten 

bij beheerder van het wijkgebouw, dan word er 

contact met u opgenomen.

mailto:info@burgerenk.nl


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)



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 kerstbingo en bingomarathon zijn 
maanden van tevoren uitverkocht.

Wij vinden het fijn om te horen dat deelnemers tevreden en ze graag 
bij ons komen.

Mevr. Bosman 0578- 693257

De bingodatums kun je vinden op www.burgerenk.nl



Vrijdagochtend; Juridisch spreekuur

Iedere 3e vrijdag van de maand is er een Juridisch spreekuur

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/swo-e.jpg
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Kerstbus reis naar Keulen

Jaarlijks organiseren we weer een busreis naar een in kerst versierde stad.

Dit jaar gaan we naar Keulen en iedereen is welkom om mee te gaan.

De bus zit VOL, opgave is niet meer mogelijk.



Zaterdag 30 november 2019

Voor alle kinderen t/m groep 4

Sinterklaasfeest, lekker knutselen en liedjes zingen.

Sinterklaas komt met zijn pieten en 

misschien wel kadootjes.

De filmavond is voor kinderen die in de 

basisschoolgroepen 5 t/m 8 zitten.

Er zal een leuke film te zien zijn. 

Welke dat is blijft nog even een verrassing.

De film gaat natuurlijk gepaard met popcorn, 

pepernoten en iets te drinken.

Het sinterklaasfeest en filmavond wordt gratis aangebonden 

door het bestuur van de wijkvereniging.

(je hoeft als gezin geen lid te zijn van de vereniging 

om mee te doen aan deze activiteit)



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
Donderdagavond   Darten Aanvang 19.30
Vrijdagochtend Koffie-uurtje Aanvang 10:00



09 nov Bingo Aanvang 19:30
12 nov OV inloop Aanvang 10:00
12 nov Samen eten Aanvang 17:00

(opgave verplicht)
15 nov Juridisch loket Aanvang 10:00
16 nov Kaartmarathon Aanvang 10:00
23 nov Bingo Aanvang 19:30
29 nov Kerstbusreis Aanvang 10:00
30 nov Sinterklaasfeest Aanvang 10:30

Filmavond Aanvang 19:00



07 dec Bingo Aanvang 19:30
10 dec  OV inloop Aanvang 10:00
17 dec  Samen eten Aanvang 17:00

(opgave verplicht)
18 dec  Kinderactiviteit Aanvang 14:30
20 dec Juridisch loket Aanvang 10:00
21 dec Kerstbingo Aanvang 17:00

(opgave verplicht)

23 dec t/m 5 jan gesloten



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.

mailto:info@burgerenk.nl


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.

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 of met 
naam en adres kun je geld overmaken naar: 
Bankrekeningnummer:NL14RABO 0317 5706 25, nu ook via 
automatische incasso.

mailto:info@burgerenk.nl

