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Vrijdag 13, zaterdag 14 april, vrijdag27 april, 
zaterdag 28 en zondag 29 maart  

De blokkendoos is 
onze kleinschalige 
peuterspeelclub. 

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  
0578-6169350 

 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  

Die decembermaand,  
Oh, wat is dat gezellig en lekker, 
Maar in januari baal je  
weer als een stekker! 
 
Want dan schrik je, je rot, 
Of is de weegschaal echt dit keer 
kapot? 
 
Maar geen nood, je hebt weer een 
heel nieuwe jaar, 
En ook dit jaar staat Geertje voor 
je klaar. 
 
Plus een boel gezellige andere 
trimmende mensen, 
Een beter start kun je niet wensen. 
 
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 

     

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. 
 

We wensen iedereen 
een voorspoedig 2020! 

2019 was voor de wijkvereniging 
een mooi jaar. We kijken vol trots 
terug naar onze vrijwilligers, 
zonder hun is er geen 
verenigingsleven. Een groot aantal 
heeft een BHV certificaat herhaald 
of behaald. Ze werden beloond 
met een gezellige 
vrijwilligersavond. Veel activiteiten 
werden weer met een lach 
georganiseerd.  
Helaas moesten we de 
toneelvoorstellingen aflassen, 
maar ze komen gelukkig dit jaar 
weer op de planken. 
We hopen jullie ook dit jaar weer 
te ontmoeten in het wijkgebouw, 
want dit jaar  
bestaan we  
 
 

Het stuk heet: Aalbers antiek en brocante. 
Er gebeurt altijd wat in de Antiekwinkel van Alfons en  
Trudie Aalbers. Koopjesjagers, eerlijke en minder eerlijke klanten 
passeren de revue. Familieleden die "problemen" komen bespreken 
en ruzies uitvechten. Met sommige familieleden is geen goed 
overleg mogelijk, zij zijn erop uit om zich  te verrijken over 
andermans rug. Ten koste van alles en iedereen. 
Kortom een stuk wat vol bedrijvigheid en lachwekkende  
stukken zit. 

Toneelclub speelt 4 avonden en 1 middag  
zijn nieuwste voorstelling!!! 

Vrijdag 13, zaterdag 14 maart,  
Vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 maart  

Kaartjes zijn te reserveren bij Gerwin Kamphuis.  
Houd facebook en website in de gaten voor meer informatie. 
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