


We zijn erg blij dat we weer activiteiten kunnen aanbieden aan 
bezoekers van het wijkgebouw.
We houden de maatregelen van de RIVM goed in de gaten.
Mogelijk moeten we activiteiten aanpassen of annuleren, 
maar voor als nog gaan we daar niet vanuit.

We hebben daarbij jullie hulp wel nodig, houd je aan de regels en 
spreek er elkaar op aan.



De website heeft een nieuw tintje, bekijk deze 
snel voor de laatste informatie.
www.burgerenk.nl

We zijn ook te vinden op facebook, dus like ons 
en blijf ook daar op de hoogte.

Vragen, ideeën, opmerkingen?
Zet ze op de mail en je krijgt snel antwoord.
info@burgerenk.nl

http://www.burgerenk.nl/


We organiseren op burendag 
een kofferbakverkoop. 

Er zijn leuke activiteiten voor de kinderen.

Lid worden van de vereniging kan dan voor de helft van de prijs. 
Kom allemaal kijken!!!

Verkoopplek reserveren kan via info@burgerenk.nl
Kosten zijn € 4,- voor leden 

en € 5,- voor niet leden.
Er zijn alleen nog grondplekken beschikbaar.

(bij slecht weer of bij aanscherping van rivm maatregelen word de burendag geannuleerd)

mailto:info@burgenk.nl


We zijn op maandag en donderdag ochtend van 
08:30 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.

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.

mailto:info@burgerenk.nl


Al anderhalf jaar geen 

beweging in de tent,

Dat zijn we niet gewend.

Waar waren de sporters, 

wat hebben ze in de tussentijd gedaan?

Het word hoog tijd dat ze weer

aan de gang gaan.

Dan komt er weer geluid weer uit het gebouw,

Dus dames en heren begin maar weer gauw.

Elke maandagavond kunt u van 19.15 uur t/m 20.15 uur,

sportief bewegen.

Heb je vragen over de praktische invulling van de 

trimavond, stel ze dan via info@burgerenk.nl



Dinsdag en vrijdag morgen; 

Buurtkoffie 
Gezellig met je buurtgenoten kletsen, een kopje 
koffie of thee drinken, een spelletje spelen of 

informatie/advies vragen kan iedere dinsdag- en 
vrijdagochtend bij steunpunt Burgerenk. 

Deelname is gratis. 
Je betaalt alleen voor je eigen consumpties. 
Vooraf hoef je je niet aan te melden. Je kunt 

gewoon bij het steunpunt binnenlopen. Of je nu uit 
de wijk komt of niet: je bent van harte welkom!

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



Toneelclub

De toneelclub gaat in oktober ook 
weer starten met het repeteren van 
een nieuw toneelstuk.

Lijkt het je leuk om hier als speler aan 
mee te doen? Of te helpen aan het 
decor te bouwen? 
Geef je dan op via info@burgerenk.nl



Team netbal zoekt nieuwe leden!!!

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.



Klaverjassen en jokeren komt langzaam op de lijst van 
uitgestorven spelvormen.
Deze bedreigde sport verdiend om te blijven bestaan. Dus 
lijkt het je leuk om het te leren? Of kun je het al, maar 
krijg je geen 4 spelers bij elkaar!
Laat het dan weten via info@burgerenk.nl.

Bij voldoende aanmeldingen gaan we op woensdagavond 
weer gezellig kaartavonden organiseren.

Kaartclub zoekt nieuwe leden!!!



Het mag weer. 
Gewoon een potje komen darten op donderdagavond.
De dartclub gaat in de maand juli door.

De zaal is vanaf 18:30 uur open tot 22:00

Entree kost €2.- voor leden en  
€2,50 voor niet leden 

(incl. kopje koffie of thee)



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. 

De inloop is gepland op 20 augustus 

http://www.burgerenk.nl/wp-content/uploads/2015/07/swo-e.jpg
http://www.burgerenk.nl/wp-content/uploads/2015/07/mee-veluwe.jpg
http://www.burgerenk.nl/wp-content/uploads/2015/07/bbm.jpg


De organisatie zit te springen om weer gezellige 
bingoavonden te organiseren.

Nu er versoepelingen weer mogelijk zijn, word er druk 
vergaderd hoe zij dit weer kunnen opstarten.

Zolang de 1,5 meter regel nog geld, word het heel lastig 
om voldoende bezoekers in de ruimte toe te laten.
Zodra hier versoepeling in komt, plannen we direct de 
eerste bingoavonden en hopelijk ook de marathons weer.

Houd de website en facebook in de gaten.



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/


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

