
06-86822542

Herfstvakantie
Willems
eetcafé
Willems
eetcafé
Elke woensdagavond, óók in
de herfstvakantie, is er bij
Enter ons Willems eetcafé.
  

Vanaf 17:30u ben je welkom
en rond 18:00u start het
eten. Voor €1,- wordt er voor
je gekookt. We ruimen
daarna met z'n allen op en
rond 20:00u is de avond
afgelopen.
    

Meld je aan!
App naar: 06-86822542

Voor 15:00u
woensdagmiddag

Join UsJoin Us

elkeweek

ActiviteitenActiviteiten
KlimmenKlimmen

MeidenclubMeidenclub
  
ZaalvoetbalZaalvoetbal
      
VR ExperienceVR Experience

FIFA - GameGymFIFA - GameGym
    
BootcampBootcamp
  
VrijwilligerseventVrijwilligersevent

Karaoke avondKaraoke avond
    

Klimmen en... klimmen, geen touwen. Durf jij mee? | €7,50
vanaf 13 jaar, neem je eigen lunch mee  |  11:00 - 15:00

Graffiti  &  High Tea| €2,50
van  12 tot 16 jaar | 15:00 - 16:30
 
Inschrijven  als team of individueel | gratis
10 tot 13 jaar  11:30 - 13:30   |  14 tot 17  jaar 14:00 - 16:00
  
Stap in de Virtual Reality wereld! | gratis
oa. First Steps en Beatsaber | vanaf 10  jaar | 13:00 - 16:00

 
Zes FIFA skills maar dan fysiek  |  gratis
Er zijn opblaas elementen! |  vanaf 10  jaar | 13:00 - 16:00
 
Krachttraining  in de buitenlucht | gratis
laat je uitdagen op je eigen niveau! | 13:00 - 14:00
 
Voor al onze vrijwilligers! | gratis
nuttig, actief, gezellig én avondeten! | 15:00 - 20:00

Zangtalent, zangambities of schaamteloos zingen? | gratis
in Enter vanaf 16 jaar  |  20:00 - 23:59

DI   19

DI   19

WO 20
 
DO 21

DO 21
 
VR  22
  
VR  22

VR  22

 jongerenwerk@vanhoutenenco.nl            

meld je altijd aan!
mail of scan

Herfstvakantie

Voetballen in de wijk
Elke week, behalve in de

schoolvakanties

jc.enter Hefbrug 1

 

voor:  10 tot 23 jaar

Ontmoet jij graag jongeren
van jouw leeftijd?
 

Heb je zin om met elkaar
te chillen?
 

En er samen op uit te gaan?
 

Vind je het moeilijk om
vrienden te maken?
 

Ben je tussen de 12 en 25
jaar?

 
 

Vraag dan eens naar Join Us.
Bel of mail ons, of kijk op

www.join-us.nu
 

toernooitoernooi    

Sport
intstuif
Sport
intstuif
Dinsdag: park Schoneveld
15:00 - 17:00u
 

Woensdag: de Velduil 
14:00 - 16:00u
 

Donderdag: Wereldwijs
15:00 - 17:00u
 
 

Vrijdag: de Spin
15:00 - 17:00u
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