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Avonden
in Enter
Avonden
in Enter

Wij zijn twee avonden in de
week open voor jongeren van
15-23 jaar uit Houten.

Op woensdag van 19:00 tot
22:00 uur of vrijdag van 20:00
tot 00:00 uur kan je bij ons
naar binnen. Die vrijdagavond
is ook onze bar geopend.

 
               Met uitzondering van  

         de schoolvakanties
elkeweek

VoetbaltoernooiVoetbaltoernooi  
14+ jr14+ jr
UitjeUitje  
JUMPSQUAREJUMPSQUARE
UitjeUitje
JOIN USJOIN US
      

    

Toernooi 5x5 bij voetbalveld De Plantage  |  € 2,-
Team van max. 7 p. of individueel   |  14+ jr|   11:30 - 16:00 uur

Ga je mee jumpen bij Jumpsquare?| € 10,-
10-23 jr|  12:00 - 15:30 uur
 
Een buffet en voetbalwedstrijd FC Utrecht - NEC met Houtense 
Join Us jongeren, besloten activteit 

 jongerenwerk@vanhoutenenco.nl            
jc.enter

DI   26

DO  28 

VR   29

 

   

 

voor:  10 tot 23 jaar

Join Us

elkeweek

Middagen
in EnterWij zijn 3 middagen in de week
open voor tieners van 10-15 jaar
uit Houten.

Dinsdag 
Meidenclub 12+ jr & 
Kunstclub 10+   15:30 - 17:00 uur

Woensdag 
Open inloop       13:00-17:00 uur

Vrijdag 
Tienermiddag    15:30-17:00 uur

 

               Met uitzondering van  
         de schoolvakanties

Middagen
in Enter

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

 

Join Us

MeivakantieMeivakantie
ActiviteitenActiviteiten

meld je altijd aan!
mail of scan

meld je altijd aan!
 

meld je altijd aan!meld je altijd aan!
mail of scanmail of scan

Hefbrug 1
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FC UtrechtFC Utrecht
VoetbaltoernooiVoetbaltoernooi

Panna-ClinicPanna-Clinic

  

Herdenkings-Herdenkings-
ronderonde  
      

  

  
      

    

Toernooi 4x4 i.s.m. Sportpunt Houten bij voetbalveld Wereldwijs| € 2,-
Team van max. 6 p. of individueel    |   10 - 14 jr  |  14:00 - 17:00 uur

  
Panna-Clinic i.s.m. Sportpunt Houten bij voetbalveld Wereldwijs | € 2,-
Individueel of als deelnemer voetbaltoernooi |10+ jr |13:00  - 14:00 uur                                       

Ga mee met ons en het 4 en 5 mei comité met een ronde langs het
oorlogsmonument en oorlogsgraven. Inclusief avondeten.  | Gratis                                               
10-23 jr | 14:00 - 20:30 uur
    

                                                                         
   

voorJOIN USJongeren


