
 

 

 

 

 

 

 

 Vriend van Buurtcentrum Bolderburen 

 
 

Buurtcentrum Bolderburen is een ontmoetingsplek voor, door en met de buurt. Met activiteiten 

voor inwoners (jong en oud) uit heel Culemborg. 

Tijdens de inloopmomenten (op dit moment 6x per week) worden er diverse activiteiten 

georganiseerd. Omdat wij iedereen de mogelijkheid willen geven om deel te nemen, is deelname 

aan de activiteiten voor jong en oud altijd gratis. Het Buurtcentrum betaalt alle materialen. 

 

Dit kost geld. En omdat wij dit ook de komende jaren willen blijven doen vragen wij u om steun  

door “Vriend van Buurtcentrum Bolderburen” te worden. 

 

Met uw Vriendschap stelt u ons in staat om: 

• Materialen aan te schaffen voor activiteiten zoals, schilderen, kaarten, workshops,  

Knutselen, breien, biljarten, darten, etc. 

• Activiteiten te organiseren voor jong en oud, zoals de zomerspelen, barbecue, uitjes naar  

bijvoorbeeld AquaZoo. 

• Kook attributen en apparatuur aan te schaffen voor onze kookgroep. 

• Vervoer naar uitjes of bij slecht weer van onze gasten naar het buurtcentrum te regelen. 

• Bijvoorbeeld de Wereld dag te organiseren. 

• Lezingen en voorlichtingsavonden te organiseren. 

• Meubilair te vervangen. 

  

Als u ons steunt heeft Culemborg een geweldig Buurtcentrum en draagt u bij aan een beetje 

mooiere samenleving. U krijgt daar zelf ook iets voor terug. Wat dat is kunt u lezen op het 

bijgevoegde aanmeldformulier. 

 

Draagt u het Buurtcentrum een warm hart toe en wilt u Vriend worden, vult u dan het bijgevoegde 

formulier in of en lever het in tijdens de openingstijden van het Buurtcentrum (zie 

www.buurtcentrumbolderburen.nl) of stuur het naar: 

 

Buurtcentrum bolderburen 
Prijsseweg 1b 
4105 LE Culemborg 
 
Met vriendelijke groet, 
Het vrijwilligers team van Buurtcentrum Bolderburen 

http://www.buurtcentrumbolderburen.nl/


    
 
 

      AANMELDFORMULIER 

 
 

“VRIEND VAN BUURTCENTRUM BOLDERBUREN” 
 

Ja ik meld mij aan als “Vriend van Buurtcentrum Bolderburen voor de periode van 3 jaar. 
(U betaalt uw bijdrage 1x per jaar) 
 
Ik kies voor een vriendschap van: 
 
O €  10,00 per jaar   (u ontvang voor uw vriendschap 5x gratis koffie of thee) 
 
O €  20,00 per jaar   (u ontvang voor uw vriendschap 10x gratis koffie of thee) 
 
O €  30,00 per jaar   (u ontvang voor uw vriendschap 15x gratis koffie of thee) 
 
O €  50,00 per jaar   (u ontvang voor uw vriendschap een gezellige avond in  
     het buurtcentrum met een hapje en een drankje) 
 
O €  100,00 per jaar   (u ontvang voor uw vriendschap een gezellige avond in  
     het Buurtcentrum incl. diner) 
 
U ontvangt na ontvangst informatie m.b.t. de betaling. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Naam:     ------------------------------------------------------------- 
 
 
Bedrijfsnaam:   ------------------------------------------------------------- 
 
 
Adres:    ------------------------------------------------------------- 
 
 
Postcode en Woonplaats: ------------------------------------------------------------ 
 
 
Telefoonnummer:  ------------------------------------------------------------ 
 
 
Emailadres:   ------------------------------------------------------------ 
 
 
Datum:   -----/------/------  Handtekening: ---------------------------------------- 


