Extra activiteiten juli
wijkcentrum ‘t Houwke
Grote Houw 227, 4817 RE Breda tel. (076) 587 29 24
www.wijbegintbijjou.nl/wijkactiviteiten
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LSDoors, heerlijke muziek uit de jaren 60 met muziek
van The Doors. In het voorprogramma van 20.00-20.45
uur: Lennart Bolt Band.
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Maandag 9 juli: Bingo
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Er zijn leuke prijzen te winnen. De zaal gaat open vanaf
13.30 uur en de bingo start om 14.00 uur tot 16.30 uur
met een extra ronde gesponsord door AH met AHmedewerkers. Bingokaarten voor 6 rondes + extra AH
ronde € 3,60. Afsluiting met een loterij.
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De zomervakantie, de periode dat activiteiten stil vallen
en mensen op vakantie gaan, behalve dit jaar!
Want dit jaar kunt u meedoen met Fietsen en Jeu de
Boules in wijkcentrum ‘t Houwke.
Vanaf woensdag 4 juli: Fietsen
Vanaf donderdag 12 juli: Jeu de Boules
Zie achterzijde van dit overzicht voor informatie.

Deze maand twee Zomeravondconcerten
Bingo

Dinsdagavond van 20.00–22.30 uur. Bij goed weer in de
tuin! Deze avonden kunnen we gratis aanbieden maar om
in de onkosten te voorzien komen we met de hoed rond.

Dinsdag 3 juli om 20.00 uur:

Voor u treedt op Rocking Old Chap.
Gevarieerde Nederlandse en Engelse popsongs.

Dinsdag 10 juli om 20.00 uur:

Van 14.00 tot 16.30 uur. In het eerste gedeelte een mooi
akoestisch optreden van Carolien Drooger en Minke van
de Watering. Beiden spelen prachtige fragiele songs op
gitaar. Genieten!
Na de pauze het Ripieno Saxofoonkwartet, zij spelen van
Renaissance tot hedendaags. De toegang is gratis, al
waarderen wij een vrijwillige bijdrage.

Vrijdag 27 juli: Frites-dag

Elke laatste vrijdag van de maand van 12.00 tot 13.00
uur: gezamenlijk Frites met snack eten en een toetje na.
Kosten € 5,50 (BredaPas € 4,45). Opgeven tot en met
donderdag 26 juli.
Van maandag t/m vrijdag kunt u, in gezelschap van
anderen, een maaltijd gebruiken van 12.00–13.15 uur.
Informatie hierover kunt u verkrijgen aan de bar.
Boekenruilkast
Het is mogelijk om gratis boeken te lenen of te ruilen.
De boekenruilkast staat in het Grand Café.
Vervolg activiteiten zie andere zijde

Zorg voor elkaar Breda is een netwerk waarin Bredase inwoners samenwerken met vrijwilligers en professionals
van 36 Bredase instellingen en de gemeente Breda. Samen zorgen ze ervoor dat er voor iedereen goede hulp en
zorg is. WIJ is een van de deelnemers aan Zorg voor elkaar Breda. De deelnemers hebben afgesproken om ‘aan de
voordeur’ allemaal de naam Zorg voor elkaar Breda te voeren. Goede zorg doen we samen!

Fietsen in de zomer
Vanaf woensdag 4 juli is er een wekelijkse fietstocht vanaf wijkcentrum ’t Houwke.
Om 10.00 uur verzamelen we en fietsen we weg. We vertrekken vroeg, zodat het buiten nog
lekker koel is. De route zal gemiddeld 15 tot 20 km zijn en we fietsen op een gematigd
tempo. Mochten er elektrische fietsers meerijden kunnen we de groep opsplitsen.
Blijkt dat u liever een kleiner of groter rondje maakt, dan houden we hier rekening mee.

Wij hebben er zin in en zien u graag!
Waar:

Verzamelen bij wijkcentrum ‘t Houwke, Grote Houw 227

Wanneer:

Woensdag:
04, 11, 18, 25 juli
01, 08, 15, 22 augustus

Tijdstip:

Om 10.00 uur fietsen
Route van ongeveer 1 à 2 uur

Kosten:

€ 1,20 voor de koffie

Wie:

Iedereen is welkom

Wat:

Fietsroute

Begeleider:

Tiemen en Hans

Aanmelden:

Wijkcentrum ‘t Houwke, tel.(076) 587 29 24

Jeu de Boules
Vanaf donderdag 12 juli gaan we deze zomer weer Jeu de Boulen in de tuin bij wijkcentrum
’t Houwke. We kunnen zitten en nog belangrijker: er is schaduw. Ook als bukken niet
makkelijk gaat, kun je meespelen. We beginnen om 14.00 uur en spelen 1 à 1½ uur.
U kunt altijd eerder stoppen.

Tot dan en au revoir!
Waar:

Verzamelen bij wijkcentrum ‘t Houwke, Grote Houw 227

Wanneer:

Donderdag:
12, 19 en 26 juli
02, 09, 16 en 23 augustus

Tijdstip:

Om 14.00 uur
Ongeveer 1 à 1½ uur

Kosten:

Gratis

Wie:

Iedereen is welkom

Wat:

Jeu de Boules

Begeleider:

Tiemen en Hans

Aanmelden:

Wijkcentrum ‘t Houwke, tel.(076) 587 29 24

Zorg voor elkaar Breda, telefoon (076) 525 15 00
e-mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl; website: www.zorgvoorelkaarbreda.nl

