Extra activiteiten oktober
wijkcentrum Balieweide
Baliëndijk 82, 4816 GH Breda, tel. (076) 587 50 28
www.wijbegintbijjou.nl/wijkactiviteiten
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Koffie/thee te drinken en een gezellig praatje tijdens
inloop van 9.00-12.00 uur en 13.00-16.30 uur
Gezellig te biljarten
Samen te bewegen van 9.15-9.45 uur.
Blijf fit en soepel met een wisselend
programma van ochtendgym of Tai Chi.

Wekelijkse activiteiten:
dinsdag 10.00-12.00 uur: Creatieve ochtend
donderdagmiddag: Spaanse les gevorderden
Voor informatie, bel naar 06-83367238; Mevr. van Dalen.

vrijdagochtend: Hersengymnastiek
Van 10.00 tot 12.00 uur. Verschillende geheugenspelletjes om je brein fit te houden. Kom jezelf uitdagen!

zaterdagmiddag: Meidenclub; leeftijd 4-16 jaar
Van 13.00-15.00 uur. Leuke creatieve activiteiten en
huiswerkbegeleiding.



Dinsdag 2 en 9 oktober: Spelletjesmiddag

Ga de uitdaging aan en speel mee met bijv. Rummikub,
Scrabble, schaken, dammen, kaartspellen of andere
gezelschapsspellen. Van 14.00-16.00 uur.

Donderdag 4 oktober: Hobbyclub
Creatieve ochtend
Wonen met Gemak

Inloop van 9.45-11.30 uur.

Vrijdag 5 oktober: Koffie met gebak

Iedere eerste vrijdag van de maand is er inloop van
09.30 tot 12.00 uur met koffie en gebak. Kosten: € 2,95.
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18 Speciale lunch
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Vanaf 17.30 uur: frites met appelmoes met een snack en
een toetje na. Kosten € 5,50 (BredaPas € 4,45).
Aanmelden tot en met woensdag 3 oktober.
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Zondag 7 oktober: Kunst en Theater Doornbos
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Modeverkoop
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Vrijdag 5 oktober: Frietjes Eten

Elke eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur
een open podium voor een ieder die zijn verhaal, gedicht,
zang en act met buurtbewoners wil delen. Daarnaast een
expositie van professionele kunstenaars uit de omgeving.
Deze zondag van de kunstschilder André Frank. Hij licht
zijn kleurrijke werk en stijl toe met een beeldpresentatie.
Aanmelden via the Queen of Clubs,
e-mail: info@thequeenofclubs.nl

Woensdag 10 oktober: Chinese maaltijd

Vanaf 17.30 uur serveren we een Chinese maaltijd. De
kosten zijn € 8,30 (BredaPas € 5,15) inclusief nagerecht.
Aanmelden tot en met maandag 8 oktober.
Vervolg activiteiten zie andere zijde

Vervolg activiteiten oktober
Donderdag 11 oktober: Hobbyclub

Van 9.45-11.30 uur. Als speciale activiteit: Creatief met papier. Kosten € 0,50.
Aanmelden is niet nodig.

Donderdag 11 oktober: Rikken en jokeren

Rikken en jokeren van 13.30 tot 16.30 uur met leuke prijzen. Kosten: € 1,50.

Dinsdag 16 oktober: Bijeenkomst Gezond blijven (Wonen met Gemak)

Iedereen wil gezond blijven. De GGD geeft informatie over wat u zelf kunt doen om gezond
te blijven. En wie u kan helpen als dat nodig is. De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur
in Wijkcentrum Balieweide. De bijeenkomst is gratis met koffie en thee bij binnenkomst en
in de pauze. Voor meer informatie en aanmelden: tel. (076) 525 15 02 of per e-mail:
voorlichtingbreda@wonenmetgemak.nl.

Donderdag 18 oktober: Hobbyclub

Van 9.45-11.30 uur met als activiteit: Herfstschaal maken. Aanmelden vóór 11 oktober. Zelf
een bord of schaal meenemen om te decoreren; herfstdecoratie is aanwezig. Kosten € 2,00.

Donderdag 18 oktober: Speciale lunch

Vanaf 12.00 uur: een verse groentesoep, een broodje kroket/frikandel en een toetje na.
Kosten € 4,10 (BredaPas € 3,20). Losse verkoop van een broodje kroket of frikandel is ook
mogelijk à € 1,80. Aanmelden tot en met dinsdag 15 oktober.

Dinsdag 23 oktober: Modeverkoop

Nieuwe kleding nodig voor de winter of feestdagen? Kom dan naar de modeverkoop van
14.00-16.00 uur. Ruime keus uit de modieuze collectie van Vander Kloostermode. Onder het
genot van een kopje koffie kunt u gezellig komen winkelen!

Donderdag 25 oktober: Hobbyclub

Van 9.45-11.30 uur. Speciale activiteit: figuur van vilt. Aanmelden voor 18 oktober.
Kosten € 1,50.

Vrijdag 26 oktober: Toegankelijke buitenruimte (Wonen met Gemak)

Kun je als voetganger veilig en prettig door de wijk wandelen? Zijn de winkels lopend goed
bereikbaar? Zijn er genoeg mogelijkheden in de wijk om te sporten? Hierover gaan de
sprekers met u in gesprek. De gratis bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur in Wijkcentrum
Balieweide. Voor meer informatie en aanmelden: tel. (076) 525 15 02 of per e-mail:
voorlichtingbreda@wonenmetgemak.nl.

Vrijdag 26 oktober: Gezellig Samen Eten

Vanaf 17.30 uur wordt er vers gemaakte lasagne met
salade en een toetje geserveerd.
Kosten € 8,30 (BredaPas € 5,15).
Aanmelden tot en met woensdag 24 oktober.

Vrijdag 26 oktober: Kaartavond

Vanaf 19.30 uur: rikken en jokeren. Kosten € 2,50.

Zaterdag 27 oktober: Bingo avond

Van 19.30-22.00 uur (zaal open om 19.00 uur). Zeven rondes € 4,20. Superronde € 1,50.

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

