Extra activiteiten oktober
wijkcentrum ‘t Houwke
Grote Houw 227, 4817 RE Breda tel. (076) 587 29 24
www.wijbegintbijjou.nl/wijkactiviteiten
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.
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Van 14.00 tot 16.00 uur. Uiteraard zijn andere spellen
bespreekbaar. Je hoeft je niet aan te melden.
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Maandag 1, 15 en 29 oktober: Zing Mee
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Van 14.00 tot 16.00 uur. Mogelijkheid om samen voor
Stichting Happy Hippo bijeen te komen om dekentjes en
troostvriendjes voor kinderen van de voedselbank en
Safe houses te maken. Je bent van harte uitgenodigd.
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Zaterdag 6 en 20 oktober: Rikken
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Wekelijks op dinsdagmiddag: Rummikub

Van 14.00-16.00 uur. Samen zingen van bekende liedjes
met accordeonbegeleiding. Kosten: € 1,50 per maand.

Dinsdag 2 oktober: Happy Hippo

Van 13.30 tot 16.00 uur.
Er zijn leuke prijzen te winnen. Kosten € 1,50.

Zondag 7 oktober: Open Podium

Van 14.00-16.30 uur is er voor jou een plaats op het
podium voor muziek, zang, verhaal enz. Organisatie is in
handen van Tessa van der Rijk en Johan Akkermans.
Aanmelden bij Tessa, email: tessarien@kpnmail.nl.
Toegang is gratis, al waarderen we een vrijwillige bijdrage
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Tussen 12.00 en 13.00 uur kun je een kop kippensoep
eten in het Grand Café.
Inschrijven tot vrijdag 12 oktober 17.00 uur op de
intekenlijst in het Grand Café. De kosten bedragen € 2,00
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Woensdag 17 oktober: Dental tandtechniek
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26 Frites-dag

Gratis controle gebitsprothese, mocht u problemen
hebben schroom niet om zonder afspraak tussen 13.00
en 16.00 uur langs te komen.
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27 Info wijk

Zondag 21 oktober: Muziekzondag
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Maandag 8 oktober: Bingo

Van 14.00 tot 16.30 uur. De zaal gaat open om 13.30 uur
Bingokaarten voor 6 rondes € 3,60. Afsluiting met een
loterij. Er zijn weer leuke prijzen te winnen.

Dinsdag 16 oktober: Soep-dag

Voor de tweede keer binnen een jaar treedt voor u op
The All Time Music Band.
Amusements-, dans- en luistermuziek uit de 20e eeuw.
Aanvang 14.00 uur, einde 16.30 uur. De toegang is
gratis, al waarderen wij een vrijwillige bijdrage.

Maandag 22 oktober: Rikken

Van 13.30 tot 16.00 uur. Er zijn leuke prijzen te winnen.
Kosten € 1,50.

Vervolg activiteiten oktober
Vrijdag 26 oktober: Frites-dag

Elke laatste vrijdag van de maand van 12.00-13.00 uur Gezamenlijk Frites eten met een
snack en een toetje na. Kosten € 5,50 (BredaPas € 4,45). Opgeven tot en met 25 oktober.

Zaterdag 27 oktober: Info wijk

Van 13.30 tot 16.00 uur inloopmiddag voor informatie over de wijk.

Vacatures:
Algemeen medewerk(st)er:
Wij zijn met spoed op zoek naar een vrijwillige medewerk(st)er voor lichte
werkzaamheden in en om het gebouw ’t Houwke.
Sociaal Contactpersoon:
Vind je het leuk en haal je voldoening uit het van betekenis zijn voor andere wijkbewoners,
boodschappen doen, huisbezoek brengen, doorbreken van eenzaamheid van mensen en het
mede mogelijk maken dat er in de wijk Heusdenhout verbindende activiteiten georganiseerd
worden?
PC Begeleiders:
Voor ons PC Café vragen we pc begeleiders voor 1 op 1 begeleiding. Lijkt het je leuk om
wijkbewoners vaardigheden op de PC, laptop, tablet en/of smartphone bij te brengen?
Wil je meer informatie en/of een afspraak maken?
Mail naar Gonda Poppelaars emailadres: gondapoppelaars@zorgvoorelkaarbreda.nl
Wilt u kennismaken of uw vaardigheden vergroten op PC, Laptop en/of smartphone?
Van maandag t/m vrijdag zijn weer enkele plaatsen vrij in ons PC Café. Kosten € 2,60 per
uur (BredaPas € 1,30 per uur). Belangstelling? Neem contact op met Charlotte Smits, Wijkcentrum ’t Houwke op maandag van 9.00–12.00 uur; tel. (076) 587 29 24.

Zwerfafval

Samen voor een opgeruimde buurt
Zwerfafval staat in de top 3 van ergernissen van bewoners. Toch lijkt het alsof
mensen zich daar niets van aantrekken. Ze gooien hun troep gewoon op straat.
Gelukkig zijn er ook mensen zoals Ellen, Hettie en Carl. Zij hebben liever een opgeruimde
buurt. Elke week rapen zij het afval van de straat. Carl vertelt: ”Ik woon in de Hoge Vucht.
Vanochtend heb ik de berm in de Cornelis Joosstraat opgeruimd. Ik telde het afval over een
afstand van 100 meter. In die 100 meter heb ik 150 stuks afval opgeraapt. Waarvan de helft
blikjes. Zó uit de auto gegooid. Toch doe ik het. Voor het milieu. Maar ook omdat ik zelf in
een schone omgeving wil wonen. En in een schoon huis.”
Wijkdeal
Ellen en Hettie wonen in de wijk Sportpark2. Zij zijn aangesloten bij Wijkdeal. Een wijkdeal is
een afspraak tussen bewoners en de gemeente. Om de buurt prettig, leefbaar en veilig te
maken. Hun project heet: Opgeruimd Sportpark2. Met een groepje van 6 à 7 mensen houden
ze de wijk schoon. Ieder doet een paar straten. Van de gemeente kregen ze hesjes, grijpers
en zakken. Hettie doet het nu zo’n 4 jaar. Ze zegt: “Ik raap 2 à 3 keer per week. Ik doe mijn
gele hesje aan. Daarop staat aan de achterkant ‘Opgeruimd Breda’. Binnen een half uur heb
ik een volle vuilniszak.” Elk jaar organiseert de gemeente ook een bedankmiddag.
Ellen gaat verder: ”We doen het graag. Het is dus echt geen straf om te doen. Ik houd niet
van zitten en ben graag buiten. De reacties van bewoners op straat zijn ook leuk. Ik hoor
vaak: Goed bezig buurvrouw!” Dit kunnen ze alle drie beamen.
Oplossingen
Leerkrachten en ouders zouden meer aandacht moeten hebben voor dit probleem. Ook
denken zij dat statiegeld op blikjes en petflesjes zou helpen. Misstanden kun je doorgeven
aan de gemeente. Via de app BuitenBeter. Maar voorlopig ruimen deze kanjers nog door.
Wil je meehelpen? Meld je dan aan bij Wijkdeal via wijkdeals@breda.nl of bel 14 076.
Door: Esther Elshof

www.breda.nl/wijkdeal

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

