Extra activiteiten oktober
wijkcentrum Heksenwiel
Heksenwiellaan 2, 4823 HA Breda, tel. (076) 549 41 97
www.wijbegintbijjou.nl/wijkactiviteiten

Dinsdag 2 en 16 oktober: Rik- en jokermiddag
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Rik-en jokermiddag

Gezellig een potje kaarten en wie weet neem je een leuk
prijsje mee naar huis. Voor een kopje koffie of thee wordt
door ons gezorgd. Aanvang 13.30 uur, inschrijven vanaf
13.00 uur. Kosten € 2,70.

Oecumenische dienst

Donderdag 4 oktober: Oecumenische dienst

RepairCafé
Broodje van de week
Uitvaartverzorging

Filosofisch café

Vervolg activiteiten zie andere zijde

Van 10.00 tot 11.00 uur. Een initiatief van de Bethlehemparochie en de Protestantse Wijkgemeente Noorderbeemden. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken.

Zaterdag 6 oktober: RepairCafé

Van 12.00 tot 16.00 uur kun je onder begeleiding van
deskundigen aan de slag om van alles te repareren.
Gereedschap en diverse materialen zijn aanwezig. De
reparaties zijn gratis, behoudens onderdelen, materialen.
Tel. (076) 541 05 32, e-mail: hb.repaircafe@gmail.com.

Zaterdag 6 oktober: Inloopspreekuur Uitvaartverzorging Elke 1e zaterdag van de maand van 13.00-

15.00 uur: vrijblijvend inloopspreekuur van Marijke
Pauwels uitvaartverzorging. Voor vragen en advies op het
gebied van uitvaartverzorging.

Dinsdag 9 en 23 oktober: Filosofisch café

Wil je eens over iets anders praten dan over koetjes en
kalfjes? Op dit moment is er geen plaats vrij. Bel voor
meer informatie: Erica Mooijekind, tel. (076) 521 23 02;
e-mail emooijekindweekhout@rodekruis.nl.

Vrijdag 12 oktober: Bingo

Van 19.30 tot 22.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).
De tafel met prijzen is goed gevuld en zijn te winnen in
totaal elf rondes. Kosten: € 7,50 inclusief superronde.

Zaterdag 13 oktober: Koffie met gebak

Vanaf 10.00 uur is er koffie met gebak. Prijs: € 2,85.

Donderdag 25 oktober: Salonbibliotheek;
Lezing over Bert Haanstra Van 14.00 tot 16.00 uur.

Na de Tweede Wereldoorlog moest de
Nederlandse samenleving weer
worden opgebouwd. Bert Haanstra
legde de jaren 50 en 60 op bijzondere
wijze vast. Zijn films over de IJsselmeerpolders en de Deltawerken geven
dit artistiek weer.
Vanmiddag kunt u kijken naar ‘En de
zee was niet meer’, ‘Glas en Zoo’.
Tussendoor vertelt Jan Mackenbach
over de films en over Bert Haanstra. Komt u ook kijken?
Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Vervolg activiteiten oktober
Vrijdag 26 oktober: Kermismiddag

Aanvang 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur). Er is een loterij met mooie prijzen
en een optreden van de Grensmuzikanten. De presentatie wordt verzorgd door DJ Janoesch
en hij zal sfeerfoto’s maken van deze middag. In het teken van de kermis zijn er poffertjes,
oliebollen als ook hapjes en drankjes voor een all-in prijs van € 10,00. Inschrijven voor dit
feestarrangement tot woensdag 24 oktober bij de infobalie.

Zondag 28 oktober: Brunch

De zondag starten we met een heerlijke brunch om 11.00 uur met diverse warme en koude
gerechten inclusief koffie en thee. Prijs € 8,95 (BredaPas € 6,95). Inschrijven bij infobalie
tot en met donderdag 25 oktober.

Wist je dat:

 er iedere maandagochtend en dinsdagmiddag een wandelgroep vanaf Heksenwiel





vertrekt? Maandagochtend voor de goede doorstapper en dinsdagmiddag voor de wat
rustigere loper.
er een groepje wijkbewoners iedere dinsdag vertrekt vanaf wijkcentrum Heksenwiel voor
een wandeling?
we iedere werkdag een driegangenmenu kunnen serveren met keuze uit 2 menu’s voor
het bedrag van: Soep € 1,20 - Hoofdgerecht € 7,50 – Nagerecht € 1,20. (Met een
BredaPas zijn de bedragen: soep € 0,55—hoofgerecht € 4,50—nagerecht € 0,55.)
er elke zaterdag ‘Broodje van de week’ van 12.00 tot 14.00 uur is? Met diverse
broodjes en soep van de dag. Geen aanmelding nodig en natuurlijk vast op de kaart:
broodje frikandel en kroket.
erbij het Mandela kleuren op maandagavond en bij de sjoelgroep op donderdag even een
tijdelijke instroomstop is!

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

