Extra activiteiten september
wijkcentrum Balieweide
Baliëndijk 82, 4816 GH Breda, tel. (076) 587 50 28
www.wijbegintbijjou.nl/wijkactiviteiten
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Elke vrijdagochtend: Hersengymnastiek

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

Elke zaterdag: Meidenclub (leeftijd 4-16 jaar)
Van 13.00-15.00 uur. Leuke creatieve activiteiten en
huiswerkbegeleiding.

Dinsdag 4, 18, 25 september: 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 6 september: Hobbyclub

Van 9.45-11.30 uur. De speciale activiteit: figuur van
WC rollen. Van tevoren aanmelden bij Balieweide
of via tel. (076) 587 50 28.
Rikken en jokeren van 13.30 tot 16.30 uur met leuke
prijzen. Kosten: € 1,50.

Vrijdag 7 september: Koffie met gebak
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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 tijdens Fit for Free
van 9.15-9.45 uur. Blijf fit en soepel met een
wisselend programma van ochtendgym of
Tai Chi.

Donderdag 6 september: Rikken en jokeren
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Iedere eerste vrijdag van de maand is er inloop van
09.30 tot 12.00 uur met koffie en gebak. Kosten: € 2,95.

Dinsdag 11 september: Bingo

Bingo met leuke prijzen van 14.00 tot 16.00 uur (zaal
open 13.30 uur). Er zijn vijf rondes. Bingokaart € 3,00.

Woensdag 12 september: 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 10 september.

Donderdag 13 september: Hobbyclub

Van 9.45-11.30 uur. De speciale activiteit: wandhanger
met kwastjes van wol. Kosten € 0,50. Van tevoren
aanmelden bij Balieweide (076) 587 50 28.

Donderdag 13 september: 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 11 september.

Vervolg activiteiten september
Donderdag 20 september: Hobbyclub Van 9.45-11.30 uur.
Vrijdag 21 september: Kaartavond

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

Maandag 24 september: Start campagne Wonen met Gemak

De campagne Wonen met Gemak gaat over zelfstandig blijven wonen voor ouderen.
U en uw familie zijn van harte welkom op de startbijeenkomst op maandag 24 september
van 14.00 tot 16.00 uur in De Wegwijzer, Steendorpstraat 2. De campagne bijeenkomsten
worden dan uitgelegd. En u kunt daar vragen stellen. Na de pauze is er een presentatie over
brandveiligheid. Per thema organiseren we een bijeenkomst bij u in de buurt. Alle
bijeenkomsten zijn gratis, inclusief koffie en thee. U kunt zich aanmelden per telefoon
(076) 525 15 02 of per e-mail voorlichtingbreda@wonenmetgemak.nl.

Donderdag 27 september: Hobbyclub

Van 9.45-11.30 uur met als activiteit: Pennenbakje van touw. Graag van tevoren
aanmelden bij Balieweide.

Donderdag 27 september: Speciale lunch

Vanaf 12.00 uur: een heerlijke soep, uitsmijter en een toetje na. Kosten € 4,10 (BredaPas
€ 3,20). Aanmelden tot en met dinsdag 25 september.

Donderdag 27 september: Start Spaanse les (gevorderden)

De lessen zijn ’s middags. Voor informatie, bel naar 06 - 83 36 72 38; Mevrouw Van Dalen.

Vrijdag 28 september: Mantelzorgers ontmoeten elkaar

Voelt u zich alleen in de zorg voor uw partner, familielid of vriend/kennis? Loopt u met
vragen en onzekerheden over de zorg en de toekomst? Blijf hier niet mee zitten en kom op
28 september van 10.00-11.30 uur naar Balieweide. Meer informatie: Veronique Zoontjens
(StiB) (076) 750 32 00 of Simone van Rooij (Zorg voor elkaar Breda) 06 - 24 34 81 37.

Zaterdag 29 september: Bingo avond

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

Vooraankondiging activiteiten oktober:
Vrijdag 5 oktober: Frietjes eten. Vergeet je niet op te geven!
Zondag 7 oktober: Kunst en theater Doornbos Elke eerste zondag van de maand is er

van 14.00-16.00 uur een open podium voor liefhebbers van bijvoorbeeld muziek, gesproken
woord, theater en kunst. Heb je een talent of een passie die je een keer wilt delen?
Dat kan! Wel graag van tevoren opgeven. Tel. (076) 587 50 28.

Schaken een gezellige denksport
Ben je net als velen een thuisschaker en wil je in clubverband je vaardigheden verbeteren,
dan is schaakvereniging DSK (De Stille Kracht) wellicht een mooie aanvulling voor je.
Wij zijn een kleine schaakclub die twee keer per maand bijeenkomt voor leuke partijtjes
schaak. We spelen op maandagavond vanaf 20.00 uur in Wijkcentrum 't Houwke, Grote
Houw 227 (Heusdenhout). De interne competitie wordt zoveel mogelijk gespeeld tegen
tegenstanders van gelijkwaardig niveau.
Het nieuwe seizoen start maandag 3 september 2018 en nieuwe leden zijn van harte
welkom. Het seizoen duurt tot en met mei 2019 en de contributie is slechts € 30,-- per jaar.
Kom gerust eens langs, proef de gezellige sfeer, speel mee en meld je aan als lid.
Voor aanmelding of meer informatie neem contact op met onze voorzitter,
Stefan Meeles, telefoon 06 - 54 38 31 20 of per e-mail s.meeles@casema.nl.
Wij zijn ook te vinden op facebook: schaakverenigingdsk

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

