Extra activiteiten september
wijkcentrum ‘t Houwke
Grote Houw 227, 4817 RE Breda tel. (076) 587 29 24
www.wijbegintbijjou.nl/wijkactiviteiten
Rikken

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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Zaterdag 1 en 15 september: Rikken

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

Maandag 3 en 17 september: Zing Mee

Van 14.00-16.00 uur. Samen zingen van bekende liedjes
met accordeonbegeleiding. Kosten: €1,50 per maand.
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Van 14.00 tot 16.00 uur. Uiteraard zijn andere spellen
bespreekbaar. Je hoeft je niet aan te melden.

Dinsdag 4 september: Happy Hippo

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.
Vanaf week 36 (3-7 september) worden de yoga- en
gymnastieklessen w eer hervat.
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Van 14.00 tot 16.30 uur. De zaal gaat open om 13.30 uur
Bingokaarten € 3,60 (6 rondes). Afsluiting met een
loterij. Er zijn weer leuke prijzen te winnen.
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Maandag 10 september: Bingo

Vrijdag 14 september: Vander Klooster Mode
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Modeshow voor de nieuwe generatie van 50-plussers.
Aanvang 10.00 uur en aansluitend verkoop.
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Zondag 16 september: Muziekzondag
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Voor u treedt op Biloute! met lichte folk- en country
muziek: een mix van bekende en minder bekende
Engelse, Nederlandse en Franstalige liedjes. Aanvang
14.00 uur tot 16.30 uur. De toegang is gratis, al
waarderen we een vrijwillige bijdrage.

Maandag 17 september: Schilderles

Start van de schilderles na de vakantieperiode,
aanmelden bij Maud van Nie maudvannie@hotmail.com.
Tijdstip schilderles: Maandag van 10.00 tot 11.30 uur.
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Tijd van 13.30 tot 16.00 uur
Er zijn leuke prijzen te winnen. Kosten € 1,50.
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Vrijdag 28 september: Frites-dag

Maandag 24 september: Rikken

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
donderdag 27 september.

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.

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

