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

1

 RepairCafé
 Uitvaartverzorging
 Geen broodje van

de week

zo

2

ma 3
di

4

Rikken en jokeren

wo 5

do

6

vr

7

za

8

zo

9

Oecumenische dienst
Koffie met gebak

11 Filosofisch café

wo 12
do

13

vr

14 Bingo

za

15

zo

16

ma 17
 Rikken en jokeren
18  Vander Klooster
Modepresentatie
Inloopochtend ‘Word
wo 19
digitaal fit’

di

do

20

vr

21 Themadiner Chinees

za

22

zo

23

ma 24 H&A Mode
di

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 1 september: Inloopspreekuur Uitvaartverzorging Elke 1e zaterdag van de maand van 13.0015.00 uur: vrijblijvend inloopspreekuur van Marijke
Pauwels uitvaartverzorging. Voor vragen en advies op het
gebied van uitvaartverzorging.

Dinsdag 4 en 18 september: Rik- en jokermiddag
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Vervolg activiteiten zie andere zijde

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.

Donderdag 6 september: Oecumenische dienst

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 8 september: Koffie met gebak

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

Dinsdag 11 en 25 september: Filosofisch café

Wil je eens over iets anders praten dan over koetjes en
kalfjes? Informatie: Erica Mooijekind, tel. (076) 5212302;
e-mail emooijekindweekhout@rodekruis.nl.

Vrijdag 14 september: 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.

Dinsdag 18 september: Modeshow met verkoop

Vanaf 10.15 uur toont Vander Klooster Mode haar
najaarscollectie onder het genot van een kopje koffie,
thee. Daarna is er in de hal de verkoop van de najaarsmode. Voortaan kun je ook online shoppen; bezoek hun
website vdklmode.nl.

Woensdag 19 september: Word digitaal fit

Gilde de Baronie / Seniorweb leercentrum Heksenwiel
organiseert op woensdag 19 september van 10.00 tot
12.30 uur een inloopochtend. Je bent hartelijk welkom
om een antwoord te krijgen op je vragen over het
gebruik van je smartphone, tablet, laptop en desktop.
Er wordt een presentatie gegeven over de te volgen
workshops. Uiteraard zijn de computergidsen aanwezig
voor het beantwoorden van je persoonlijke vragen en zij
verzorgen de computerlessen in het leercentrum.

Vervolg activiteiten september
Vrijdag 21 september: Themadiner Chinees

Vanaf 18.00 uur serveren we: Chinese Tomatensoep, bami, Ajam Pangang, saté,
Atjar ketimoen (komkommer in het zuur) en een lekker ijsje als afsluiting. Prijs € 12,50
(BredaPas € 9,50). Aanmelden bij infobalie tot en met woensdag 19 september.

Maandag 24 september: Modeshow met verkoop

Vanaf 10.00 uur toont H&A mode haar najaarscollectie onder het genot van een kopje
koffie, thee. Daarna is er in de hal de verkoop van de najaarsmode.

Zondag 30 september: 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 27 september.

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. (Let op: i.v.m. vakantie van de kok NIET op 1 september)
erbij het Mandela kleuren op maandagavond en bij de sjoelgroep op donderdag even een
tijdelijke instroomstop is!
de bridgers na een zomerreces weer de biddingboxen uit de kast halen en de
koersballers de mat weer uitrollen in wijkcentrum Heksenwiel. Je bent daar van harte
welkom om samen weer gezellig aan de slag te gaan.

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

