Extra activiteiten september
In Heuvel
De Vlieren, Mgr. Nolensplein 1, 4813 CZ Breda, tel. (076) 514 28 55
www.wijbegintbijjou.nl/wijkactiviteiten
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Vrijdag 7 september: Diner
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Diner

Dinsdag 18 september: Bingo
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Van 14.00 tot 16.30 uur: bingo! De zaal in De Vlieren
gaat open om 13.30 uur. Tien rondes en één extra super
ronde. Totale kosten: € 6,75.
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Vaste activiteiten
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U bent van harte welkom om te
komen genieten van een driegangen diner in De Vlieren.
Aanvang 17.30 uur.
Op het menu staat:
 Kervelsoep
 Half haantje met pommes
duchesse, salade, appelmoes
 Fruitsoep met sorbetijs
Kosten € 12,50 (BredaPas € 9,75). Aanmelden bij Nelly
van Duuren, tel. (076) 514 15 73 of bij de receptie van
Zorg voor elkaar Breda, (076) 525 15 00 tot en met 31/8

RepairCafé in de
Dobbelsteen

Handwerkclub dinsdagmiddag om 13.30 uur is er in
De Vlieren handw erken. Kosten: het materiaal en
koffie. Gastvrouw is José van ‘t Hof, tel. (076) 888 20 51.
Biljarten dinsdag- en donderdagmiddag in De Vlieren.
Vanaf 13.00 uur. Er staan twee goede biljarttafels.
Wandelen met WIEGO 5 of 10 Km
Informatie: Anny van Lint, tel. (076) 542 03 16.
Deelname € 1,- per keer. Leden van WIEGO € 1,75 per
maand.
Afstand 5 km; start bij Thebe, Donatello 1,
woensdagochtend. Vertrek 9.30 uur.
Afstand 10 km; start bij Huis van de Heuvel,
donderdagmiddag. Vertrek 13.30 uur.

Zaterdag 22 september: RepairCafé in de
Dobbelsteen, Doelen 36

Van 12.00-16.00 uur kun je onder begeleiding van een
deskundige van alles repareren, zoals kleding, horloges,
kleine huishoudelijke apparaten. De reparaties zijn gratis,
behoudens materialen. Donaties om de kosten te dekken
zijn altijd welkom. Contactpersoon: Henk Oomen, mail
henk.oomen1948@hotmail.com of bel 06-15 24 24 74.
Voor naaimachine-reparaties altijd van tevoren contact
opnemen.

Zorg voor elkaar Breda

Hulp of zorg nodig? Samen komen we eruit!
Zorg voor elkaar Breda is er ook voor u.
Samen met u werken we aan een passende
oplossing als het gaat om mogelijke hulp,
ondersteuning of zorg. Bel (076) 525 15 15 maandag tot
en met vrijdag van 8.00-17.00 uur.
Of mail samen@zorgvoorelkaarbreda.nl.
Website: www.zorgvoorelkaarbreda.nl

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

