Extra activiteiten september
wijkcentrum Princenhof
Princentuin 1, 4813 CZ Breda, tel. (076) 530 97 91
www.wijbegintbijjou.nl/wijkactiviteiten
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Rikken en jokeren
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Een gezellige middag met meezing muziek, een dansje,
een spelletje, een quiz en nog veel meer om ons nieuwe
seizoen mee te beginnen. Kosten: € 5,00 inclusief
1 koffie/thee en een consumptie (KBO leden € 3,00).
Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur
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Inschrijven Samen
Eten

25
 Start Schilder– en

wo 26

Er zijn in 11 rondes mooie prijzen te winnen. Aanvang
13.30 uur (zaal open 13.00 uur). Kaarten kosten € 9,00
(KBO leden € 7,00). Bij aanvang gratis één koffie of thee.

Woensdag 19 september: Inschrijven Samen Eten
Inschrijven vanaf 13.30 uur.

De schildergroep Princenhof heeft plaats voor nieuwe
leden! Vanaf woensdag 26 september 9.30 uur starten
de lessen Beginners en Gevorderden schilderen of
tekenen onder deskundige begeleiding van Tatiana
Korchagina. Je brengt je eigen materiaal mee en werkt
aan een opdracht, maar je bent ook vrij om zelf een keus
te maken. Meer informatie? Bel Tatiana 06-10 85 33 02.

Woensdag 26 september: Nieuw! Cursus Bridge
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Zaterdag 15 september: KBO - Bingo

Woensdag 26 september: Schilder– en tekenles

ma 17
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Woensdag 12 en 26 september: Beweeglunch

Onder professionele begeleiding van Rajitha bewegen we
van 11.00 tot 12.00 uur. Aansluitend is er een lunch.
De kosten bedragen € 5,00. Graag aanmelden de dinsdag
voorafgaand aan de Beweeglunch.
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KBO organiseert in samenwerking met WIJ deze kaartmiddag. Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.00 uur.
Kosten: € 4,00 inclusief 1 koffie/thee (KBO leden € 2,00).

Zaterdag 8 september Gezellige middag KBO
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Zaterdag 1 september: Rikken, Jokeren

tekenles

 Beweeglunch
 Start Cursus Bridge
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Vervolg activiteiten
zie andere zijde

De beginnerscursus start op woensdag 26 september om
14.00 uur en duurt 10 weken. De kosten zijn € 60,00
voor 10 lessen van 2 uur. Dat is inclusief een lesboek.
Na deze Cursus kunt u eventueel doorgaan met de cursus
voor gevorderden, ook 10 lessen. Aanmelden:
 bridgedocent Kees Slegt, tel.(076) 502 21 46 of
e-mail: keesslegt@hotmail.com
 Gerty Vorsselmans, tel. (076) 525 15 00.

Vrijdag 28 september: Samen Eten ‘Chinees’

Aanvang 17.30 uur (zaal open vanaf 17.00 uur).
Op het menu staat :
Voorgerecht: Chinese Kippensoep
Hoofdgerecht: Kipballetjes, Gegrilde drumsticks, Bami
Goreng, Nasi Goreng, Indische boontjes, Kroepoek en
Komkommer-tomaat salade. Nagerecht: Fruitsalade
Kosten €12,50 (BredaPas € 10,00).
Inschrijven vanaf woensdag 19 september 13.30 uur.

Vervolg activiteiten september
Beginnersclubje bridgen

Er is nog plaats voor nieuwe leden. We spelen iedere vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
en zijn een bridgeclub van beginnende bridgers, die na de bridgelessen zich nog niet
bekwaam genoeg vinden om op een reguliere club te gaan spelen.
De bedoeling is om te bieden en te spelen met de mogelijkheid om indien nodig advies te
vragen aan een aanwezige bridgedocent. Die geeft spelenderwijs ook uitleg over het
uitkomen, tegenspelen en goed bieden. Er wordt niet met de mes op tafel gespeeld en er is
een goede sfeer.
Aanmelden: bridgedocent Kees Slegt (076) 502 21 46, e-mail: keesslegt@hotmail.com of bel
Zorg voor elkaar Breda (076) 525 15 00.

Warme Maaltijd

Wist u dat u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag een lekkere warme maaltijd kunt eten in Princenhof? Kom eens langs en ervaar de gezelligheid! U kunt zich
van te voren voor 9.30 uur aanmelden bij één van de vrijwilligers via tel. (076) 530 97 91.

Biljarten

Iedere dinsdagochtend vanaf 9.00 uur. Nieuwe biljarters zijn welkom!

Fietsen (initiatief KBO) Iedere maandag een fietsmiddag met een afstand van 20 tot 25
Km. Start om 13.30 uur ingang Princenhof. Deelname gratis.

Wandelen Elke vrijdagochtend wandelen met een groepje van ca. acht personen. Niet goed
ter been? Rolstoel en rollator kan mee. Verzamelen in Princenhof; vertrek om 10.00 u.

Schaken Vanaf 3 september kunt u weer elke maandag vanaf 13.00 uur een gezellige partij
spelen.

Spelletjesmiddag Op de 1e en 3e dinsdag van de maand vanaf 13.30 uur met diverse
gezelschapsspelen.

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

