Extra activiteiten december
wijkcentrum Balieweide
Baliëndijk 82, 4816 GH Breda, tel. (076) 587 50 28
www.wijbegintbijjou.nl/wijkactiviteiten
Koffie met gebak
Hersengymnastiek

vr

1

za

2

zo

3

ma

4

di

5

wo

6

do

7

Rikken en jokeren

vr

8

Hersengymnastiek

za

9

zo

10

ma

11

di

do

12 Spelletjesmiddag
Chinese maaltijd
13
Filosofisch café
14 Kerstlunch

vr

15 Hersengymnastiek

za
zo

16
17

ma

18

di

19 Spelletjesmiddag

wo

20

do

za

21 Speciale lunch
Hersengymnastiek
22
Rikken en jokeren
23

zo

24

ma

25 1e Kerstdag

wo

vr

Van 10.00 tot 12.00 uur. Verschillende geheugenspelletjes om je brein fit te houden.

Elke dinsdagavond, woensdagochtend: Koersbal
Sinterklaas Spelletjesmiddag

Houdt u van balspelen en om in teamverband bezig te
zijn? Dan is koersbal wellicht iets voor u. Het mooie is dat
koersbal niet aan leeftijd of mobiliteit gebonden is; het
kan staand, zittend op een stoel of vanuit een rolstoel
gespeeld worden. Kom een keer kennismaken en
uitproberen op elke dinsdagavond van 18.15 -20.00 uur
of op elke woensdagochtend van 10.00-11.30 uur.
Aanmelden via tel. (076) 541 39 32.

Vrijdag 1 december: Koffie met gebak

Iedere eerste vrijdag van de maand is er inloop van
09.30 tot 12.00 uur met koffie en gebak. Kosten: € 2,90.

Dinsdagmiddag 5, 12, 19 december: Spelletjesmiddag

Ga de uitdaging aan en speel mee met bijv. Rummikub,
Scrabble, schaken, dammen, kaartspellen, sjoelen of
andere gezelschapsspellen. Van 14.00-16.00 uur.

Donderdag 7 december: Rikken en jokeren

Rikken en jokeren van 13.30 tot 16.30 uur met leuke
prijzen. Kosten: € 1,50.

Woensdag 13 december: Chinese maaltijd
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Vanaf 17.30 uur serveren we een Chinese maaltijd. De
kosten zijn € 8,30 (BredaPas € 5,15) inclusief nagerecht.
Aanmelden tot en met maandag 11 december.

Woensdag 13 december: Filosofisch café

Wil je eens over iets anders praten dan over koetjes en
kalfjes? Doe dan mee met het Filosofisch café.
Tijd: 19.15-21.00 uur. Kosten € 2,00. Aanmelden bij
Erica Mooijekind, tel. (076) 521 23 02 of e-mail
emooijekindweekhout@rodekruis.nl

Donderdag 14 december: Kerstlunch voor de wijk

Om 14.00 uur een gezellige
Kerstlunch voor bewoners en
door bewoners uit de wijk
Doornbos-Linie. Kom kennis
maken en samen eten. Laat u
heerlijk verwennen tijdens
deze gezellige middag. De
lunch is gratis, koffie en thee voor eigen rekening.
Meldt u snel aan want er is beperkt ruimte.
Aanmelden kan bij mevrouw Loijens 06-18 33 03 83.

Zorg voor elkaar Breda is een netwerk waarin Bredase inwoners samenwerken met vrijwilligers en professionals van
36 Bredase instellingen en de gemeente Breda. Samen zorgen ze ervoor dat er voor iedereen goede hulp en zorg is.
WIJ is een van de deelnemers aan Zorg voor elkaar Breda. De deelnemers hebben afgesproken om ‘aan de voordeur’ allemaal de naam Zorg voor elkaar Breda te voeren. Goede zorg doen we samen!

Vervolg activiteiten december
Donderdag 21 december: Speciale lunch

Vanaf 12.00 uur: een verse groentesoep, een broodje kroket/frikandel en
een toetje na. Kosten € 4,00 (BredaPas € 3,10). Losse verkoop van een broodje
kroket of frikandel is ook mogelijk à € 1,80. Aanmelden tot en met dinsdag 19 december.

Vrijdag 22 december: Kaartavond

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

Donderdag 28 december: Eindejaarslunch

Gezellig samen het jaar afsluiten met een gezamenlijke lunch: heerlijke soep, uitgebreide
broodmaaltijd en een verwentoetje. Aanvang 12.00 uur. Kosten € 4,00 (BredaPas € 3,10).
Aanmelden tot en met woensdag 27 december.

Vrijdag 29 december: Koffie de luxe

Smakelijk het jaar 2017 afsluiten met koffie, een likeurtje en een huisgemaakte oliebol voor
€ 2,50.

Zaterdag 30 december: Bingo avond

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

Gewijzigde openingstijden tijdens de feestdagen
Gesloten 1e Kerstdag maandag 25 december;
2e Kerstdag dinsdag 26 december en
Nieuwjaarsdag maandag 1 januari.

Namens team Balieweide wensen wij u
Fijne feestdagen en een mooi en gezond 2018

Wijkrestaurant Balieweide zoekt versterking
Het enthousiaste en leuke vrijwilligersteam van wijkcentrum Balieweide is op zoek naar
versterking voor één keer in de maand.
Een drietal keer in de maand (de tweede woensdag en laatste twee vrijdagen) wordt het
wijkcentrum in de avond tot een eetgelegenheid voor wijkbewoners ingericht. Het idee
erachter is dat niemand alleen hoeft te eten, maar ook een moment te creëren voor een
praatje of een grap. Gewoon gezellig samen eten.
Wat doe je als vrijwilliger van het wijkrestaurant?
Je bezorgt de bezoekers een gezellige avond doordat ze samen kunnen eten. Je serveert
maaltijden aan onze gasten en bent als gastheer/vrouw aanwezig.
Wat vragen wij van je?
Dat je op één van die avonden van 16.30 tot 19.30 uur beschikbaar bent. Dat je het leuk
vindt om met mensen om te gaan. Dat je zelfstandig kunt werken en ook een taak in de
organisatie van de activiteit voor je rekening wilt nemen.
Wat bieden wij je?
Je bent onderdeel van een enthousiast en gezellig team. Je kunt mee-eten en draait mee in
een goedlopend wijkrestaurant met zeer tevreden gasten die maandelijks komen eten.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om nieuwe ideeën uit te voeren.
Wil je zelf koken dan staan we hier ook zeker voor open.
Kortom ben jij op zoek naar een leuke vrijwilligersfunctie? Neem dan contact op met
Simone van Rooij voor een kennismakingsgesprek (076) 525 15 00.

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

