Extra activiteiten december
wijkcentrum Heksenwiel
Heksenwiellaan 2, 4823 HA Breda, tel. (076) 549 41 97
www.wijbegintbijjou.nl/wijkactiviteiten
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Broodje van de week
 RepairCafé
 Steungezin.nl
 Uitvaartverzorging

Elke zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur diverse
broodjes en soep van de dag. Geen aanmelding nodig,
kom gezellig langs en geniet van een hapje en drankje en
natuurlijk vast op de kaart: broodje frikandel en kroket.
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Oecumenische dienst
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Kerstbingo
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 Koffie met gebak
 Kerstmarkt
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15.00 uur: vrijblijvend inloopspreekuur van Marijke
Pauwels uitvaartverzorging. Voor vragen en advies op het
gebied van uitvaartverzorging.
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Dinsdag 5 en 19 december: Filosofisch café
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Zaterdag 2 december: RepairCafé
 Filosofisch café
 Rikken en jokeren

 Filosofisch café
 Rikken en jokeren

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 2 december: Informatie Steungezin.nl
Elke 1e zaterdag van de maand van 12.00-16.00 uur:
informatie hoe Steungezin.nl je kan helpen en hoe je je
kunt inschrijven. Marieke Pouw is aanwezig en geeft
graag antwoord op je vragen.

Zaterdag 2 december: Inloopspreekuur Uitvaartverzorging Elke 1e zaterdag van de maand van 13.00-

Wil je eens over iets anders praten dan over koetjes en
kalfjes? Tijd: 10.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 15.15 uur.
Vanwege de grote belangstelling is aanmelden voor de
middag even niet mogelijk. Kosten € 2,00.
Aanmelden: Erica Mooijekind, tel. (076) 521 23 02 of
e-mail: emooijekindweekhout@rodekruis.nl.

Dinsdag 5 en 19 december: Rik- en jokermiddag

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 7 december: 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.

Vrijdag 8 december: Kerstbingo

De ballen gaan rollen tussen 19.30 en 22.30 uur. De zaal
is open vanaf 19.00 uur. De tafel met prijzen is goed
gevuld. Deze zijn te winnen in tien rondes.
Kosten: € 6,00 en een superronde voor € 1,50.
Vervolg activiteiten zie andere zijde

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
Zaterdag 9 december: Koffie met gebak

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

Zaterdag 9 december: Kerstmarkt

Een gezellige Kerstmarkt waar u kunt genieten van erwtensoep en heerlijke oliebollen. Bij
binnenkomst ontvangt u een gratis glaasje Glühwein. In de hal en het Grand Café komen
weer diverse kramen te staan waar u vanaf 12.00 tot 17.00 uur van alles te koop
aangeboden wordt: kleding, muziek, DVD’s, kerststukjes en wat al niet meer.

Maandag 11 en 18 december: Mandala kleuren

Het woord mandala komt uit het Sanskriet en betekent ‘cirkel’. Dat staat symbool voor de
oneindigheid van het leven. Mandala’s zijn rond of hoekig, opgevuld met afbeeldingen,
vormen en symbolen. We hebben grote en kleine kleurplaten. Inschrijven is niet nodig;
u kunt gewoon aanschuiven van 19.00 tot 21.30 uur.

Woensdag 20 december: Kerstoptreden

Saxofoonensemble ‘De Nieuwe Veste’ onder leiding van Bert Haans treedt voor u op.
Aanvang 19.00 uur in het Grand Café. Gratis toegang.

Donderdag 21 december: Kerstviering

Van 10.00 tot 11.00 uur dienst van woord en gebed in het teken van Kerst. Muzikale
ondersteuning door het seniorenkoor Heksenwiel onder leiding van Theo de Looff.
Daarna in een sfeervolle ambiance koffie drinken met elkaar.

Vrijdag 22 december: Kerstdiner

Aanvang 18.00 uur met een welkomstdrankje. Daarna serveren we het Kerstmenu met als
voorafje: Salade met drie soorten garnalen en dressing met een glaasje Rosé, Wildsoep.
Hoofdgerecht: Konijnenbout in de jus of Jachtschotel van hert. Beiden inclusief een glaasje
rode of witte wijn, garnituur van stoofpeertjes, rode kool en huisgemaakte aardappelpuree
met paddenstoelen. Als dessert een feestelijke IJstaart met als afsluiting koffie met
chocolade snoeperijen.
Prijs € 17,50 (BredaPas € 12,50). Inschrijving via de informatiebalie tot en met woensdag
20 december.

Zaterdag 30 december: Koffie speciaal en oliebollen

Vanaf 10.00 uur staat de koffie, slagroom, likeur en een oliebol voor u klaar!

Gewijzigde openingstijden tijdens de feestdagen
Gesloten 1e Kerstdag maandag 25 december
2e Kerstdag dinsdag 26 december

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

Gezellig samen fietsen in een riksja!
Wilt u, als familielid, vrijwilliger of mantelzorger, iemand die kwetsbaar is
en/of zorg nodig heeft een keer meenemen voor een tochtje op de fiets?
Dan kunt u een riksja reserveren via de receptie van Zorg voor elkaar Breda,
tel. (076) 525 15 00. Zij reserveren dan voor een dagdeel de riksja.
Het ter beschikking stellen van een riksja is een sociaal project waarmee
‘Breda voor elkaar’ kwetsbare mensen of mensen die zorg nodig hebben,
een leuk uitstapje wil geven.

Zorg voor elkaar Breda, telefoon (076) 525 15 00,
e-mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl; website: www.zorgvoorelkaarbreda.nl

