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Nieuwsbrief nr. 12, december 2021 
 

ATTENTIE   ATTENTIE   ATTENTIE    
Beste leden, 

In januari 2022 komt er géén maandblad ONS uit, maar wel een NIEUWSBRIEF. 

Deze krijgt u los in de brievenbus. Hierin staan n.l. de uitnodiging voor de jaarvergadering 

en de diverse stukken hiervoor. Kijk dus goed naar uw post en mis de nieuwsbrief niet. 

Wij hopen dat u goede nota neemt van dit bericht.  
 

Het Bestuur.  

KERSTDINER. 15 december vanaf 17:00 uur 
Voor het kerstdiner van woensdag 15 december 2021 kunt u nu al het menu bekijken. 

 

Driegangenmenu 
Afhankelijk van wat het seizoen biedt,  

verrast Restaurant Rembrandt u met een maandelijks wisselend menu. 
 

Voorgerecht 
Gemarineerde zalm | crostini tomaat | gamba | venkel 

Taartje van avocado | gerookte heilbot | granny smith | saffraanmayonaise 
Drieluik van eend | vijg | noten 

Carpaccio van rund | parmezaan | spekjes-basilicummayonaise 

Geitenkaaskroketje | lolly van abrikoos | gerookte biet | honing uit de Biesbosch 
Tomatensoep (v) 

Pompoensoep | gebakken gamba  
 

Hoofdgerecht 
Tongschar | zoete aardappel | krokante prei | roerbak van krab 
Kabeljauw | peen en ui | aardappel | saus van grove mosterd 

Bief van hertenbout | hete bliksem | saus van appelstroop en kaneel 

Suprême van maishoen | fijne zuurkool | ui en spekjes | rodewijnjus 
Rumpsteak | rodewijnjus | seizoensgroenten | aardappel uit de oven 

Portobello | curry van groenten | krokante prei (v) 
 

Nagerecht 
Kaasplankje van de Heilige Driehoek | kletsenbrood | noten | druiven 

Stoofpeer | frangipane | kaneelroomijs | kletskop 
Bastognekoek | witte chocolade | monchoutaartijs | lauwwarme kersen 
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Troubadour 
Op woensdag 10 november was er in Wijkcentrum ’t Houwke een optreden van een 

troubadour. Hij stelde zich voor als Hijme. (zijn volledige naam is Hijme Vervat) 

Hijme bracht Engelstalige muziek uit de jaren ‘60 en ‘70 ten gehore. Zijn live gezongen 

jukeboxmuziek was een muzikale mix van rock en roll, van o.a. Chuck Berrie, Elvis 

Presley en de Rolling Stones, maar ook ballades van de Beatles, Eric Clapton, Elton John, 

Rod Stewart en George Baker. Ook Nederlandstalige evergreens van o.a. Vader Abraham, 

Corry Konings, Sylvain Poons, Herman Emmink en Ria Valk behoorden tot zijn 

repertoire. Er werd door het weinige publiek aardig meegezongen. 

 

 
 

 
 

Jan Willems 
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Agenda KBO Breda-Oost 
15  december  2021  Kerstdiner: zie hieronder voorwaarden voor toelating. 

12  januari  2022  Jaarvergadering (alleen voor leden) 

  9   februari  2022  Lezing over de Catechisten van Breda (door de heer T. Hinten) 

  9  maart  2022  Bingo. 

13  april  2022  Nog niet bekend. 

  

i.v.m. CORONA, zijn alle activiteiten onder voorwaarden van het Kabinet. Voor 

kerstdiner coronatoegangsbewijs meebrengen + identificatie. 

Netty Braspenning. 

 

Agenda KBO Breda-Zuid  

Locatie: Gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan 3-5, Breda (tenzij anders vermeld) 

  7 december dinsdag 13.30 uur € 2,50  Rikken / Jokeren & spelletjes  

14 december dinsdag 13.30 uur gratis Kerststukjes maken  

21 december dinsdag 13.30 uur € 19,- Kerstviering (incl. lunch)  

 

KBO Breda-Zuid 

 

                    
Wil je graag een andere woning die beter past bij je woonwensen? Je kan van woning 

ruilen met een andere huurder van een bij Klik voor Wonen aangesloten verhuurder. Je 

plaatst een advertentie op onze website. Deze ruiladvertentie blijft maximaal een half jaar 

op deze website staan. Is het gelukt om je woning te ruilen? Dan wordt de advertentie na 

de ruil verwijderd. 

Alleen voor huurders van Alwel, Laurentius, Mooiland, WonenBreburg, 

Woonkwartier, Woonvizier en Thuisvester. 

De woningruil op deze website geldt alleen voor huurders van de bovenstaande 

verhuurders. Wil je ruilen met iemand van een andere verhuurder, neem dan contact op 

met je eigen verhuurder. Zij helpen je dan verder. 

Met wie kun je ruilen? 

Je kunt alleen ruilen met iemand die een zelfstandige woning huurt. Je kunt niet ruilen met 

iemand die inwoont bij een huurder. Je kunt je woning niet ruilen voor een leegstaande 

woning. Na de ruil mag geen woning leeg blijven staan.  

Voor meer informatie kunt u terecht  

bij uw verhuurder of 

bij Klik voor wonen Postbus 1980 4901 BZ Breda en Info@klikvoorwonen.nl  

  

mailto:Info@klikvoorwonen.nl
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Vragenuurtje 
Sinds kort  is er in de oneven weken op de donderdag een vragenuurtje in de Poelewei.  

U kunt daar terecht voor vragen maar ook voor klachten o.a. over wonen, zorg en 

veiligheid. Maar ook informatie over WMO of zomaar een kopje koffie te drinken.  

Ik zou zeggen maak er gebruik van.  
  

 
 

Jac van Poppel 

Secretaris 


