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UITNODIGING
Wilt u weten wie uw voorouders zijn?
Wilt u weten hoe u uw voorouders kan zoeken?
Kom dan op woensdag 12 oktober 2022 naar de lezing over genealogie.
Deze wordt gegeven door de Heer Jan Willems en is,
in Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, Breda.
Aanvang 14.00 uur. De entree is € 5,-.
We hopen op een leerzame middag en veel leden.
Dus tot ziens op 12 oktober.
Netty Braspenning.

KOFFIE CONCERTEN IN DE WAALSE KERK
Wist u dat er op de eerste dinsdag van de maand gratis koffieconcerten zijn in de
Waalse Kerk in de Catharinastraat in Breda.
Aanvang 11.00 uur
Kerk open om 10.30 uur met gratis koffie.
na afloop om een kleine vrijblijvende bijdrage.
Inlichtingen en aanmelding: www.koffieconcerten.nl
Mogelijk iets voor u.
Bankrekening NL 85 RABO 0108 9155 57 t.n.v.
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AGENDA
KBO Breda-Oost
2022
datum

PROGRAMMA - KBO Breda-Zuid
(Locatie ’t Houwke, Grote Houw 227 Breda, tenzij anders vermeld)
entree

aanvang

koffie/thee

Activiteit

12

okt.

€ 5,--

14.00 uur

ja

Lezing genealogie door J. Willems.

09

nov.

€ 5,--

14.00 uur

ja

Lezing Anna kapel door Hr. Joossen.

14

dec.

Kerst activiteit, nadere informatie in de volgende nieuwsbrief

2023
11

jan.

Jaarvergadering

Volgend jaar, 2023
Ook volgend jaar willen we proberen weer een jaarprogramma voor u te presenteren.
Dus hebt u een idee, geef het aan ons door. Dit mag persoonlijk maar ook per telefoon via
de secretaris of via mij tel 076 5714072 (Netty Braspenning).
We hebben wel de data al vastgezet, te weten 11 januari: jaarvergadering, 8 februari,
8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december.
Dit is allemaal op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in ’t Houwke.
Netty Braspenning.

KBO Breda-Zuid
2022
datum

PROGRAMMA SENIOREN VERENIGING - KBO Breda-Zuid
(Locatie Vianden 2-4* Breda, tenzij anders vermeld)
entree

aanvang

koffie/thee

Activiteit

11

okt.

€ 2,50

13.30 uur

nee

Kaarten

18

okt.

€ 7,--

13.30 uur

ja

Bingo

25

okt.

€ 7,--

13.30 uur

ja

Muziek van Jan Bakkeren (Conanimo)

01

nov.

€ 2,50

13.30 uur

nee

Kaarten

15

nov.

€ 7,--

13.30 uur

ja

Bingo

22

nov.

geen

13.30 uur

ja

Ad Rooms – Jaren 80

* eigen parkeerterrein. Indien vol, ligt het Schoolakkerplein op loopafstand. Daar zijn
altijd voldoende parkeerplaatsen.
Zie: www.kbo-bredazuid.nl
pag. 2

KBO Breda Oost
Belangenorganisatie van senioren

Koffieconcerten in Waalse Kerk

(Fotografie: Fred Manschot)

De enthousiaste pianist Wouter Harbers is voor veel muziekliefhebbers uit Breda en omstreken al
jaren een fenomeen: tijdens zijn gratis koffieconcerten in de Waalse Kerk verwent hij zijn vaste
bezoekers elke eerste dinsdagochtend van de maand met een ochtend vol romantische
pianomuziek…
Door corona lag de serie een tijdje stil. Maar nu Wouter weer herstart, is dit het perfecte moment om
kennis te maken! Deze enthousiaste musicus ziet het als zijn missie ziet om ‘pianomuziek toegankelijk te
maken voor iedereen’. De Waalse Kerk (aan de Catharinastraat 83) geeft Wouter daarom de kans om zijn
passie ook in Breda te delen.
Kom meegenieten bij het eerste koffieconcert op dinsdagochtend 4 oktober! Vanaf 10:30u bent u welkom
voor een gezellig bakje koffie. Om 11:00u start het concert met een luchtige toelichting van Wouter.
Vervolgens neemt hij plaats achter de concertvleugel om u te trakteren op een uur romantische
pianoklanken. En deze keer doet hij dit niet alleen: samen met cellist Csaba Erdös en strijkkwartet
Romance weet hij ongetwijfeld een gevoelige snaar bij u te raken. Van ontroerende adagio’s tot een
vrolijk Hongaars Rondo van Haydn, u kunt rekenen op een afwisselend programma!
Kom ervaren waarom deze formule al jaren een daverend succes is! Wilt u verzekerd zijn van een plekje?
Reserveer dan gratis via www.koffieconcerten.nl.
Kunt u 4 oktober niet? Geen nood, tot maart 2023 deelt Wouter elke eerste dinsdagochtend van de maand
de mooiste muziek met u in de Waalse Kerk! Bekijk de agenda alvast via www.koffieconcerten.nl,
hartelijk welkom!
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SPELLETJESMIDDAG.????????!!!!!!!!!!!!
Op 14 september hadden we een spelletjesmiddag.
We zaten klaar met sjoelbakken en diverse andere spelletjes te wachten op deelnemers…..
Buiten het bestuur waren er maar drie leden gekomen en hadden de keus om alle spelletjes
uit te proberen….. We hebben nog even gewacht maar er kwam niemand meer JAMMER.
Gelukkig hebben we het toch heel gezellig gehad met koffie en een drankje en hebben
deze drie leden beter leren kennen. We hebben er een gezellige praatmiddag van gemaakt.
Dit is toch niet de bedoeling van onze middagen, want het bestuur doet moeite om iets te
organiseren wat voor u leuk en/of belangrijk kan zijn.
Hopelijk zijn de volgende middagen wél beter bezocht want ook voor de mensen, die een
lezing geven is het niet leuk om voor een halflege zaal te spreken.
Netty Braspenning.

--Uitslag doorloper --
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