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Beste leden,
Daar zijn we weer. Omdat de deelname aan EVITA zo’n succes is geweest zijn wij op zoek gegaan naar
nieuwe voorstellingen, waarvoor u zich kunt aanmelden.
Het betreft deze keer de musical OP HOOP VAN ZEGEN.
De oer-Hollandse musical over het wel en wee van de vissersweduwe Kniertje en de andere vrouwen
die hun geliefden aan de zee verloren, laat niemand onberoerd. Zeker wanneer Knier voor het
gruwelijke dilemma komt te staan of ze haar jongste zoon Barendje ook naar zee zal sturen.
Deze musical speelt in het Chassé theater in Breda op zondag 12 mei ’s middags om 16.00 uur.
De kosten zijn 1e rang € 40,10 en 2e rang € 31,90.
Als 2e keuze stellen wij voor TINEKE SCHOUTEN.
Tineke maakt een reis door haar carrière. Hoogtepunten uit haar schatkist aan hilarische sketches,
typetjes en liedjes in ‘een nieuw jasje’ passeren de revue. Uiteraard kan Tineke het niet laten om
deze show ook met nieuwe liedjes en sketches aan te vullen. Hierbij wordt ze vergezeld door een
zevenkoppig live orkest.
Deze cabaret avond speelt in het Chassé theater in Breda op donderdag 16 mei om 20.00 uur.
De kosten zijn 1e rang € 41,10 en 2e rang € 31,90
U kunt zich aanmelden via kbogilze@gmail.com en betalen via het rekeningnummer van de KBO
NL90RABO0116612126 met vermelding van uw keuze en K.B.O. lidnummer(s).
Lukt dit niet dan via onderstaand strookje en gepaste contante betaling in een gesloten envelop.

Uiterste inleverdatum 15 april.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Deze kunt u inleveren in de brievenbus van ’t Trefpunt.

Naam………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon:……………………………………………………………

K.B.O. Lidnummer(s) 1270………………………………………

Geeft zich op voor: aankruisen wat uw keuze is :
◊ Op Hoop van Zegen 12 mei ◊ 1e rang ◊ 2e rang om 16.00 uur
◊ Tineke Schouten op 16 mei

◊ 1e rang

◊ 2e rang

om 20.00 uur

◊ Heeft zelf vervoer en kan …………… personen meenemen.
Vertrek 1,5 uur voor aanvang van de voorstelling bij ’t Trefpunt. Daar kunnen de
deelnemers, die geen vervoer hebben worden ingedeeld bij mensen die extra deelnemers kunnen
meenemen.
◊ Heeft geen vervoer en rijdt graag met iemand mee.
Uiterste inleverdatum 15 april.

