
RENDEZ-VOUS 
St. Josephparochie Breda. 

 

Beste oud-klasgenoot of buurtgenoot van leerlingen van 

de meisjesschool St. Joseph in Breda 

in de jaren vijftig en vroege  jaren zestig van de vorige eeuw. 
 

Je wordt van harte uitgenodigd voor een weerzien met oude bekenden. 
Wanneer:  Vrijdag 23 november 2018 tussen 10.00 uur en ca. 14.30 uur. 

Waar: Centrum Breda op diverse locaties en met meerdere instapmomenten. 
Afsluiting : Om ca. 14.30 uur bij het bordes van het Stadhuis op de Grote Markt. 

  
Toen: De rooms-katholieke meisjesschool Sint Joseph aan de Oranjesingel, Breda.                                                                                                                                                                                                  
Nu: Een weerzien met  oud-klasgenoten en oud-buurtgenoten in Breda. 
Ken je zelf nog oud-klas of oud-buurtgenoten? Stuur deze uitnodiging a.u.b ook aan hen door. 
We organiseren volgens het principe van de flashmob, dus: 
Geen inschrijving: Je kunt zelf kiezen op welk tijdstip en op welke locatie van het programma je wil aansluiten. 
Geen inschrijfgeld: Alle kosten zijn voor eigen rekening en jij bepaalt je eigen budget. 
Geen reserveringen: In zelf geformeerde groepjes kun je vrijwel overal terecht voor een kop koffie of de lunch. 
 

Dagprogramma met als motto: Vrijheid, blijheid. 
 

10.00 uur - 11.00 uur: Vrije inloop Grand Theatre Boekhandel & Lunchroom gevestigd aan het  

Van Coothplein 17b in de voormalige bioscoop. Koffie / thee met lekkernij in de lunchroom van de boekhandel.  

Groepsfoto op de trappen van het bordes van het Grand Theatre. 

11.00 uur - 11.45 uur: Nostalgische wandeling vanaf het van Coothplein door de Ginnekenstraat, Eindstraat, 

Karrestraat, via Torenstraat langs de Grote Kerk, over de Grote Markt naar het Stadserf en via de sfeervolle  

Willem Merkxtuin naar de Waalse Kerk in de Catharinastraat 83. 

12.00 uur - 12.45 uur: Vrij entree + om 12.00 uur een lunchconcert in de Waalse Kerk. 

13.00 uur - 14.30 uur: Mogelijkheid tot lunch in groepjes op loopafstand van de Waalse kerk: 

  Eetcafé Publieke Werken, St Annastraat 12,  

  IKEK / In Kannen en Kruiken, Veemarktstraat 45, 

  Café de Beijerd, Bosschstraat 26,  

  Brasserie  Dickens & Jones, Grote Markt 40-42, 

  Chassé Connect / foyer Chassé Theater, Claudius Prinsenlaan 8 (Chassé parking ondergronds), 

  Grand Theatre Boekhandel & Lunchroom, Van Coothplein 17b. 

14.30 uur bij het bordes van het Stadhuis op de Grote Markt. Tweede fotomoment. 

 

Van tevoren je deelname doorgeven aan de organisatie is wenselijk. 

Wij wachten jullie reacties af en zien jullie graag op vrijdag 23 november. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rita Lodde-Tolenaars  loddetol@hotmail.com 

Bea Voogt    Vobe75@hotmail.com 

Concept: Virginy Joosen-Walraven  virginy@colori.nl (Le Quattro Stagioni) 

Verdere informatie volgt op: https://www.facebook.com/virginy.joosen.walraven 

 

Wil je nog meer genieten van Breda anno 2018? 

Dan kun je vanaf 17.00 uur op eigen gelegenheid de Grote Kerk bezichtigen. Er is daar dan  een eigentijds 

streetfoodfestival “Na het kluiven de kerk uit”. Vrij entree ook op vrijdag 23 november. De Grote Kerk is dan 

omgetoverd tot een hemels paradijs van eten en drinken met knusse terrassen, met streedfood, vele speciaal 

bieren en diverse selecte goede wijnen. Dit festival duurt het hele weekend dagelijks van 17.00 u. tot 23.00 u. 
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