
  
         Breda, 16 september 2021 
 
Lieve vrienden van de Franse taal en cultuur, 

Wij hopen dat u genoten heeft van een fijne zomer. Om het nieuwe seizoen 2021-2022         
goed van start te laten gaan, organiseren we op donderdag 23 september een hele speciale 
avond in De Pekhoeve, Ulvenhout.                                                                                                                              

U bent van harte welkom op onze soirée de bienvenue. Het belooft een gezellige avond te 
worden. Er is een quiz, gepresenteerd door Anne de Roo, met allerlei vragen over de Franse 
geschiedenis, aardrijkskunde, muziek en cultuur. Voor de winnaars is er een leuke attentie.    

Uiteraard is er volop gelegenheid met iedereen bij te praten. Tijdens de pauze krijgt u uw 
eerste glas wijn gratis aangeboden ! Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Let op:       
u kunt enkel contant betalen, dus neem wat kleingeld mee (helaas is er geen mogelijkheid    
om te pinnen). 

 

                      
 

Activiteit :  Soirée de bienvenue (met quiz)                                                                       
Presentatie door :  Anne de Roo                                                                                              
Datum :            donderdag  23 september 2021                                                                          
Tijd :   20.00 – 22.00 uur                                                                                            
Plaats :  Sociaal Cultureel Centrum De Pekhoeve                                                     
   Dorpstraat 94, 4851 CN ULVENHOUT (tel.nr. 076-5602440)                                                                                        
Parkeren :  gratis; op het parkeerterrein voor de Pekhoeve https://pekhoeve.nl/                                  
Openbaar vervoer : er stopt een bus pal naast De Pekhoeve 

 

Registratie ivm Covid-maatregelen : 

U hoeft zich niet vooraf in te schrijven. Wél vragen wij u vriendelijk om bij aankomst uw 
naam en tel.nr. te noteren op de deelnemerslijst die bij de ingang van De Pekhoeve zal liggen. 
Bij verschijnselen van Covid verzoeken wij u om niet te komen, en wij verzoeken u de 1,5 m 
afstandsregel aan te houden. Verder vragen wij u een vaste zitplaats aan te houden (bij de 
quiz zit u met uw eigen vaste groep aan tafel).  

 



We beschikken over een ruime zaal waarin we naar verwachting alle gasten zullen kunnen 
ontvangen. Mocht er echter een te grote opkomst zijn voor de capaciteit van de zaal (ter 
beoordeling aan het bestuur), dan behouden wij ons in dat uitzonderlijke geval het recht voor 
om het aantal bezoekers te beperken, en hebben de eerst aangekomenen voorrang. Dit alles 
voor de veiligheid van al onze gasten. 

 
Wij kijken uit naar uw komst op 23/9. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marie-Louise van der Velde (Coordinatrice culturelle/Secrétaire AF Breda) 
www.afpb.nl/breda     
 


