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De Nieuwe Breugel 

 

  

Beste vrienden, 

   

Bij het afsluiten van 2019 kijken wij terug op een jaar waarin we mooie culturele uitstappen en activiteiten 

voor onze leden hebben mogen uitvoeren. Hopelijk waren jullie tevreden, en wij het bestuur zien jullie allen 

graag terug. Zie www.denieuwebreugel.be/activiteiten of www.denieuwebreugel.be/culturele uitstappen  

waar u een overzicht terug vind en enkele foto’s van onze toch wel geslaagde uitstappen en activiteiten.  

Aan iedereen hartelijk dank die ervoor gezorgd hebben door hun inzet en aanwezigheid dat al onze 

activiteiten, zoals Breugelfestijn, Pannenkoekennamiddag, en andere steeds met succes werden afgesloten. 

Onze nieuwe leden heten wij van harte welkom en hopen dat ze zich snel thuis voelen. 

Onze gedachten gaan ook naar de familieleden die met verdriet afscheid hebben moeten nemen van hun 

dierbaren. 

Ook wensen wij proficiat aan de paren die hun jubileum mochten vieren in 2019. 

Aangezien de nieuwe strenge wet van 28 mei 2019 op de privacy hebben wij besloten met het bestuur om 

geen namen ….,meer te vernoemen in onze nieuwsbrief.  ( zie www.denieuwebreugel.be/privacy)  

En dus is het stilaan tijd geworden om vooruit te kijken naar 2020, wij zijn nu al bezig met het voorbereiden 

van onze vaste en variabele activiteiten. 

Op vraag van een aantal leden hebben wij ook dit jaar een quiz ingericht voor volwassenen alsook een quiz 

voor onze kinderen. Er zijn ook weeral drie mooie prijzen te winnen en een troostprijs voor de andere 

deelnemers of deelneemsters. Onze kinderen krijgen allen een geschenkje  voor hun deelname. 

Iedereen ,leden of niet leden mogen deelnemen . Zie link in onze website www.denieuwebreugel.be/quiz 

voor online deelname of stuur je formulier per e-mail info@denieuwebreugel.be of per post op. 

Voor 2020 wens ik jullie allen een jaar zonder verdriet of tegenslag, maar dagen, weken, maanden met liefde 

en een lach. 

Monique 

 

http://www.denieuwebreugel.be/activiteiten
http://www.denieuwebreugel.be/culturele
http://www.denieuwebreugel.be/privacy
http://www.denieuwebreugel.be/quiz
mailto:info@denieuwebreugel.be
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Wij nodigen iedereen graag uit op onderstaande 

activiteiten. 

Geplande activiteiten voor 2020 . 

 

 Noteer de datums met stip in uw agenda . 

 

 25januari  : receptie in Herent 

 26 januari : Toneel in Oplinter “ Pekel en Haring” 

 21 maart : Breugelfestijn in Herent 

 April :  Bowling in Wilsele 

  mei  : Te voet naar Scherpenheuvel 

 21 juni : Bezoek museum in Brasschaat “ Gunfire” 

 juli : gezellig samen zijn 

 augustus : jaarlijkse busreis 

 oktober :  Bowling in Wilsele 

 11 november : pannenkoekennamiddag in Herent 

 december : bezoek aan een  kerstmarkt. 

 wekelijkse culturele uitstappen ( zie www.denieuwebreugel.be/blog ) 

Datums + plaats van gebeuren , vertrek… worden per flyer tijdig medegedeeld. 

 

 

 

http://www.denieuwebreugel.be/blog
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=90dFA4nj&id=1E280887C6834870B71CDB2CCE793D2A0BEFF813&thid=OIP.90dFA4njbclpfL35twe1kgHaGO&mediaurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d3/a7/16/d3a71682e44769c11fdf2f7a9e64f7d0.jpg&exph=430&expw=512&q=lachende+smiley&simid=608023362535623070&selectedIndex=283
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Varia 

Degene die suggesties hebben , vragen , opmerkingen waarover dan ook, heb je zelf 

een idee of wil je over iets schrijven voor in onze nieuwsbrief laat het ons dan weten.  

e-mail : info@denieuwebreugel.be  of contacteer een van onze bestuursleden. 

Als er personen zijn die je weet die interesse zouden hebben om onze vereniging te 

vervoegen laat het dan weten. Bij onze vereniging is iedereen welkom, ongeacht de 

leeftijd.  

Word jij graag steunend lid van onze vereniging, neem dan gerust contact op met een 

bestuurslid of ga naar onze website www.denieuwebreugel.be/steunendlid   voor de 

nodige uitleg. 

Wij begroeten met veel plezier nieuwe en steunende leden. 

 

Breng een bezoek aan onze website  www.denieuwebreugel.be 

 

 

Word jij ook graag lid of steunend lid van onze vereniging ! Spreek onze 

bestuursleden aan : 

Naam Titel Email adres 

Colin Monique Voorzitster monique.colin@denieuwebreugel.be 

Gillade François  Ondervoorzitter francois.gillade@denieuwebreugel.be 

Morissens René  Secretaris rene.morissens@denieuwebreugel.be 

Anthoon André Penningmeester andre.anthoon@denieuwebreugel.be  

Moens Jozef Penningmeester info@denieuwebreugel.be 

Moens Marc Bestuurslid marc.moens@denieuwebreugel.be 

Vandeborne Rolande Bestuurslid rolande.vandeborne@denieuwebreugel.be 

Marie-Josée Grauwels Bestuurslid Marie.josee.grauwels@denieuwebreugel.be 

Jespers Jaqueline Bestuurslid info@denieuwebreugel.be 

Vandenhouten Marie-Louise Bestuurslid marie-louise.vandenhouten@denieuwebreugel.be 
 
 
 
 

 

mailto:info@denieuwebreugel.be
http://www.denieuwebreugel.be/steunendlid
http://www.denieuwebreugel.be/
mailto:andre.anthoon@denieuwebreugel.be
mailto:marie-louise.vandenhouten@denieuwebreugel.be
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Wensen van het bestuur 

 

Aan de start van een nieuw jaar wensen wij U en uw familie een gezond en gelukkig 

2020. 

Wij staan even stil bij onze vriendschap, want die willen we de komende dagen, 

maanden vol plezier, genot en warmte vertalen. 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=k6iXAvWS&id=703F94CB0D4246D3C601C031373C02D723A0C164&thid=OIP.k6iXAvWSQ_vfIm8oky-smAHaE6&mediaurl=http://www.publicdomainpictures.net/pictures/50000/velka/flowers-1370675112B6B.jpg&exph=1272&expw=1920&q=foto's+bloemen&simid=608044343476683823&selectedIndex=330

