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De Nieuwe Breugel 

 

 

Beste vrienden ,  

We blikken even terug op het voorbije jaar 2021 want dit was het tweede jaar niet 

schitterend door het coronavirus. Dit virus controleert momenteel ons dagelijks 

leven. Door de derde en vierde golf hebben wij onze voorziene activiteiten moeten 

annuleren, dit in opdracht van de regering. 

Het jaar is zowel voor onze vereniging als voor veel mensen moeilijk geweest en het 

is nog steeds. Het heeft veel zorgen, verdriet en eenzaamheid gebracht. 

Laten we samen zorg dragen voor mekaar en nog even volhouden en vol goede hoop 

kijken naar het nieuwe jaar 2022, met hopelijk minder Corona en zijn varianten en 

veel mooie momenten met familie en vrienden. 

Onze vereniging De Nieuwe Breugel hoopt dat wij al onze voorziene activiteiten in 

2022 kunnen laten plaats vinden. Niet te vergeten dat wij ons 15 jarig bestaan mogen 

vieren. 

Ik wens jullie allemaal en familie heel prettige kerstdagen en een gezond en 

zonovergoten 2022 toe. 

Monique 
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Gefeliciteerd met jullie Diamanten Jubileum 

22 Juli 1961 -  Vallons François en Cockx Yvonne     

 

Wij wensen jullie nog heel vele jaren van vreugde en goede gezondheid samen. 

30 April 2021 – Thomas Seabridge  

 

Zoontje van Tinneke Vanopdenbosch en Tristan Seabridge en broertje van Rafaël 

Wij wensen de trotse ouders en jong geboren heel veel geluk en liefde in het leven 

 

02/04/2021  : De Pauw Charles 

  

   
Rust zacht. 

Wij wensen de familie heel veel sterkte nu en in de toekomst met het verlies van hun 

dierbare 
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Natuurlijk zal dit alles afhangen van de pandemie

Neem ook zeker eens een kijkje op onze website! 

www.denieuwebreugel.be 

 

Voor vragen of eender wat kan men ons ook mailen :  info@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 
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Wensen van het bestuur 

 

Dat het nieuwe jaar 2022 

Rijk mag zijn aan 

Mooie dagen, 

En veel liefde, voorspoed, gezondheid 

En geluk mag dragen 

 

 

 

 

 

 

 


