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De Nieuwe Breugel 

 

 

Beste vrienden,  

  

De nieuwsbrief van het jaar 2022.  Wat gaat een jaar ongelofelijk  snel voorbij.  

Spijtig heeft Covid de eerste maanden van dit jaar weerom zijn parten gespeeld.  

Maar desondanks blikken wij toch terug op een fantastisch jaar, dit door het aantal 

personen die deelnamen aan onze activiteiten, alsook de hulp van de vrijwilligers.  

Juist door jullie aanwezigheid en hulp is dit mogelijk geworden. 

Wij hopen er op dat we dit zo voort kunnen zetten met jullie allemaal. 

Omdat wij dit jaar 15 kaarsen mochten uitblazen hebben wij een tegemoetkoming 

gedaan in de prijs van onze busreis, hetgeen een leuke uitstap geworden is. 

Wij hebben voor het komende jaar weer interessante activiteiten voorzien, wekelijks en 

maandelijks. Neem maar een kijkje op onze website www.denieuwebreugel.be . 

Een dikke merci van het bestuur voor het vertrouwen het afgelopen jaar in onze 

vereniging. 

Ik wens jullie en familie een vrolijk kerstfeest en een vredevol nieuw jaar 2023. 

Monique. 

 

http://www.denieuwebreugel.be/
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Gouden Jubileum:  
25/03/1972 -  50 jaar Morissens René – Godts Françine 

Diamanten Jubileum:

05/05/1962 -   60 jaar Gillade François – Grauwels Josée

25/08/1962 -   60 jaar Moens Jozef – Vanmeerbeek Filoména 

Briljante jubileum:

22/06/1957  -  65 jaar Anthoon André – Decoster Maria 

 

Van harte geluk gewenst aan al deze jubilarissen en nog vele gelukkige en gezonde 

jaren samen. 

 

 

Met veel verdriet in ons hart moesten wij afscheid nemen van :

28/01/2022 – Van Geysel Anita) 

Zij was steeds aanwezig op al onze activiteiten, vergroeid in ons hart, verdwenen ben 

je niet, je bent steeds met ons op stap.
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21 januari : receptie 

18 maart : Breugelfestijn 

April :Bowling 

Mei : viering moeder dag 

Juni : viering vader dag 

Juli : gezellig samen zijn 

Augustus : busreis 

Oktober : Bowling 

11 november : pannenkoekennamiddag 

December : kerstmarkt 

Eén-à tweemaal in de week maken wij een cultuuruitstap. Je kan dit per maand 

inkijken op onze website www.denieuwebreugel.Be/BLOG. 

Bij iedere uitstap die wij organiseren mogen zowel leden als niet leden aan 

deelnemen, enkel de leden krijgen een korting .  

Neem 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 of zie op onze website Ledenwerving. 

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 

http://www.denieuwebreugel.be/BLOG
http://www.denieuwebreugel.be/
mailto:info@denieuwebreugel.be
mailto:andre.anthoon@denieuwebreugel.be
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Wij wensen jullie een nieuw jaar 2023 

bruisend en sprankelend, 

stralend en schitterend, 

gezond en gelukkig, 

zorgeloos en prachtig! 

 

 

 

 


