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2007-20082009
ACTIVITEITEN

Beste vrienden van
De Nieuwe Breugel,
Op het vijfjarig bestaan van onze vereniging gaan wij feesten.
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2010—2011

BESTUURSFOTO

3

LEDENWERVING.
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WIE ZIJN
WIJ !!!
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 Planning 2012

Het bestuur bestaat
uit een gemotiveerd
team , die vol enthousiasme positief
samenwerken om
onze leden aangename gebeurtenissen
te bezorgen. Ook
niet leden zijn van
harte welkom.
Naast onze reeds
bestaande activitei-

ten hebben wij vorig
jaar wekelijkse wandelingen ingericht.
Omdat wij van vernieuwingen houden ,plannen wij vanaf dit jaar fietstochten
in te richten. Wandelen en fietsen zijn toffe activiteiten om te
genieten van de verschillende seizoenen.
Nodig je vrienden,
vriendinnen uit om
mee te doen aan onze
activiteiten. Indien zij
geen lid zijn, betalen
zij iets meer, maar dit
kan voor hen ook een
leuke uitstap worden

en een manier om ons te
leren kennen.
Bij deze hartelijke dank
aan de bestuursleden,
alsook leden die steeds
bereid zijn een handje toe
te steken bij onze jaarlijkse receptie in januari,
breugelfestijn in maart
en pannenkoekennamiddag steeds op 11 november.
De voorzitster
Monique

 Receptie 14 01 2012
 Breugelfestijn
 Museum Tervuren
 Busuitstap 5 jarig
bestaan.
 Wekeijkse wandelingen en fietsen.
 Pannenkoeikennamiddag
 Kerstmarkt

HET BESTUUR VAN DE NIEUWE BREUGEL
Monique Colin : voorzitster

Marie-Louise Vandenhouten

François Gillade : ondervoorzitter

André Anthoon penningmeester

René Morissen : secretaris

Jacqueline Lyagre (+14/08/2009)

Jef Moens : penningmeester

Vijf jaar geleden zijn wij op het idee gekomen om een sociaal-culturele vereniging op te starten met als doel elk jaar
uitstappen te organiseren om de mensen een beetje dichter bij mekaar te brengen.

Jacqueline Jespers
Marc Moens
José Grauwels
Rolande Vandeborne
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ACTIVITEITEN IN 2007
Onze eerste activiteit was
het organiseren van een
pannenkoekennamiddag in
de zaal Old-Time in Veltem
waar wij ook onze maandelijkse vergaderingen hielden.
De eerste stap was gezet en
we besloten om elk jaar op
11 november een pannenkoekennamiddag te houden.
Om update te blijven hebben wij een website opgericht. Hierdoor kunnen de
jonge personen en moderne

Jacqueline Lyagre bestuurslid die
zich inzette om een nieuw elan
aan onze vereniging te geven is
spijtig genoeg van ons heengegaan op 14/08/09

senioren onze activiteiten
opvolgen.
Www.denieuwebreugel.be

ACTIVITEITEN IN 2008
Op 12 januari hebben wij
het nieuwe jaar ingezet met
een hapje en een drankje.
In april hebben we lekkere
pralines gaan proeven bij
Cacaooh in Kampenhout.

sem voor Zomer op Straat.
November was terug de
pannenkoekenmaand.

Vriendelijke

2008 loopt op zijn einde en
we beginnen al te plannen
voor 2009.

woorden zijn
soms kort,

In mei heben we een bedrijfsbezoek gebracht bij de
Mechelse Veilingen, waar
we na afloop een proefpakket kregen.

maar….hun
echo sterft nooit
uit!

In september stonden wij
ook met een stand in Bei-

ACTIVITEITEN IN 2009
Onze receptie heeft plaats
gehad op 10 januari.
14 maart met de bus naar
Maaseik waar we een bezoek gebracht hebben aan
Het Terracptta Leger van
XI’an.
Bezoek aan de brouwerij
van Haacht met rondleiding
en bierdegustatie op 20
mei.

Uitstap naar lingerie-en ondergoedmuseum in Putte op
14 juni;

In oktober ging het richting
Vilvoorde voor TV. opname
De Laatste Show.

Orchideeënkwekerij Cymbiflor hebben we bezocht
op 8 juli.

Onze jaarlijkse pannenkoekennamiddag had plaats op
8 november.

I

Op vraag van onze leden
hebben we op 12 december
een uitstap gemaakt met de
trein naar de kerstmarkt in
Brussel .

DE NIEUWE BREUGEL
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ACTIVITEITEN IN 2010
Naar jaarlijkse gewoonte
heeft onze receptie plaats
gehad op 23 januari.
Daar onze leden van een
gezellige babbel houden
hebben wij op 20 maart ons
1° breugelfestijn ingericht in
de zaal Persilstraat nr 7 te
Herent.
24 april met de huifkar door
Landen om de bloesems te
bewonderen.
Bezoek koffiebranderij Java
op 5 mei.

Wijnproeverij bij Axybel Kessel + bezoek Lier op 26 juni.
Bloementapijt Brussel op 14
augustus.
Zomer op Straat 12/09
Fruit-en sorteerbedrijf Vanhellemont te MeenselKiezegem op 22/09.
Taalkwis Herent 08/10
Rondleiding Tiense suikerraffinaderij + suikermuseum
op 20/10

Jaarlijkse pannenkoekennamiddag op 11
november was weeral
één groot succes
ondanks het barre
weer.
Op 11 /12 hebben wij
de kerstmarkt in Brugge bezocht en geproefd van de lekkere
glüwein ,aansluitend met
een mooie stadswandeling .
Deze uitstap doen wij steeds
per trein.

PROOST !!!!!!!!

Kwis Winksele-Delle 22/10

ACTIVITEITEN IN 2011
Nieuwjaarsreceptie is doorgegaan op 8 januari.
Op 23 januari hebben wij
een toneelvoorstelling bijgewoond in Oplinter.
Tweede breugelfestijn had
plaats op 19 maart.
14 april bezochten wij de
plantentuin van Meise.
Rondleiding in de Anthurium
kwekerij te Veltem op 7 mei.
Vanaf 11 mei zijn onze we-

BESTUURSFOTO

kelijkse woensdagsnamiddags wandelingen van start
gegaan.(zie bijlage)
Op 14 mei hadden wij een
stand op de boerenmarkt in
Veltem.
Busreis naar de Bundesgartenschau in Koblenz (DE) op
1 juni.
Op vraag van leden hebben
wij in juli en augustus een
terrasje bezocht voor een
gezellige babbel, want 2

maanden zonder mekaar te
zien vonden ze veel te lang.
Het 1° weekend van september hebben wij Overijse
bezocht met een rondleiding
in de druivenserres Soniën
en deelname aan de Gordel.
18 september bezoek koetsenparade te Maaseik.
Taalkwis Herent 8/10 en
Winksele-Delle 04/11.
11/11 pannenkoeken.

Per trein sluiten
we 2011 af met
bezoek aan de
kerstmarkt in
Luik

Wie

www.denieuwebreugel.be

Sinds onze
start onder de naam
"De Nieuwe Breugel"
trachten we onze socioculturele activiteiten
een nieuw elan te geven.
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De Nieuwe Breugel

Wat

Hof Neppenln 9
3020 Winksele

Telefoon: 016 20 19 88
E-mail: info@denieuwebreugel.be

2007—2012

De Nieuwe Breugel

Onze leden zijn
vooral 50-plussers, wij
bieden hen een brede
waaier aan activiteiten.
Zo zijn er onder meer
een pannenkoekennamiddag, wandelingen,
daguitstappen en nemen we deel aan de
Herentse socio-culturele
activiteiten.
Waar

B R E U G E L E N
B R E N G T
V R E U G D E , I S
N I E T
T E
V E R S M A D E N

Ons vergaderlokaal is
de zaal Paeps in Herent.

NIEUWE LEDEN VAN HARTE WELKOM
Een wekelijkse wandeling
in de natuur, een daguitstap naar een cultureel
evenement of toeristische attractie, een gezellig samenzijn tijdens het
breugeliaans etentje of
de pannenkoekennamiddag ,dat en nog veel
meer zijn de activiteiten
die De Nieuwe Breugel nu
al 5 jaar organiseert.
Spreken deze bezigheden
u aan en wenst u in de
toekomst hieraan deel te
nemen aarzel dan niet en
wordt lid .

Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt 6 € voor
eerste lidmaatschap en
3 € voor ieder inwonend
familielid.

U mag ook steeds contact opnemen met onze
bestuursleden die maar
al te graag al uw vragen
zullen beantwoorden.

Inschrijven kan door betaling van het overeenstemmende bedrag op
rekening nr.:BE08
979529824513.

Wij hopen u alvast als
nieuw lid te mogen verwelkomen.

Een meer gedetailleerd
overzicht met foto’s van
onze activiteiten en informatie vind u terug op
onze website
www.denieuwebreugel.be

STEUNENDE LEDEN ZIJN
OOK VAN HARTE WELKOM.
Voor 10 € per jaar wordt
uw logo op onze website
geplaatst.

Onze penningmeester Jozef
Moens (onze Jef) werd op
18 november 2009 in de
zaal de Nok gehuldigd als
vrijwilliger.

