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WOORDJE VAN DE VOORZITSTER
Beste vrienden ,
Aan alle leden, bestuurs- en steunende leden bedankt voor alweer een jaar van hulp , leuke
berichten en gezellige aanwezigheid.
Ook dit jaar mochten wij mee in het geluk delen bij een geboorte. Wij wensen ouders,
grootouders heel veel geluk en vreugde met dit wonderlijke wezentje.
Een dikke proficiat aan het jonge paar dat hun zilveren jubileum mocht vieren.
Onze gedachten gaan ook naar de familieleden die met verdriet afscheid hebben moeten nemen van hun
dierbaren.
Onze 1ste Quiz wedstrijd vorig jaar was een succes en daarom hebben wij ook dit jaar een wedstrijd ingericht
maar op een andere manier. Iedereen mag deelnemen ,de eerste drie beste worden beloond met een mooie
prijs.
Zie link in onze website www.denieuwebreugel.be voor online quiz of stuur je formulier op per e-mail
info@denieuwebreugel.be of post .
Ook mogen wij onze allerkleinste niet vergeten en voor hen hebben wij een tekenwedstrijd ingericht. Zie
eveneens link op onze website. Iedereen mag mee doen.
Voor hen is er natuurlijk ook een mooie prijs voorzien.
Succes voor iedereen.
Eveneens hartelijk welkom aan onze nieuwe leden.
Wij hopen iedereen volgend jaar terug te mogen begroeten op onze activiteiten.
Daarom zullen wij zoveel mogelijk activiteiten inrichten voor iedere leeftijd.
Voor het nieuwe jaar 2016 wens ik jullie , tijd om van de kleine dingen te genieten, even stil te staan bij mooie
momenten, vriendschap om je hart te verwarmen en een glimlach om iedere dag mee te beginnen
Monique

Activiteiten 2015
Het zou teveel zijn om al onze activiteiten van 2015 op te noemen, hiervoor verwijzen wij jullie naar
onze website www.denieuwebreugel.be door het gewenste aan te klikken.
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Enkele sfeerbeelden van het afgelopen jaar !!!!!!!!!!
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25 jaar huwelijk
Moens Marc en Vandenbroeck Saskia - 14/07/1990

Liefde is eindeloos en oprecht

Geboorte
04/01/2015 – Vervaeke Livia , dochtertje van Vervaeke
Barend en Vanopdenbosch Lily
Wij wensen de ouders heel veel vreugde met hun
prachtige dochter , alsook de grootouders met hun kleinkind.

Zijn van ons heengegaan
18/08/2015 Pardon Ludovicus
Haal kracht uit dat wat was om het heden aan te kunnen.

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
Breng een bezoek aan onze website : www.denieuwebreugel.be

Uit de Moppendoos
De echtgenoot bekijkt zijn eten en zegt :
“ Is het weeral conserven? ”
“ Ja schat , Er stonden dozen met de foto van een lieve hond en er stond op:
Voor je lieve schat “
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Wij nodigen iedereen graag uit op onderstaande activiteiten.

Geplande activiteiten voor 2016
16 januari : receptie
24 Januari : Toneel in Oplinter “ Drinken de goden Duvel “
12 maart : Breugelfestijn
maart : bezoek “ Interieur decoratie “ in Herent
mei : asperge eten à volonté in Puurs
20-21-22 mei : reis naar Erden (DE)
juli of augustus : jaarlijkse drink met leden
busreis naar ………….
oktober : bowling
11 november : pannenkoekennamiddag
december : bezoek kerstmarkt …….
wekelijkse wandelingen
andere activiteiten in de maak .
Datums + plaats worden per flyer tijdig medegedeeld.

Word jij ook lid van onze vereniging ! Spreek onze bestuursleden aan :
Naam
Colin Monique
Gillade François
Morissens René

Titel
Voorzitster
Ondervoorzitter
Secretaris

Email adres
monique.colin@denieuwebreugel.be
francois.gillade@denieuwebreugel.be
rene.morissens@denieuwebreugel.be

Moens Marc
Anthoon André
Vandeborne Rolande
Moens Jozef
Jespers Jaqueline
Vandenhouten Marie-Louise
Marie Josée Grauwels

Bestuurslid
Penningmeester
Bestuurslid
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

marc.moens@denieuwebreugel.be
andre.antoon@denieuwebreugel.be
rolande.vandeborne@denieuwebreugel.be
info@denieuwebreugel.be
info@denieuwebreugel.be
marie-louise.vandenhouten@denieuwebreugel.be
marie.josee.grauwels@denieuwebreugel.be
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