De Nieuwe Breugel

Beste vrienden ,
Allereerst wil ik alle leden, bestuurs- en steunende leden alsook hun familie een gezond en zorgeloos
nieuw jaar 2019 , vol geluk, gezelligheid en warme vriendschap voor elkaar toewensen.
Ook dit jaar hebben wij kunnen rekenen op het bestuur en leden die zich voluit hebben ingezet
tijdens onze activiteiten, waarvoor van harte mijn dank.
Wij hebben de vreugde mogen delen bij een geboorte en een huwelijksverjaardag. Nog vele jaren
van innige vreugde en geluk gewenst.
Spijtig genoeg hebben wij het droeve nieuws ontvangen van een paar leden die een dierbare hebben
verloren. Wij wensen hen heel veel sterkte toe.
Op vraag van onze leden hebben wij ook dit jaar een QUIZ voorzien voor zo wel jong als ouderen.
Zie link in onze website www.denieuwebreugel.be voor online quiz of stuur je formulier op per
e-mail naar info@denieuwebreugel.be .
Iedereen mag deelnemen leden of niet leden. De winnaars zullen bekend gemaakt worden tijdens
onze receptie op 26 januari 2019.
Voor onze jongeren tot 12jaar hebben wij dit jaar gevraagd om hun fantasie te tonen. Zie eveneens
link op onze website. Iedereen mag deelnemen ook hun vriendjes of vriendinnetjes.
Voor iedere deelnemer/deelneemster is er een prijs voorzien.
Succes toegewenst aan allen.
Een hartelijk welkom aan onze nieuwe leden.
Wij hopen iedereen volgend jaar terug te mogen ontmoeten op onze activiteiten.
Met vriendelijke groeten
Monique
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Enkele sfeerbeelden van het afgelopen jaar 2018
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De klaproos blijft voor ons het symbool voor de gesneuvelde HELDEN !
Vele families hebben iemand verloren tijdens de gruwelijke oorlogen 1914-1918 en
1940-1945.
Wij mogen onze HELDEN absoluut niet vergeten !
Er zijn zoveel dingen die niet te begrijpen zijn !
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10 jaar huwelijk ( Tinnen)
09/08/2008 – Vervaeke Barend – Vanopdenbosch Lily

Liefde is eindeloos, puur en oprecht
Liefde is warmte, liefde is echt
Liefde is troost vinden, dicht bij elkaar

Wij wensen het tinnen paar nog vele gelukkige jaren.

Geboorte
11/02/2018 – Rafaël Seabridge, zoontje van Tristan Seabridge en Tineke
Vanopdenbosch

Wij wensen ouders en grootouders heel veel geluk met hun kleine kanjer.

Van ons heengegaan

 Gustav Rosseel , broer van Monique Rosseel

Achter elke traan die vloeit, schuilt een glimlach van herinnering
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Het zou teveel zijn om al onze activiteiten van 2018 op te noemen, hiervoor verwijzen
wij jullie naar onze website www.denieuwebreugel.be door het gewenste aan te
klikken.
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 zeker
weten per e-mail : info@denieuwebreugel.be of aan een van onze bestuursleden.
Aan onze leden vragen wij ook ons op de hoogte te brengen indien er een geboorte,
huwelijksverjaardag en andere … zich voordoet bij hun directe familie. Wij houden
ervan om niemand te vergeten in heugelijke of droevige gebeurtenissen.
Ken je iemand van wie je denkt dat de vereniging “De Nieuwe Breugel “ iets voor
hem/haar zou zijn, breng die persoon dan zeker en vast eens mee naar één van onze
activiteiten. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

VRIENDSCHAP IS ONMISBAAR EN VRIENDEN ZIJN HEEL ERG KOSTBAAR.

Niet vergeten een bezoek te brengen aan onze website : www.denieuwebreugel.be

5

Naam
Colin Monique
Gillade François
Morissens René
Anthoon André
Moens Jozef
Moens Marc
Vandeborne Rolande
Marie-Josée Grauwels
Jespers Jaqueline
Vandenhouten Marie-Louise

Titel
Voorzitster
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Email adres
monique.colin@denieuwebreugel.be
francois.gillade@denieuwebreugel.be
rene.morissens@denieuwebreugel.be
andre.anthoon@denieuwebreugel.be
info@denieuwebreugel.be
marc.moens@denieuwebreugel.be
rolande.vandeborne@denieuwebreugel.be
Marie.josee.grauwels@denieuwebreugel.be
info@denieuwebreugel.be
marie-louise.vandenhouten@denieuwebreugel.be

Wenst u lid te worden, ga naar onze website
www.denieuwebreugel.be/ledenwerving of stuur een e-mail met al je gegevens
naar info@denieuwebreugel.be of contacteer een van onze bestuursleden.

Zie ook onze website www.denieuwebreugel.be/steunende leden.

Voor wat betreft de nieuwe privacy wetgeving GDPR of AVG , zie op onze website
www.denieuwebreugel.be PRIVACY
.
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Wij nodigen iedereen graag uit op onderstaande activiteiten.

Geplande activiteiten voor 2019
26 januari : Receptie
februari : Toneel
23 maart : Breugelfestijn
April : Bowling
mei : Asperge Kwekerij
juni : Museum
juli : Gezellig samen zijn.
augustus : Busreis
september : Brouwerij
oktober : Tentoonstelling
11 november : Pannenkoekennamiddag
december :Kerstmarkt
Wekelijkse cultuur uitstappen ( zie www.denieuwebreugel.be/blog )

Informatie en ontbrekende datums worden later per flyer tijdig medegedeeld
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Wensen van het bestuur

Wij wensen je voor het nieuwe jaar,
veel vreugde en zonneschijn.
Zodat je elke dag opnieuw,
tevreden en gelukkig mag zijn.
Denk iets goeds en denk iets lekkers,
denk iets geks of nog iets gekker.
Denk iets aardigs, denk iets liefs,
maar hoe dan ook iets positiefs !
Veel geluk en een goede gezondheid in 2019
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