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De Nieuwe Breugel 

 

 

 

Beste vrienden ,  

2020 is een jaar om bij stil te staan, een jaar waarin veel gebeurd is, namelijk het corona-virus heeft 

ons allen parten gespeeld. Het “moeten missen van elkaar” was de grootste opoffering die we dit 

jaar hebben moeten mee maken. 

Samen zijn kon ineens niet meer, samen uitstappen maken was al evenmin mogelijk. 

De eindejaarsfeesten zullen dit jaar helaas allemaal wat anders dan gebruikelijk verlopen. Hou het 

samen zijn veilig, zo kunnen we er voor zorgen toch te genieten van de overgang naar 2021. 

Samen kunnen en zullen we er voor zorgen dat het nieuwe jaar 2021 een beter jaar wordt met 

mooiere dagen in het verschiet. 

Om het jaar 2020 op een positieve noot te eindigen hebben wij voor de volwassenen een online quiz 

samengesteld, anders dan vorige jaren omdat wij door COVID-19 geen activiteiten hebben mogen 

inrichten zijn de vragen aangepast aan wat denk en zoekwerk. 

Eveneens zoals ieder jaar vergeten wij onze allerkleinsten niet, voor hen is er een “kleuterquiz” 

opgemaakt alsook voor de +10 jarige jongeren. 

Wij hopen op een succesvolle deelname . Niet te vergeten dat er voor iedere deelnemer(ster) een 

prijs voorzien is. 

Voor het nieuwe Jaar 2021 wens ik jullie en familie mooie vooruitzichten, een jaar waarin verdriet en 

zorgen twee vreemden zijn, een jaar waarin vrienden komen en nooit gaan en waarin geen plaats is 

voor een traan. 

Ik wens iedereen een mooi, gezond en gelukkig jaar. 

Monique 
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Een dikke proficiat aan de Parelen ‘ 30 jaar’ huwelijksverjaardag  van : 

 14 juli  -   Moens Marc met Vandenbroeck Saskia 

 

Wij wensen jullie nog vele gelukkige jaren samen. 

 

Onze beste wensen aan de huwelijksparen dit jaar : 

15 februari  -  Menten Marco  met Moens Dorien 

9 mei  -  Gillade Ronald met Lotens Sabine 

 

Een man en een vrouw vol LIEFDE en mooie dromen van eeuwige trouw 

Gefeliciteerd met jullie huwelijk. 

 

Breng een bezoek aan onze website  www.denieuwebreugel.be 

 

Onze activiteiten voor het jaar 2021 zullen jullie volgend jaar 

medegedeeld worden. Deze hangen af van COVID-19. 

 

http://www.denieuwebreugel.be/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7WkOEq3p&id=77EB8CC11A6BF039E131757C2AAF5EF7CB4F3695&thid=OIP.7WkOEq3pE5zVAaw91oIoaAHaEU&mediaurl=https://www.ontdekgod.nl/wp-content/uploads/2014/03/liefde-is1.gif&exph=420&expw=720&q=foto's+liefde&simid=607994991057242424&ck=9C8380A85703CBB8B1D8332E631BF5C8&selectedIndex=73&FORM=IRPRST
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Is van ons heengegaan, een geliefd bestuurslid : 

31 juli -  Vandenhouten Marie-Louise 

RUST ZACHT 

 

ERE – bestuursleden 

 

 

 

                                
Jacqueline Lyagre                                 Marie-Louise Vandenhouten 

27/11/1941 - † 14/08/2009             17 maart 1947- † 31 juli 2020 
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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 

   
 
 
 
 

 

Wensen van het bestuur 

Wij wensen jullie en familie een jaar toe 

vol gezondheid en vreugde 

zonder pijn of verdriet zodat 

je het hele jaar geniet. 

Ons advies : 

Breng de eindejaar dagen op een fijne manier door , doe het goed, maar vooral 

veilig…. 

 

mailto:andre.anthoon@denieuwebreugel.be

