De Nieuwe Breugel

Beste vrienden ,

Vooreerst wil ik jullie allen en familie een liefdevol nieuw jaar 2018 toewensen met
heel veel warmte van mensen om u heen, geluk en vooral een goede gezondheid.
Het afgelopen jaar hebben wij opnieuw kunnen rekenen op onze trouwe leden
alsook nieuwe leden die wij van harte welkom heten en hopen dat ze zich snel thuis
voelen.
Met onze enthousiaste bestuursploeg , die in de loop van het jaar zich weer voluit
gegeven heeft, denken we toch dat we weer enkele mooie initiatieven hebben
aangeboden .
Ook dit jaar hebben wij weerom een QUIZ voorzien, zie link in onze website
www.denieuwebreugel.be voor online quiz of stuur je formulier op per e-mail
info@denieuwebreugel.be of per post.
Zoals steeds hebben wij ook dit jaar onze kinderen niet vergeten, zie eveneens link
op onze website.
Iedereen mag deelnemen aan onze Quiz, leden , niet leden, vriendjes,
vriendinnetjes………. Voor iedereen is er een prijs voorzien.
Succes toegewenst aan allen.
2017 is het jaar geweest van ons 10 jarig bestaan en wij sluiten dit af met onze
receptie op 20 januari 2018.
Wij hopen dan ook dat het programma dat wij vandaag voorstellen voor het jaar
2018, u kan bekoren en dat we mekaar opnieuw mogen ontmoeten op onze
activiteiten.
Wij zijn een vereniging waarop wij trots mogen zijn.
Met vriendelijke groeten
Monique
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Enkele sfeerbeelden van de afgelopen 10jaar (2007-2017)
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De sleutel tot het hart is altijd de Liefde

3

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 via e-mail : info@denieuwebreugel.be
Ken je iemand van wie je denkt “ dat zou ook iets voor hem/haar zijn” breng die
persoon dan zeker eens mee naar een activiteit.

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

Word jij ook graag lid of steunend lid van onze vereniging ! Spreek onze
bestuursleden aan :
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

Zie onze website www.denieuwebreugel.be/steunendeleden

Wenst u hieraan ook deel te nemen stuur dan een e-mail met al je gegevens naar
info@deniewebreugel.be of contacteer een van onze bestuursleden.
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Wij nodigen iedereen graag uit op onderstaande activiteiten.

Geplande activiteiten voor 2018
Er staat weer heel wat te gebeuren in onze vereniging de volgende maanden
Reeds vastgelegde datums
20januari : receptie
24 maart : Breugelfestijn
11 november : pannenkoekennamiddag

Activiteiten waarvan datum + plaats later per flyer tijdig worden medegedeeld

Bowling
Workshop
Gezellig samen zijn
Quiz
Busreis
Kerstmarkt
Wekelijkse wandelingen ( zie www.denieuwebreugel.be/blog )

Andere activiteiten nog in de maak.

Je ziet geen tijd om je te vervelen bij De Nieuwe Breugel
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Wensen van het bestuur

Voor 2018
Zonne en Vreugde
met vleugjes geneugte
goed en minder goed
overwinnen met steeds nieuwe moed
zal zorgen dat dit jaar
klinkt als een lied voorwaar
Gelukkig, maar vooral Gezond Nieuwjaar!!
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