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Deze email is verstuurd naar alle (jeugd)leden van Brevendia, waarvan het emailadres bij de ledenadministratie 

 van Brevendia bekend is.

WANDELING, NIEUWJAARSRECEPTIE EN JUBILARISSEN 

Traditioneel vindt er aan het begin van het nieuwe jaar, 2018, de 
 voor Brevendia leden plaats. Deze wandeltocht sluit aan op de wandeltocht

jaarlijkse . Natuurlijk zijn familieleden, vrienden en nieuwjaarsreceptie
kennissen ook welkom om dit bij te wonen. De organisatie van de 
wandeltocht, een aantal zeer fanatieke vrijwilligers, hebben weer alles in het 
werk gesteld om er een mooie tocht van te maken.  

De maximale lengte is 6 km. Namens deze vrijwilligers en het bestuur nodigen we iedereen uit voor 
dit gezellig samenzijn aan het begin van dit nieuwe jaar.  
 
Tevens zal tijdens de nieuwjaarsreceptie stil gestaan worden bij de jubilarissen. Dit jaar 15 
jubilarissen, te weten:  
 
• De heer Guido Peeters 25 jaar  
• De heer Huub Peeters 25 jaar  
• Mevrouw Mien Snijders-Kwaspen 25 jaar  
• De heer Peter Hornix 25 jaar  
• De heer Rob Hendriks 40 jaar  
• De heer Rene Steijvers 40 jaar  
• De heer Johan Coolen 40 jaar  
• De heer Pieter Palmen 40 jaar  
• De heer Math Gijsen 40 jaar  
• De heer Ed Schroeten 50 jaar  
• De heer Theo Agten 50 jaar  
• De heer Piet Rietjens 60 jaar  
• De heer Piet Maes 60 jaar  
• De heer Harrie Dirkx 60 jaar  
• De heer Pierre Rademaekers 70 jaar  
 

Het programma op 7 januari 2018 ziet er als volgt 
uit:  
10.30 uur Start wandeltocht in groepjes  
12.30 uur Terugkomst wandelaars op 

Sportpark “De Steinakker”  
13.30 uur Start Nieuwjaarsreceptie, welkom 

door voorzitter en boodschap voor 
2018  

14.30 uur Huldiging jubilarissen  
15.00 uur Gezellig samenzijn en proosten op 

het nieuw jaar 
 

 
 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugd Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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