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TRADITIONELE WANDELTOCHT & NIEUWJAARSRECEPTIE – ZONDAG 6 JANUARI 2019 

Traditioneel vindt er aan het begin van het nieuwe jaar de wandeltocht voor Brevendia leden en niet leden plaats. Aansluitend aan 
deze wandeltocht is er weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Natuurlijk zijn familieleden, vrienden en kennissen ook van harte 
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 weer 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, zo aan het begin van het nieuwe jaar. 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie zullen ook de jubilarissen in het zonnetje worden gezet. Dit jaar zijn er 14 jubilarissen. Deze 
jubilarissen zullen persoonlijk voor deze huldiging worden uitgenodigd. 
 
Het programma op deze zondag de 6

de
 is: 

 Aanvang wandeltocht 10.30 uur (opgeven is niet nodig) 

 Tijdens wandeltocht warme chocomel en iets lekkers 

 Einde wandeltocht rond 13.00 uur 

 13.00 – 14.00 uur soep en broodjes voor wandelaars en uitslag 
wandeltocht 

 14.15 – 18.30 uur Nieuwjaarreceptie 

 Rond 15.00 uur jubilarissen 

 Rond 15.45 uur Nieuwjaarsboodschap Bestuur Brevendia 
  

 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugd Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
 

  Brevendia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven 
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Brevendia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. (AVG). 
Mocht u om vanwege bovenstaande verordening geen infomails van Brevendia meer willen ontvangen, verzoeken wij u zich voor deze infomails via 

geeninfo@brevendia.nlemailadres  af te melden. 
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