2019

Zaterdag 7 september
Kindermiddag met attracties
Terras met muziek
Pubquiz

Feestavond met live optredens en
DJ Stan

Zondag 8 september

Boergondische Mert en oude Ambachten
Groot Breugels A-meez(w)ing café

Terras met muziek en kindervermaak
Breugelse Rommeldag
Locatie:
Rondom de Boerderij
en de Bongerd

Het Breugels Festijn is voor velen al een vaste datum
in de agenda geworden. Tijdens dit weekend wordt
er een veelzijdig programma aan festiviteiten aangeboden vóór en door de Sonse en Breugelse bevolking. Het programma is voor jong en oud, groot en
klein.
Iedereen is welkom!
In 1999 is het Breugels Festijn ontstaan omdat de
kermis in Breugel stopte en er behoefte was aan die
‘ouderwetse’ gezelligheid. Intussen is het een
evenement van deze tijd met een Breugels ‘sausje’.
Het wordt ook deze editie weer boergondisch goed!
Vanaf 2018 is onze nieuwe locatie rondom de
Boerderij en de Bongerd in Breugel. Tot ziens op het
Breugels Festijn!
Bezoek ook onze website:
www.breugelsfestijn.nl

Son en Breugel • www.lokkerdakwerken.nl • 0499 465626 • 06 21952345
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Het laatste nieuws
De mooiste foto’s

De leukste verhalen

lees je altijd en overal op

onssonenbreugel.nl

Programma
7 september

zaterdag

KINDERMIDDAG

13.30 - 16.30

Bedrijfsfeest - Personeelsuitje - Opening Jubilea - Teambuilding - Drukwerk - En meer!

Er zijn allerlei spelletjes te doen
Terras met muziek
Spierbal on tour is aanwezig voor een lekker frietje

zaterdag

Totaal organisatie
Evenementen

PUBQUIZ

19.45 - 21.30

Schrijf je in met buurt, vereniging of vriendengroep
en win die bokaal
Deelname is gratis
Zaal open vanaf 19.00

Feestavond

21.30 - 01.00

Live optredens met gevarieerd repertoire
DJ Stan
Entree gratis

GEWOON GOED.

11.00 - 17.00

zondag

zondag

8 september
BOERGONDISCHE
MERT
Demonstraties van oude ambachten.
Gezellig terras met muziek en kindervermaak.

“HET GROOT BRUEGHELS
A-MEEZ(W)ING CAFÉ”

11.00 - 19.00
Van Gentlaan 14 • 5694 SC Son en Breugel • web vrmt.nl
telefoon 0499 490 200 • e-mail info@vrmt.nl

Meezwingen met Nancy van Heeswijk en DJ Geert
Verschuren. Gastoptredens van onze sterren uit Son
en Breugel vanaf 13.00. En u kunt een gokje wagen bij
de loterij. Prijsuitreiking: 15.00 uur

BRUEGHELSE ROMMELDAG
11.00 - 17.00

Lekker rondneuzen bij de vele kraampjes, genieten van
de zon op het terras en lachen om het voorbijkomende
entertainment.
Live optredens 70’s en 80’s
DJ Giel
Entree gratis

Kindermiddag
Zaterdag 7 september - 13:30 tot 16:30

De Kindermiddag, een traditie op de zaterdagmiddag tijdens het Breugels Festijn. Kom gezellig een
middag met je hele gezin. Iedereen is welkom.

Waar: rondom de Boerderij en de Bongerd.
Wanneer: zaterdag 15 september aanvang 13:30
prijsuitreiking : 16:30 uur.
Waarom: het is gewoon kei leuk, gezellig en lekker! Kosten: € 5,- per kind /per kaart bij de kassa
in de tent te koop (aantal gratis kaarten voor voedselbank; lees hieronder verder).

Wie Wat Waar Wanneer Waarom...
Wie: alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Wat:ballenbakwagen, spelletjes, knutselen, timmeren, ponyrijden,
springkussen, ranja, frietje, snackje, ijsje, schmink,
bouwblokken enz. De kinderen kunnen kiezen wat
ze leuk vinden en dat op de spelkaart af laten tekenen. Voor de grotere kinderen is er een stormbaan.

Son & Breugel
Tel. 0499 - 472050

-Sanitair-Verwarming-Loodgieterswerk-Dakbedekking-Zinkwerk-

www.gebroedersvanengeland.nl

Op ons oergezellige boergondische terras kunnen
de papa’s, mama’s en natuurlijk alle anderen ook
wat komen drinken. Ook is er voor de hele kleintjes
wat vermaak op het terras zonder dat je een spelkaart hoeft te kopen.
Voor de kinderen die deelnemen is er van alles te
eten en drinken. Dat staat allemaal op de kaart en
een frietje met snack en ijsje wordt gratis aange-

boden door Spierbal on Tour. Alle anderen kunnen
vanzelfsprekend ook bij Spierbal een lekker frietje
of snack bestellen. Aan het einde is er een prijsuitreiking.
Elk kind wat de spelkaart inlevert maakt kans op
een leuke prijs. Het gaat niet om het winnen maar
om het meedoen! De prijzen worden verloot onder
de aanwezige kinderen en worden aangeboden
door DUO Schilderwerken en vakopleiding.

We stellen dit jaar een aantal kaarten beschikbaar
aan de voedselbank. Als je gebruik maakt van de
voedselbank is het mogelijk dat deze kinderen een
gratis spelkaart kunnen krijgen. Deze worden door
de mede- werkers van de voedselbank in Best
(voor kinderen uit Son en Breugel) verdeeld. Neem
gerust even contact met hen op.

We rekenen op lekker weer, gezellige mensen en
dan maken we er wederom een fantastische middag van.

Pubquiz

Zaterdag 7 september - 19:45 tot 21:30

Feestavond

Zaterdag 7 september - 21:30 tot 01:00

Na het grote succes van vorig jaar ook dit jaar weer

Stap de dansvloer op en ga lekker los! Je wordt

een pubquiz tijdens het Breugels Festijn. Kom met

deze avond zeker verrast door het gevarieerde

je straat, vereniging of vriendenclub en ga de strijd

programma. Van disco tot rock, alles is mogelijk

met elkaar aan. Win die eeuwige roem en uiter-

vanavond. Live optredens van een groep geweldi-

aard een prachtige Breugels Festijnbokaal. Deze is

ge artiesten. Zij weten de tent op zijn kop te zetten.

gevuld met consumptiemunten om het nog even te

Kom gezellig een avondje ouderwets dansen en

vieren!

feesten in de Bongerd.

Een team mag

Dj Stan is een geweldige sfeermaker. Hij kent de

maximaal uit

hits van A tot Z kent en maakt van deze avond een

10 personen

feestje.

bestaan. Zaal
open 19:00. De

Ook voor een frietje of snack kun je deze avond

pubquiz start

terecht bij Spierbal on Tour. Zij staan de hele avond

19:45 en duurt

voor je klaar met hun verrèkes lekkere friet.

tot 21:30.
Inschrijven is
gratis. Stuur ons wel snel een email want vol=vol:
breugelsfestijn@gmail.com.

06 53 71 21 48
Voor een complete
tuinvezorging

Kanaalstraat 11 • 5691 NA Son • Tel: 0499 - 46 12 16
Ma: gesloten • Di-Do: 09.00 - 18.00 uur • Vr: 09.00 - 20.00 uur • Za: 09.00 - 17.00 uur

Is uw computer
een bron van ergernis?

ð
ð

Jan Enderink
Apollolaan 37
5694WP Breugel

FRANK POPPELAARS
Hoveniersbedrijf

Bel 0499-740000 of mail jan@freshpc.nl voor snelle hulp!
Geen voorrijkosten op vertoon van deze advertentie

“Wij beheersen de kennis ,
de vaardigheden en
denken mee in oplossingen”

k

DUO Schilderwerken en Vakopleiding
0499 - 460814

V GM
C HECKLIST
A ANNEMERS

Het juiste adres voor:
Verhelpen storingen en

Noodverlichting installaties

service werkzaamheden

Rook/brandmeld installaties

Energie besparende lichtsystemen

Domotica huisinstallaties

Led expert Philips Lighting

Ekkersrijt 2021 5692 BB Son en Breugel Tel: 0499 - 471246

www.elektrovanlieshout.nl

Bourgondische
Mert
Zondag 8 september 11:00 tot 17:00

Al lange tijd een vast onderdeel van het Breugels
Festijn. De Boergondische mert. Het start rond 11
uur en dan is er van alles te beleven voor het hele
gezin. Er worden allerlei demonstraties gegeven.
Je kunt bijvoorbeeld eens bij de imkerij de Walhut
kijken of een ambachtelijk gebrouwen Engelbertus biertje proeven. De Breugelse Bokken zijn ook
aanwezig met hun baasje Maarten.

Er is ook aan de kleintjes gedacht. Ze mogen
paardje rijden op de speciaal door het HOI-huis
gemaakte houten paarden “Little John” en “Ricky”.
Lekker in het hooi spelen met de bouwblokken en
rondjes rijden op de tractorbaan.

KRUIJSWIJK

M A K E L A A R D IJ
MAKELAARDIJ O.G.

TA X AT I E S

INFO@K RU I J S W I J K M A K E L A A R D I J . N L
W W W. K R U I J S W I J K M A K E L A A R D I J . N L

HYPOTHEKEN

N I E U W S T R A AT 3 9 - 5 6 9 1 A B S O N
TELEFOON 0499 472572

Nieuw adres: Ekkersrijt 3104A, 5692 CC Son en Breugel

Voor de stoere papa’s en mama’s die van het buitenleven houden. Kijk maar eens bij de dames van
Storm tent-trailers hoe je kunt koken op een originele woodstove of klim eens in een daktent op een
van hun stoere landrovers. Ondertussen kunnen de
tieners in de hangmat luieren in de tuin. Kortom, de
hele familie kan hier een gezellige middag beleven.
Gewoon Boergondisch genieten met live optredens
vanaf het Breugels A-meeZ(w)ing Café
Oude Ambachten
Bij een Boerenmert
horen natuurlijk ook
oude ambachten. De
koperslager is toch
wel een van de vaste
deelnemers. Jim
legt je wel uit wat hij
nu precies voor een
“slager” is. Ook de
oude landbouwvoertuigen en machines
van Dirk Biemans
zijn erg geliefd bij
het publiek en daar
worden altijd heel wat
foto’s gemaakt. De
Stoerderij is aanwezig

met allerlei stoere buffelproducten en Roos Koeter
demonstreert haar beroep met de paardjes.
Ook zal Arjan Swinkels weer een paar schapen
hun jasje uittrekken. Schaapscheren blijft prachtig
om te zien vanaf het terrasje bij Thomas, de bierproeverij van Gall&Gall. In tegenstelling tot vorig
jaar zal ook de hobbyrokerij weer aanwezig zijn
met paling! Er zijn nog vele andere activiteiten en
demonstraties, kom vooral een kijkje nemen.

Schilders- en Onderhoudsbedrijf
John Cornelissen
een afspraak voor gedetailleerde werkzaamheden:
bel 06 11886320, of mail info@sojc.nl

van Gentlaan 79 5694SC Son & Breugel

www.sojc.nl
www.leslathouwers.nl
info@leslathouwers.nl
T. 0499 - 785658

* All-in pakketten
Op naar je rijbewijs !
* Goed slagingspercentage
* Flexibele lestijden
* Ook specifieke doelgroepen:
B
BE
add, adhd en autisme

Geert verschuren
T
M
E
W

0499 216079
06 24089747
info@vertechservices.nl
www.vertechservices.nl

Het groot Brueghels
A-meeZ(w)ing Café
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Zondag 8 september - 11:00 tot 19:00
‘We kwamen even langs, maar ’t was zo gezellig
dat we de hele middag gebleven zijn!’, dat hoorde
we vorig jaar na afloop van een wederom zeer
geslaagde zondagmiddag. Ook dit jaar kan iedereen weer komen genieten in het oergezellige
A-Meez(w)ing Café. Op de nieuwe locatie een nóg
gezelliger café wat grenst aan de vlooienmarkt en
de oude ambachten markt. Nog meer Brueghels en
nog meer meezwingende mensen!

bakkerijbekkers.nl

Bestaat

80 jaar
1934 - 2014

•

Gordijnen

•

Laminaat

•

Tapijt

•

PVC vloeren

•

Plissé

•

Duette shades

•

Jaloezieën

•

Horren

...

houd ons in
de gaten en
vier mee!

vloeren

gordijnen

Wij helpen u graag bij de inrichting!

en nog veel meer

Informeer naar onze gunstige totaalpakketten.

buitenzonwering

Wilhelminalaan 3a/b Son 0499-471292 www.bastenwoninginrichting.nl

Op Zondag 8 September ademt Breugel weer echt
‘Brueghelse bourgondische’ sferen uit! Vele artiesten, verkledingen, repertoires en sferen wisselen
elkaar af en laten u verbazen (It’s a amazing!) en
meez(w)ingen gaat bijna vanzelf!
In de openlucht vind je een echte ouderwets gezellige bruine kroeg! Met een piano waar je aan
mag plaatsnemen of een kruk aan de bar waaraan
je welkom bent! Zit je liever onderuit, dan neem je
plaats aan een tafeltje, alles voorzien van de vintage Perzische tapijtjes, retro bakjes pelpinda’s en
uiteraard kleurrijke plastic bloemen…

Rutger van der Heijden
computers & home entertainment

06 - 81 70 25 79 - www.rutgervanderheijden.nl

En wat verwacht je in zo’n oer-ouderwets
café…..?....Gastvrije markante figuren, hartelijkheid en iedereen pakt zo maar de microfoon en
zingt lekker mee vanachter de bar terwijl de drank
rijkelijk vloeit. En dat is precies wat er gaat gebeuren! Gastvrouw Nancy van Heeswijk zal in vele
gedaantes te zien zijn en zingt vele genres over de
dag heen. De uitbater van ‘ons’ café, deejay Geert
Verschuren zal menig plaatje draaien en eveneens
die microfoon pakken en samen met gastheer Peter Jansen de boel op zijn kop zetten!

Binnenkort start in Brabant het project ‘Even Vergeten’

Rondvaartboot

De Waterengel
Rolstoeltoegankelijk - Prikkelarm – Kleinschalig
Dagbestedingslokatie - Dementievriendelijk

Het zijn ook velen eigen Sonse en Breugelse
sterren die hun entree in ons café maken zoals te
vergelijken is met de Vrienden van Amstel live. Zij
zingen in hun eigen genre of treden heerlijk eens
buiten hun comfortzone. Na een paar spetterende
en vooral verrassende optredens van de afgelopen
jaren heeft dit jaar weer veel moois in petto!

De Waterengel zal na grondige renovatie voornamelijk worden
ingezet om tochten voor mensen met dementie of met een
meervoudige beperking te realiseren
Deze tochten zullen worden verwezenlijkt uit donaties en
gelden die worden verkregen met het inzetten van
De Waterengel voor onder andere rondvaarten,
muziektochten, vergaderingen of afscheid
Vaargebied Schijndel-Veghel-Helmond-Lieshout-Son en Breugel-Eindhoven-Oirschot-Tilburg

Project ‘Even Vergeten’
Stichting Goud voor Oud
0499-460113 / 06-57563548
info@dewaterengel.nl / www.dewaterengel.nl

Kom heerlijk genieten in Breugel of meldt je nog
snel aan als je interesse hebt om je vocale talent te
laten horen in dit A-meeZ(w)ing Café, via nancy@
multishowproductions.nl.

Brueghelse Rommeldag
Zondag 8 september - 11:00 tot 17:00
Lekker even rondneuzen bij de vele kraampjes?
De Brueghelse Rommeldag is tegelijkertijd met het
Breu- gels Festijn en deze rommelmarkt start op
zondag 8 september om 11:00 uur.

Elke week
het lokale nieuws
gratis aan huis
En iedere dag op www.mooisonenbreugel.nl

LASWERK
STAAL en RVS

BETROUWBARE
DIENSTVERLENING,
VEILIGE OPLOSSINGEN

VAN RESTMATERIALEN
NAAR DUURZAME
HULPBRONNEN
Rendac haalt via verschillende op
maat gemaakte diensten, kadavers
en dierlijk restmateriaal op voor
verwerking en vernietiging.
Zo zorgen we voor verlaging van
dierziekte- en volksgezondheidsrisico’s. Bovendien maken we
samen met u een belangrijke
verduurzamingsstap, omdat wij
onze eindproducten inzetten voor
de productie van groene energie
en duurzame brandstoffen.

rendac.nl

Hilde Donders & Marleen van Kaathoven-Donders
0413 47 70 51

info@tentenzeilmakerij.com

Handelsweg 2E

www.tentenzeilmakerij.com

5492 NL Sint-Oedenrode

Visitekaartjes.indd 1

www.incitent.nl

02-01-18 11:22

Breugels Festijn 2019 wordt
mede mogelijk gemaakt door
Breugels Festijn kan niet blijven bestaan zonder de
hulp van vele mensen. Bedankt sponsoren, vrijwilli- gers, welwillende buurtgenoten en alle andere
enthou- siaste mensen die betrokkenen zijn om het
Breugels Festijn tot een succes te maken.
Dit fantastische weekend wordt mede mogelijk
gemaakt door:

• De Barbier
Proficiat Marloes, 25 jaar De Barbier!
• Van Kuringe Adviesgroep
• De Stoerderij
• Toon van Kemenade
• Keurslagerij Schutjes
• Coop Breugel
• Scouting Dutmella
• Jos en Annemarie van den Oever
• Ferro Metaal Industrie BV
• Hoveniersbedrijf Harrie Kapteyns
• G4S Training & Safety
• Biemans landbouwservice
• Feestcafé de Bongerd

Loterij

door De Schoenmaker
• Speciaal bier aangeboden door
Gall&Gall van Herpen
• Voetverzorgingspakket aangeboden
Op deze gezellige zondag is er om 15:00 uur een
door Podotherapie Knottnerus
loterij op het terras bij het plein met leuke prijzen.
• 1x beurt en 1 x apk voor auto aangeVoor de prijs van € 1,00 koop je al een lot. Loten
zijn tijdens het weekend verkrijgbaar bij de kassa.
boden door Autobedrijf Jos Holscher
Op zondag zijn deze ook te koop bij onze vrijwilli• Plantenpakket aangeboden door Kwegers op en rond het plein. Dus koop een paar loten
kerij van den Oever
en waag een gokje. Grote kans dat je iets wint!
• Linnengoedpakket aangeboden door
De prijzen worden aangeboden door lokale onVennotex
dernemers die het Breugels Festijn een warm hart
• Verrassingscadeau aangeboden door
toedragen:
De Smid, Rijwielhandel
Swinkels
• Leuke tassen aangeboden
door Tent- en Zeilmakerij
Sint-Oedenrode
• Leuk cadeau aangeboden door
OCCASIONS IN SON BoerenBond Breugel
DICHTBIJ & ELKE ZONDAG GEOPEND
VAN 11:00 TOT 17:00 UUR • Cadeau aangeboden door
Mooj
Ekkersrijt 1001 • Verrassing aangeboden door
5692 AB Son de Wereldwinkel Son
Tel. 0499 - 80 19 30
• Een sieraad aangeboden door
By Anne
• Cadeaubon voor een gratis
UDENHOUT.NL
reparatie aangeboden door
Digison
• 2 fietsen aangeboden door Van den
• Bierbrouwpakket aangeboden door
Berg Fiets & Sport
BBQ Shop Brabant
• Weekend Cabrio rijden aangeboden
• Kappersbon aangeboden door
door Van den Udenhout Son
Traditions Kappers Son
• Waardebonnen voor sport en ontspanning aangeboden door
SonSport
• Originele Woodstove (outdoor
cooking) aangeboden door
Storm tent-trailers
• Zonnebril aangeboden door
Cooijmans optiek
• Leuk pakket aangeboden door
Van Nature
• Speelgoed aangeboden door
T-Toys
• Kleding of accessoire aangeboden door Die 2 Casual &
Jeans
• Leuke verrassing aangeboden

Colofon

Deze uitgave is mede tot stand gekomen met behulp van sponsors en donateurs. Bij deze willen wij
die dan ook namens het bestuur hartelijke danken.
Bestuursleden:
Voorzitter:
Rimmert Brand
Penningmeester:
Corina Brand
Secretaris:
Geert van den Eertwegh
Bestuursleden:
Hilde Donders, Marleen Donders, Franc Speetjens

Contactadres Breugels Festijn:
Geert van den Eertwegh
Orionlaan 57
5694 LM Son en Breugel
Tel. 0499 - 475351
Email:
breugelsfestijn@gmail.com
Website:
www.breugelsfestijn.nl
Facebook:
www.facebook.com/breugelsfestijn

Belevenissen….! zorgeloos & compleet
Professionele shows en producties. Ruim 20 jaar ervaring
in meedenken en ontzorgen van uw evenement.

www.multishowproductions.nl +31 499 461 148

Adres: Ekkersrijt 1303, 5692 AJ Son | Tel: +31 (0)40 256 5125
E-mail: info@foolenaudio.nl | Internet: www.foolenaudio.nl

