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In Memoriam Ad van Breugel
Erevoorzitter
Geboren 28 maart 1931 overleden op 30
november 2020 ( leeftijd 89 jaar).
Maandag ochtend 30 november bereikte
ons het droevige bericht dat Ad van
Breugel is komen te overlijden.
Na een langere periode van afnemende
gezondheid ging het de laatste 4 weken
wel zeer snel en daardoor kwam zijn
overlijden toch nog sneller als verwacht.
Onze vereniging verliest hier mee een
markante persoonlijkheid die ondanks
zijn hoge leeftijd nog grote belangstelling
toonde voor onze vereniging. Op onze
jaarvergadering van eind september was
Ad dan ook trouw aanwezig en heeft hij
nog menig lid gesproken.
Ad behaalde in 1961 zijn EHBO diploma.
Dit was 2 jaar nadat onze vereniging was
opgericht. Reeds vanaf 1968 heeft Ad
deel uitgemaakt van ons bestuur waarin
hij diverse taken vervulde, zoals o.a. het
verzorgen van de nieuwsbrieven maar
ook het materiaal in kopen en verzorgen
behoorde tot een van zijn taken.
Hij was een zeer geliefd persoon binnen
de vereniging die altijd klaar stond maar
vooral oog had voor iedereen, en waakte
voor onvrede bij anderen.
In 1990 werd Ad voorzitter van onze
vereniging die op dat moment zeer sterk
groeiende was, en waar vertrouwde oude
gezichten plaats maakte voor nieuwe
mensen die gelukkig veelal op de zelfde
voet verder gingen daar waakte Ad wel
over.

Uiteindelijk besloot Ad in 2001 zijn taak als
voorzitter neer te leggen en zetten hij zich
nog vele jaren vaak achter de schermen in
voor onze vereniging.
Als dank voor het ontzettend vele werk
dat hij voor onze vereniging heeft gedaan
is Ad benoemd als erevoorzitter van onze
vereniging. Een titel die hem meer als
verdiend was.
Uiteindelijk lukte het onze vereniging om
de Koninklijke onderscheiding, die Ad al
langere tijd geleden had ontvangen voor
zijn werkzaamheden bij de Gemeente, om
te zetten en op te waarderen naar die van
Ridder in de orde van Oranje Nassau.
Dit tot grote verrassing voor Ad maar zeker
ook voor onze vereniging die hier zeer
trots op is.
Door zijn overlijden ontstaat er een leegte
binnen onze vereniging en kunnen wij
gelukkig met heel veel dankbaarheid terug
zien op alles wat hij voor onze vereniging
heeft gedaan, maar boven al heeft
betekend.
Vanaf nu nooit meer zijn kenmerkende
uitspraken van ‘hé luister eens even of ik
dacht het van niet’, maar zeker ook die
van zijn complimenten als er binnen de
vereniging iets te vieren was.
Ad was uiteindelijk meer als 59 jaar lid van
onze vereniging.
Wij wensen hierbij allen die Ad zo dierbaar
waren heel veel sterkte in de komende tijd,
en mogen voor hen even als voor ons de
vele mooie herinnering aan hem tot troost
en steun zijn bij dit verlies.
Dat hij moge ruste in vrede.
Namens de leden en het bestuur
Simon Leijtens

voorzitter

