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OVERLEDEN 
 
Op 19 december 2021 is Henk de Jong overleden. Hij woonde met zijn vrouw aan Bruchter-
beekweg 16. Heel veel sterkte gewenst voor zijn vrouw Immy, familie en vrienden.  
 
NIEUW IN BRUCHT 
 
Onlangs hebben we de fam. Ten Brinke met hun 3 kinderen als nieuwe leden van PB mogen ver-
welkomen. Zij wonen aan de Lage Inkweg 1. 
 
INGEKOMEN FILMPJE 
 
Via Evelien v.d. Pijl ontvingen we van Daan Hillen (voormalig inwoner van Brucht) een filmpje over 

‘de reis 6-6-2015’, met het verzoek van Daan om dit te delen. Het bestand is te groot om te mailen 

als bijlage, maar hierbij een link welke u kunt aanklikken (geen zorgen als het niet lukt op deze ma-

nier, we zullen het tzt ook laten zien als we weer met elkaar iets kunnen organiseren).  

Let op: de link verloopt op 12 februari as: https://wetransfer.com/down-

loads/330b944983a19cd9d24dfd716c8324e520220205082440/89e3aee49604c12cf1204b3c12f5a14e202

20205082518/bca6fc      

Heeft u zelf ook nog oude foto’s of filmmateriaal?  Laat het ons alstublieft weten! 

OUD PAPIER 

U kunt op elke 2e zaterdag van de maand van 9.00 – 12.00 uur uw oud papier weer bren-

gen bij de container aan de Markeweg 5! Eén van onze bestuursleden is dan aanwezig om 
u te assisteren (en voor een praatje uiteraard). 
Wilt u erom denken dat er geen ander afval tussen het oud papier komt?  
 

In december 2021 hebben we met elkaar 2.680 kg papier verzameld, en in januari 2022 2.930 kg.  
T.o.v. begin vorig jaar is de oud papier prijs mooi aangetrokken.  
Onderstaand een overzicht van de opbrengsten in 2021: 

1e kwartaal:  7.460 kg €    622,95 
2e kwartaal: 6.220 kg €    786,40 
3e kwartaal: 7.940 kg € 1.069,74 
4e kwartaal: 7.240 kg € 1.038,20 

Totaal hebben we in 2021 € 3.517,29 aan oud-papier verzameld. 
We zijn erg trots op dit mooie resultaat!  Hartelijk bedankt allemaal voor jullie inzet! 

 
 

Heinrich, Albert, Davida, Jolanda, Miranda, Frans en Gea 
 

Bestuur Plaatselijk Belang Brucht 
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