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WORKSHOP PASEN 
 
Nu het weer kan hebben we een workshop georganiseerd! Op donderdag 7 april 
2022 kunnen we met elkaar een mooi paasstuk maken. We hebben zowel voor ‘s 
middags als voor ‘s avonds een groep gepland. Er is keuze uit verschillende stukken.  
De kosten zullen ongeveer € 25,- / € 30,- zijn, nadere informatie hierover volgt!  
U kunt zich alvast opgeven al u dat wilt, het liefst via de mail. Geeft u dan aan of 
u ’s middags of ’s avonds wilt komen?  
 
JAARVERGADERING 
 
Het is fijn dat we nu toch ook de jaarvergadering kunnen houden. Deze staat op de agenda voor 
maandag 11 april 2022. Tijdens deze vergadering blikken we terug op 2021, en zullen er 2 nieuwe 
bestuursleden worden gekozen. Aanvang 20.00 uur, uiteraard in De Moat. 
 
OUD IJZER 
 
Op vrijdag 13 mei en zaterdag 14 mei as. gaan we weer oud ijzer inzamelen. We hebben d.m.v. de 
Rabo Club support al een mooi bedrag opgehaald voor de vervanging van het 2e AED-apparaat, en 
we hopen met deze Oud IJzer Actie weer een bijdrage te kunnen inzamelen. Dus houdt u er alvast 
rekening mee? Nadere informatie volgt! 
 
OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
Wat fijn dat het, zoals het nu lijkt, weer mogelijk is om ook op langere termijn weer te kunnen 
denken aan gezellige activiteiten! De fietstocht op 2e Pinksterdag, klootschieten, bingo, het  
Bruchter Feest en Toneel…. We kijken er allemaal weer naar uit. We houden u op de hoogte! 
 
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?  
 
De opbrengst van februari 2022 was 3.220 kg oud papier! 
De volgende keer is op zaterdag 12 maart 2022. 
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