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JAARVERGADERING 
 
Denkt u eraan:  maandag 11 april 2022 is er eindelijk weer een jaarvergadering! Aanvang 20.00 
uur, uiteraard in De Moat. In de bijlage van deze mail vindt u de uitnodiging en agenda. 
 
 
BEDANKT VOOR UW FLESSEN 
 
Ingezonden door de familie Jurgens (Maatdijk 1): 
“Vanwege alle nare berichten over de oorlog tussen Rusland 
en Oekraïne, besloten Saar, Chantal, Loïs, Rewolt en Boet om 
in actie te komen voor de mensen en kinderen in Oekraïne. 
Ze zijn in Brucht bij veel mensen aan de deur geweest om 
lege flessen op te halen voor het goede doel. Wat waren ze 
trots en blij met de hulp uit de buurt! In totaal hebben ze 6 
kratten met statiegeldflessen opgehaald. Daarnaast kregen ze 
van veel buren die geen lege flessen in huis hadden een do-
natie in de vorm van contant geld. Zo hebben zij in twee mid-
dagen €98,50 bij elkaar verzameld voor Oekraïne. Superknap! 
Inmiddels is dit bedrag overgemaakt naar Giro555.” 
 
“Wij als (gezinshuis)ouders van deze kanjers willen bij deze ook graag even van de gelegenheid ge-
bruik maken onze buurt te bedanken voor de betrokkenheid en het enthousiasme richting onze 
kinderen, niet alleen hierbij, maar ook op andere momenten. Wat fijn dat er op deze manier op 
hen gereageerd wordt!” 
 
 
OUD IJZER 
 
Op vrijdag 13 mei en zaterdag 14 mei as. staan er weer containers aan de Markeweg 5 voor de 
Oud ijzer Actie! Houdt u er alvast rekening mee? Nadere informatie volgt! 
 
 
GEZOCHT 
 
We zijn op zoek naar iemand die het leuk lijkt om de website van Brucht te beheren. Hoe-en-wat 
precies? Alles is natuurlijk bespreekbaar. Ben je (of ken je) iemand die hierover meer wil weten, 
neem dan even contact met ons op, via de mail bijvoorbeeld.  
 
Verder zoeken we nog een aantal personen die de cursus Sociale Hygiëne willen doen (of mis-
schien wel hebben gedaan). Dit i.v.m. regelgeving rondom bijeenkomsten in De Moat. Neem ge-
rust even contact op als je meer wilt weten!  
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AED 
 
Bent u recent in Brucht komen wonen en bent u in het bezit van een EHBO-diploma, of een 
BHV-certificaat? Dan horen we dat graag van u.  
Heeft u niet een van deze certificaten, maar bent u geïnteresseerd om mee te doen met een 
reanimatiecursus? Dat kan. We hebben in Brucht 2 groepen cursisten waarvoor ieder najaar een 
cursus wordt gegeven. We zouden er nog graag een groep aan toevoegen! Voor meer info stuur 
gerust even een mailtje. 
 
Denken alle huidige AED-ers er aan om de datum van hun herhalingscursus aan te passen in de 
systemen van bijv. Hartslagnu.nl?  
 
 
OUD PAPIER 

 
De opbrengst van maart was 2.180 kg!  De eerstvolgende datum is 9-4-2022. 
U kunt uw papier brengen op zaterdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur 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?  
 

 
 
 

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

Bestuur Plaatselijk Belang Brucht 
 

Op de agenda voor 2022: 
07-04-2022 ->  Paasworkshop 
11-04-2022 -> Jaarvergadering 
13/14-05-2022 -> Oud ijzer 
06-06-2022 -> Pinksterfietstocht 
23-07-2022 -> Klootschieten 
03-09-2022 -> Bruchterfeest 
11-11-2022 -> Bingo 
Elke 2e zaterdag v.d. maand-> Oud Papier 


