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OUD IJZER 
 
Op vrijdag 13 mei en zaterdag 14 mei as. staan er weer containers voor de Oud ijzer Actie!   
De opbrengst van deze actie wordt gebruikt als bijdrage voor de nieuwe AED die volgend 
jaar zal worden aangeschaft! Tegelijkertijd staat ook de container voor het oud papier er 
weer, dus kunt u alles tegelijk brengen. 
Vrijdagavond        13 mei 2022, tussen 18.00 – 20.00 uur 
Zaterdagmorgen 14 mei 2022,  tussen 09.00 – 12.00 uur 
 
Wat kunt u inleveren:   * oud ijzer * accu’s * aluminium * kabels * lood * koper etc. 
Wilt u er voor zorgen dat alles wat geen ijzer is vooraf verwijderd is? 
 
Lukt het u niet om het te brengen, dan helpen we u graag. Neem dan gerust contact met ons op! 
 
 
NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING 
 
Inmiddels heeft het nieuwe bestuur tezamen met de oude bestuursleden vergaderd en is tot de 
volgende samenstelling gekomen:   Jantina de Haan - nieuwe voorzitter 

  Johan Schutte  - nieuw bestuurslid 
  Albert Bolks  -  vicevoorzitter 
  Davida Korenhof - penningmeester 
  Miranda Zandman - bestuurslid 
  Frans Elferink  - bestuurslid 
  Gea Markhorst - secretaris 
 

Het bestuur is blij dan Jantina de taak van voorzitter op zich wil nemen. 
Zij is de 2e vrouwelijk voorzitter van PB Brucht (en haar voorganger heette toevallig ook Jantina…). 
 
De wijkindeling blijft verder gelijk. Johan Schutte neemt de wijk van Heinrich Weitkamp over en 
Jantina de Haan de wijk van Jolanda Mulder. Onderstaand nog even de indeling van dit moment: 
 
Wijk 1 (Davida Korenhof):  Bruchterbeekweg 8 t/m 32i, Kanaalweg west 112, Twenteweg 6 
Wijk 2 (Jantina de Haan): Markeweg 2 t/m 7, Prügelweg 1 t/m 3, Veenlandweg 1 t/m 11 
Wijk 3 (Miranda Zandman): Markeweg 1 en 1a, Bruchterbeekweg 1 t/m 6, Hardenbergerweg 47, 

Maatdijk 1 t/m 9 
Wijk 4 (Frans Elferink):  Hardenbergerweg 14 t/m 45 
Wijk 5 (Johan Schutte):  Spokenkampweg 1 t/m 8, Bruchterweg, Lage Inkweg 

Twenteweg 2 en 4, Kanaalweg Oost 86 
Wijk 6 (Albert Bolks):  Haarweg 40 t/m 60i, Kanaalweg West 104 t/m 111i 
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EVEN VOORSTELLEN:  Jantina de Haan, voorzitter PB 
 
Beste Bruchtenaren, 
 
Vroeger fietste ik dagelijks een stukje door Brucht toen ik vanuit Vroomshoop naar school ging in Harden-
berg. Nooit gedacht dat ik daar ooit zou gaan wonen, maar 10 jaar geleden ben ik samen met mijn man 
Gert komen wonen aan de Prugelweg 3 (achter Henk en Elly Kremer, voor ons woonde hier Polderman). En 
dan gaat het balletje stukje bij beetje rollen…  
 
Op 11 april ben ik door jullie gekozen om in het bestuur van Plaatselijk Belang plaats te nemen. Tijdens de 
eerste bestuursvergadering ben ik gevraagd om voorzitter te worden. Dat wil ik natuurlijk graag doen, mooi 
dat ik op die manier een steentje kan bijdragen aan ons mooie Brucht!  
Ik kan me trouwens voorstellen dat niet iedereen mij kent, dus bij deze… 
 
Gert en ik wonen samen met onze hond Sacha en katten Sjampoo en Sjonnie in een mooi stukje van Brucht. 
Maar eerlijk is eerlijk, altijd als we door Brucht rijden of lopen, dan denk ik “alle stukjes van Brucht zijn 
mooi!”. Wij wonen nu dus zo’n 10 jaar in Brucht en hebben het erg goed naar ons zin. In mijn vrije tijd zijn 
we vaak rondom huis bezig, vind ik het leuk om te tennissen en als ik niet zo actief wil zijn, dan lees ik graag 
een boekje op de bank. Ik werk als zzp-er bij diverse woningcorporaties, ik heb nu een opdracht waarin ik 
de financiële administratie van een corporatie in Groningen coördineer.  
 
Een van de dingen die we zo mooi aan Brucht vinden is dat we best veel met elkaar (kunnen) doen: work-
shops, toneel, jeu-de-boule, kaartavonden, bingo’s, Bruchterfeest, wandelen, en ga zo maar door. Op die 
manier leer je je buurtgenoten goed kennen en geven we met elkaar invulling aan Noaberschap.  
Fijn dat ik daar zo ook, samen met Davida, Gea, Miranda, Albert, Frans en Johan, een klein beetje aan mag 
meehelpen!  
 

 
CONTRIBUTIE PLAATSELIJK BELANG 
 
We willen binnenkort weer de contributie van plaatselijk belang bij u ophalen. 
Vorig jaar hebben we dit niet gedaan omdat door corona er helaas weinig tot 
geen activiteiten konden plaatsvinden. In de jaarvergadering is gestemd vóór 
verhoging van de jaarlijkse pb-contributie van € 7,50 naar € 10,- per huishouden.  
Dit bedrag komt uw contactpersoon in week 19 (9 – 14 mei as., de week van de oud ijzer actie!) bij 
u ophalen. Wilt u zo vriendelijk zijn deze € 10,- alvast klaar te leggen? Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
 
VERVANGING VERLICHTING BUITENGEBIED 
 
Onlangs waren 2 bestuursleden bij een bijeenkomst over de vervanging van verlichting in het bui-
tengebied, georganiseerd door de gemeente Hardenberg. Het ging over verduurzaming van straat-
verlichting ter verlaging van de kosten, co2 uitstoot en vermindering van lichtuitstoot naar omge-
ving. Er zijn al veel armaturen vervangen door Led. Er is aangegeven dat e.e.a. natuurlijk niet ten 
koste van veiligheid mag gaan. Wij willen dat met name fietswegen en fietspaden goed verlicht 
blijven. Heeft u nog een plaats waarvan u de verlichting anders moet, laat het ons weten en wij 
kunnen deze info doorgeven aan onze contactpersoon bij de gemeente. 
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BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS 
 
Onderaan deze nieuwsbrief (volgblad 3) een bericht van het bedrijf Roel Timmermans BV die voor 
de gemeente dit jaar de eikenprocessierups preventief gaat bestrijden. 

Op de website van de gemeente www.hardenberg.nl leest u meer over wat de gemeente doet om de 

overlast van de eikenprocessierups tegen te gaan. 

Ook vindt u daar een kaart waarop u kunt zien welke bomen wij preventief gaan behandelen. 

https://nedglobe.nedgraphicscs.nl/web?tma=299 

 
 
PINKSTERFIETSTOCHT 
 
Op 2e pinksterdag, maandag 6 juni 2022, gaan we traditiegetrouw met elkaar een 
leuke tocht fietsen. We starten om 14.00 uur aan de Maatdijk bij De Moat.   
Fietst u mee?  
De route zal ongeveer 25 km. zijn, met natuurlijk een koffiepauze onderweg.  
Aansluitend is er de mogelijkheid tot een drankje en een snack bij De Moat! 
 
Als u wel mee wilt gaan, maar niet kunt fietsen dan kunt u ook met de huifkar  
achter de trekker mee. Ook leuk met kleine kinderen natuurlijk.  
 
Geeft u alvast op via de mail (of uw contactpersoon uiteraard): plaatselijkbelang@brucht.com. 
Laat even weten met hoeveel u fietst of liever meegaat in de huifkar. 
 
 
OUD PAPIER 

 
De opbrengst van april was 4.140 kg!  De eerstvolgende datum is 14-5-2022. 
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?  
 

 
 
 

Jantina, Albert, Davida, Miranda, Frans, Johan en Gea 
 

Bestuur Plaatselijk Belang Brucht 
 
 

Op de agenda voor 2022: 
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 
 
  

https://nedglobe.nedgraphicscs.nl/web?tma=299
mailto:plaatselijkbelang@brucht.com
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ROEL TIMMERMAN B.V. Rijksweg 36  
7975 RT UFFELTE  
Tel.: (0521) 351131  
Mobiel: (06) 53307223  
Internet: www.roeltimmerman.nl  
E-mail: info@roeltimmerman.nl  
NL70 RABO 0371 8233 66  
Kamer van Koophandel Meppel: 63002523  
BTW-nr. NL855049145B01 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

De afgelopen jaren is het aantal eikenprocessierupsen (EPR) enorm gegroeid en was de overlast erg 

groot. De gemeentelijke eiken langs uw straat worden dit jaar (weer) preventief behandeld tegen deze 

vervelende rups. In opdracht van uw gemeente voeren wij de werkzaamheden uit. Met deze brief infor-

meren we u over onze aanpak.  

 

Eikenprocessierups en bestrijding De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder en 

kan in het rupsenstadium gezondheidsklachten geven. Om deze overlast te voorkomen starten wij hal-

verwege april met het preventief bestrijden van de rups. Bij deze bestrijdingswijze worden de eiken die 

aan de weg staan behandeld met een 100% biologisch middel. Op deze wijze wordt de rups bestreden 

voordat hij schadelijk is.  

 

Moment van bestrijding De bestrijding vindt plaats in april en mei. Voor de actuele planning verwij-

zen wij u naar de projectpagina EPR Hardenberg op onze website www.roeltimmerman.nl. De planning 

wordt dagelijks geactualiseerd. Omdat de werkzaamheden weersafhankelijk zijn, is het nooit precies te 

zeggen, wanneer wij de eiken bij u in de straat komen behandelen. De werkzaamheden vinden zowel 

overdag als in de avonduren plaats en kunnen tot in de nacht voortduren. U kunt mogelijk enige geluids-

overlast ervaren.  

 

Particuliere eiken Wij bieden u graag de mogelijkheid om uw particuliere eiken ook preventief te be-

handelen tegen EPR. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich aanmelden via het contactformu-

lier op de projectpagina EPR Hardenberg op onze website www.roeltimmerman.nl.  

 

Vragen?  

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de projectpagina. Wij nemen 

dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  

 

Met vriendelijke groet,  

Roel Timmerman B.V.  

 

Roel Timmerman. 

http://www.roeltimmerman.nl/

