
 
 

 

 
 
Nieuwsbrief nr. 5 * 2022 (30 mei 2022) 

 
 

 
GEBOREN 
 
Op 19 mei 2022 is Stef van Walderveen geboren! Wij feliciteren de familie Van Walderveen van 
harte met de geboorte van hun zoon en broertje. 
 
 
PINKSTERFIETSTOCHT 
 
Het is al weer bijna Pinksteren, en op 2e pinksterdag, maandag 6 juni 2022, 
gaan we weer met elkaar een leuke tocht fietsen.  
We starten om 14.00 uur aan de Maatdijk bij De Moat.    
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! 
 
U fietst toch ook mee? Geef u dan alsnog op:  plaatselijkbelang@brucht.com   
 
Als u wel mee wilt gaan, maar niet kunt/wilt fietsen dan kunt u ook met de huifkar  
achter de trekker mee. Ook hartstikke leuk met kleinere kinderen natuurlijk.  
Geeft u bij aanmelding even aan of u wilt fietsen of mee gaat in de huifkar? 
 
Voor een snack bij terugkomst bij De Moat zouden we nog graag even weten of we ook rekening 
moeten houden met bepaalde dieetwensen. Wilt u dit dan even van te voren doorgeven? 
 
 
OUD IJZER 
 
De inzameling van oud ijzer heeft weer een mooi bedrag opgebracht! 
Alle ‘non ferro’ (accu’s, koper, lood etc.) is apart ingeleverd en daar hebben we € 782,40 voor mo-
gen ontvangen!  Het ijzer dat in de container woog 2,55 ton en daarvan kregen we een afrekening 
van € 612,00.  Totaal hebben we met deze actie dus € 1.394,40 op gehaald! We zijn er erg blij mee 
en dit mooie bedrag gaan we reserveren voor de vervanging van de AED die op de planning staat. 
Iedereen die geholpen heeft en alle gulle gevers:  Heel hartelijk bedankt! 
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VLAG 
 
Het leek het bestuur mooi om bij feestelijke gelegenheden de Bruchter Vlag te kunnen hijsen. 
We hebben inmiddels een ontwerp, en hiervan wil het bestuur een aantal vlaggen laten maken. 
Wilt u ook zo’n mooie Bruchter Vlag? Dat kan, we kunnen er ook meer bestellen. De kosten zijn 
nog niet helemaal bekend, waarschijnlijk rond de € 15,- á € 20,-.   
De afmeting van deze vlag is 100x150 cm., met daarop ons ‘Bruchter Droadnagel’–logo. 
Interesse of vragen? Stuur ons gerust een email!  
 
 
EVEN VOORSTELLEN:  Johan Schutte, nieuw bestuurslid 
 

Beste Bruchtenaren, 
Als nieuw bestuurslid van PB Brucht is mij gevraagd een stukje te schrijven voor de 
nieuwsbrief.  Sinds 1993 woon ik aan de Bruchterbeekweg 1, samen met mijn vrouw 
Klari. Nu nog met 1 inwonende zoon, onze andere zoon en dochter wonen inmiddels al 
op zichzelf.  
De eerste jaren in Brucht stonden in het teken van de verbouwingen van het ruim 100 jaar oude 
huis. Ik werkte op een booreiland op de Noordzee. Sinds 2019 werk ik nog alleen op invalbasis in 
de Geothermie (warmwaterputten boren), momenteel in Westland.  
Mijn hobby's zijn motorfietsen, auto's en aanhangers repareren. Ook ga ik graag met de camper 
op pad, en maak graag motortochten. Momenteel renoveer ik het complete huis van mijn jongste 
zoon, die dan ook op zichzelf gaat wonen.  
Het wonen in Brucht bevalt ons zeer goed en hopelijk wordt het weer eens een mooi seizoen met 
activiteiten, waarvoor ik dan ook graag mijn best ga doen als bestuurslid van PB Brucht.  
Graag tot ziens bij de activiteiten. 
Met vriendelijke groet, 
Johan Schutte 
 
 
KLOOTSCHIETEN 
 
Save the date:  zaterdag  23 juli 2022 gaan we weer Klootschieten!  
Met natuurlijk aansluitend een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje!  
Schrijft u het alvast in de agenda of op de kalender? 
Meer informatie volgt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Volgblad 1 van nieuwsbrief nr. 5 * 2022 
 
 
 
OUD PAPIER 

 
We hebben inmiddels de afrekening van het eerste kwartaal ontvangen: 
Januari: € 380,90   februari: € 426,65   maart: € 310,65    
Samen het geweldig mooie bedrag van  € 1.118,20! 
 
De opbrengst van mei:  3.700 kg!  De eerstvolgende datum is 11-6-2022. 

 
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 helpen (en ook voor een 
praatje natuurlijk). Wilt u erom denken dat er geen ander afval tussen het oud papier komt?  
 
 
 

Met hartelijke groet, 
 

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

Bestuur Plaatselijk Belang Brucht 
 

Op de agenda voor 2022: 
06-06-2022 -> Pinksterfietstocht 
23-07-2022 -> Klootschieten 
03-09-2022 -> Bruchterfeest 
11-11-2022 -> Bingo 
Elke 2e zaterdag v.d. maand-> Oud papier 


