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VLAG 
Inmiddels hebben we een aantal bestellingen ontvangen van mensen die graag 
deze Bruchter-vlag willen hebben. Maandag 4 juli gaan we de bestelling plaatsen. 
Wilt u ook nog zo’n mooie vlag (zie de afbeelding)? Dat kan. Stuur ons even een 
mailtje. De afmeting is 100x150 cm., en de vlag kost ongeveer € 17,-.  
Laat het ons uiterlijk 3 juli weten dan bestellen we voor u ook een vlag.  
 

 
KLOOTSCHIETEN 
 
Let op: de datum is veranderd! Van oudsher is het Klootschieten altijd op vrijdagavond geweest, 
en we willen aan deze traditie vasthouden.  
Het Klootschieten is op VRIJDAGAVOND, 22-7-2022 om 19.00 uur bij De Moat! 
Natuurlijk aansluitend een gezellig samenzijn met een drankje!  
De vorige keer ging Gerrit Steenwijk met de beker aan de haal, maar wie wint die mooie en  
felbegeerde wisselbeker dit jaar?  
 
Geef je snel op! Dat kan natuurlijk via de email, maar mag ook telefonisch 06-15685629 (Gea). 
Opgave a.u.b. vóór 18 juli as. 
 
 
BRUCHTER-KOFFIE-UURTJE 
 
We gaan op woensdagochtend 3 augustus as. een gezellig koffie-uurtje in 
De Moat organiseren. Gewoon even bijkletsen met een kopje koffie of 
thee, verder geen verplichtingen.   
Het duurt nog even, en we helpen u t.z.t. even herinneren, maar komt u 
dan ook, ‘s ochtends tegen een uur of 10 een ‘bakkie doen’?  
Wilt u wel komen maar is het vervoer lastig? Geen probleem, laat het ge-
rust even weten dan halen we u even op. Opgeven hoeft niet. We hopen 
er een maandelijks terugkerend Bruchter-Koffie-Uurtje van te kunnen 
maken (op de 1e woensdagochtend van de maand). Tot dan! 
 
 
BRUCHTER-FEEST 

 
Op zaterdag 3 september 2022 houden we eindelijk weer het Bruchter Feest.  
We beginnen weer met een gezellige brunch en daarna maken we er met elkaar 
weer een feestelijke dag van. 
Nadere informatie volgt,  save the date:  3 september -> Bruchterfeest!  
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RABO CLUB SUPPORT 
 

PB Brucht heeft zich ook dit jaar weer ingeschreven voor de Rabo Club Support. We willen het 
te ontvangen bedrag graag reserveren voor de vervanging van de 2e AED, deze zal in 2023 ver-
vangen moeten worden. Denkt u te zijner tijd aan ons? Alvast hartelijk bedankt. 
 

 
N36 
 
Even ter informatie: tussen 1 en 18 juli is de N36 russen de rotonde de Witte Paal en Mariënberg 
afgesloten. Zie de bijlage onderaan deze nieuwsbrief. 
 
 
OUD PAPIER 
 
De opbrengst van juni:  2430 kg!   De eerstvolgende datum is zaterdag 9 juli 2022. 
 
U kunt uw papier brengen op zaterdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur ( Markeweg 5). 

Eén van onze bestuursleden is aanwezig om u te helpen (en ook voor een praatje natuurlijk). 
Denkt u erom dat er geen ander afval tussen het papier komt?  
Lukt het u niet om het te brengen? Neem dan gerust contact met ons op. 
 
 

Met hartelijke groet, 
 

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

Bestuur Plaatselijk Belang Brucht 
 
 

Op de agenda voor 2022: 
22-07-2022 -> Klootschieten 
03-09-2022 -> Bruchterfeest 
11-11-2022 -> Bingo 
Elke 2e zaterdag v.d. maand-> Oud papier 
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N36: Gehele afsluiting tussen rotonde de Witte Paal en Mariënberg tussen 

1 en 18 juli 2022 
8 juni 2022  08:43  3,3 MB 
Van: 

 

Geachte mevrouw, heer, 

  

Rijkswaterstaat voert groot onderhoudswerkzaamheden uit op de N36 tussen rotonde de 

Witte Paal en Mariënberg. De weg wordt in beide richtingen afgesloten van vrijdag 1 juli 20.00 

uur tot maandag 18 juli 06.00 uur. In weekenden is ook de rotonde afgesloten voor verkeer. 

Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en een extra reistijd tot 30 mi-

nuten. 

 

De bereikbaarheid van uw bedrijf / organisatie staat gedurende deze afsluitingen mogelijk onder druk. 

Uw bezoekers, klanten, medewerkers en/of leveranciers zullen er wellicht langer over doen om bij u te 

komen. Ervaring leert dat als weggebruikers dit van tevoren weten en er rekening mee (kunnen) houden, 

de hinder zo beperkt mogelijk blijft. Daarom wil ik u vroegtijdig informeren. 

  

In verband met de werkzaamheden is de N36 tussen rotonde Witte Paal en Mariënberg in beide richtin-

gen afgesloten van vrijdag 1 juli 20.00 uur tot maandag 18 juli 06.00 uur. Het verkeer van het noorden 

naar het zuiden wordt omgeleid via de N348 en de N35 of via de N34, N341 en de N343. 

  

In het weekend van vrijdag 1 juli 20.00 uur tot maandag 4 juli 05.00 uur en vrijdag 8 juli 20.00 uur tot 

maandag 11 juli 05.00 uur is ook de rotonde Witte Paal afgesloten voor verkeer. Daardoor is ook de N34 

afgesloten tot Hardenberg en de N36 tot aan de rotonde Ommen. Het verkeer wordt omgeleid via de 

N377 en de N343. 

  

Op onze projectpagina vindt u meer informatie over de werkzaamhe-

den: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/n36-groot-onderhoud-tussen-rotonde-

witte-paal-en-marienberg. U bent uiteraard vrij om deze informatie op uw website en andere communica-

tiemiddelen te plaatsen. 

  

De kaartjes van de doordeweekse- en de weekendafsluitingen en –omleidingen zijn  als aparte bestanden 

bijgevoegd zodat u deze ‘los’ kunt gebruiken. Ik wil u vragen kennis te nemen van deze informatie en het 

binnen en/of buiten uw organisatie verder te verspreiden. Rijkswaterstaat hoopt hiermee zoveel mogelijk 

mensen over deze werkzaamheden en afsluitingen te informeren, teneinde de hinder zoveel mogelijk te 

beperken. 
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