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PLAATSELIJK BELANG BRUCHT 
 

 
NIEUWS VAN ONZE LEDEN 
 
Op 18 oktober 2022 is Niek Rozema geboren (Kanaalwegwest 110)!  
Bij de familie Veldsink (Prugelweg 4) zijn op 21 oktober 2022 zoon Noud en dochter Suus geboren. 
Fam. Rozema-Ridderman en fam. Veldsink-Van Faassen hartelijk gefeliciteerd! 
 
Op 25 oktober is Hennie van der Velde overleden. Zij woonde met haar man Jannes op Bruchter-
beekweg 20. Wij hebben haar rouwkaart eerder met u gedeeld.  
Onze condoleance gaat uit naar haar familie en vrienden. 
 
 
BINGO 
 
Aanstaande vrijdag, 11 november 2022, is er weer BINGO in De Moat 
U heeft zich toch ook opgegeven? Zo niet, doe het dan alsnog! 
Geef je op via de mail (of 0615685629 Gea), uiterlijk 8 november. 
 
We gaan ook een kinderronde spelen, dus ook de jeugd is van harte uitgenodigd! 
 
Vanaf 19.45 uur in De Moat, we beginnen om 20.00 uur.  Een plankje kost € 5,-. 
Er zijn weer mooie prijzen te winnen, maar het is vooral altijd erg gezellig! 
 
 
EINDEJAARSMARKT VV BRUCHT 
 
Op donderdag 29 december 2022 willen we weer een eindejaarsmarkt organiseren. 
Na twee corona jaren waarin dit niet mogelijk was, willen we dit weer oppakken. 
Er komt een tent en de houten kramen van Henk Herbers zullen er ook weer staan. 
Dit belooft weer een gezellige avond te worden. 
VV Brucht verzorgt als vanouds het drinken en de snacks, PB zorgt weer voor lekkere soep, en is 
nog veel meer!  
Heeft u nog een leuk idee voor de markt,  bijvoorbeeld  oliebollen of kniepertjes verkopen, of iets 
anders,  neem dan even contact op met Jan Meijerink (0651213616) 
 
 
BRUCHTER-KOFFIE-UURTJE 
 
Tijdens het gezellige Bruchter koffie-uurtje in De Moat is er een goed idee opgedoken.  
Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat tijdschriften te ruilen. Heeft u zelf 
leuke tijdschriften, of wilt u een paar tijdschriften lezen? In De Moat zetten we een krat, 
daar kunt u tijdens het koffie-uurtje de tijdschriften die u wilt lezen uithalen, en de vol-
gende keer neemt weer mee terug. 
Samen een kopje koffie/thee drinken, op de 1e woensdagochtend van de maand. Opgeven hoeft 
niet. Laat u het even weten al we u kunnen helpen met het vervoer? 
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WORKSHOP 
 
We hebben weer een leuke workshop georganiseerd. 
Dit jaar geen bloemschikken of kerststuk maken maar iets heel anders: 
 
We gaan onder deskundige begeleiding iets ‘kerstigs’ schilderen! 
 
Datum: 15-12-2022   Plaats: De Moat    Kosten: € 25,00 
Uiteraard zorgen wij voor een kopje koffie met wat lekkers erbij! 
 
Schrijf het alvast op in de agenda, en laat alvast even weten dat je 
meedoet (via de bekende mail of via app 06 15 685 629). 
 

 
SPELLETJESAVOND 
 
Het kwam het bestuur ter ore dat er mensen zijn die het leuk zouden vinden dat de Spelletjes-
avond (in het verleden werd georganiseerd door fam. Gerrits en fam. Hofsink) weer zou worden 
gehouden. We gaan dit volgend jaar weer oppakken, dan zal er weer een spelletjesavond in De 
Moat worden georganiseerd, een gezellige avond sjoelen, kaarten, dammen, noem maar op!  
Nadere info volgt tzt. 
 
 
OUD PAPIER 
De opbrengst van oktober was 3.480 kg!    
De eerstvolgende datum is zaterdag 12 november 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: 
 
11-11-2022 -> Bingo 
29-12-2022 -> Oudejaarsmarkt VV Brucht 
23-1-2023 -> Jaarvergadering 
 
Elke 1e woensdag van de maand -> Bruchter Koffie-uurtje  (7-12-2022) 
Elke 2e zaterdag v.d. maand-> Oud papier (12-11-2022, 10-12-2022) 


