
 
 
Nieuwsbrief nr. 11 * 2022 (13 december 2022) 
 

PLAATSELIJK BELANG BRUCHT 
 
 
WORKSHOP 
Donderdag 15 december gaan we workshoppen, het resultaat ziet u op de volgende nieuwsbrief. 
 
EINDEJAARSMARKT VV BRUCHT 
Op donderdag 29 december 2022 is er weer een eindejaarsmarkt bij De Moat, georganiseerd door 
VV Brucht! Er komt een tent, en de leuke houten kramen (van Herbers) zullen er ook weer staan.  
Het belooft weer een gezellige avond te worden.  
VV Brucht verzorgt het drinken en de snacks, verder zijn er knieperties, arretjescake, poffertjes, 
heerlijke wafels met warme saus, PB gaat weer soep verkopen en er is nog veel meer te koop.   
Je hoeft dus thuis echt niet te eten, er is voldoende op de eindejaarsmarkt te koop.  
Ook de kaartclub heeft wat leuks bedacht met mooie prijsjes, wat dat is zult u ter plekke zien!  
 
De markt begint om 18.00 uur en duurt tot 22.30 uur.  Heb je nog een leuk idee, bijvoorbeeld iets 
verkopen o.i.d., neem dan even contact op met Jan Meijerink (0651213616) 
 
Wil je ons helpen met opbouwen en afbreken? Heel graag! Stuur dan even een berichtje naar Jan. 
We beginnen met opbouwen op donderdag 29 december om 9.30 en met afbreken op vrijdag 30 
december om 10.00 uur. 
 
JAARVERGADERING 
SAVE THE DATE!  Noteert u het alvast:  23 januari 2023 jaarvergadering. 
 
OUD PAPIER 
De opbrengst van november was 2780 kg! De eerstvolgende datum is zaterdag 14 januari 2022. 
Inmiddels is de afrekening van het 3e kwartaal binnengekomen.  
Het oud papier heeft ons € 780,95 opgeleverd! Wat een mooi bedrag weer…   
Helaas is de marktprijs sterk gedaald, van € 143,75/ton in juli tot nog maar € 51,25/ton in septem-
ber. We hopen dat de prijs in de loop van het jaar en 2023 weer wat aantrekt. 
 
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).  
Lukt het u niet om het te brengen? Neem dan gerust contact met ons op. 

 

Wij wensen u alvast fijne kerstdagen! 
 

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

Bestuur Plaatselijk Belang Brucht 
Op de agenda voor 2022: 
 
15-12-2022 -> workshop 
29-12-2022 -> Oudejaarsmarkt VV Brucht 
23-1-2023 -> Jaarvergadering 
Elke 1e woensdag van de maand -> Bruchter Koffie-uurtje  (4-1-2023, 1-2-2023, 1-3-2023) 
Elke 2e zaterdag v.d. maand-> Oud papier (14-1-2023, 11-2-2023, 11-3-2023) 



 
 

 



 
 

 


