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PLAATSELIJK BELANG BRUCHT 
 
 
SPEL AVOND 
Even ter herinnering:  vrijdagavond 24 februari gaan we spelletjes doen in De Moat. 
Sjoelen, dammen, kaarten, Skipbo, Rummikub, Jenga…. Om 20.00 uur staat de koffie klaar. 
Er is geen inleggeld, maar consumpties zijn voor uw eigen rekening. 
U hoeft zich niet op te geven, we zien u graag vrijdagavond. Tot dan! 
 
 
TONEEL 
Tjonge, wat ging de kaartverkoop snel! Zowel de vrijdag als de zaterdag helemaal uitverkocht… 
Geweldig mooi. In de pauzes van het toneelstuk worden er loten verkocht, u kunt mooie prijzen 
winnen. Deze prijzen worden deels gesponsord. We wensen de toneelgroep nog veel plezier bij 
het oefenen en kijken uit naar de voorstelling! 
 
 
BESTUURSSAMENSTELLING 
Op de jaarvergadering is Ineke Gerrits en Jan Veltink in het bestuur gekozen.  
Albert Bolks en Miranda Zandman hebben het bestuur verlaten.  
Onlangs hadden we de 1e vergadering met de nieuwe bestuursleden en zijn de 
taken verdeeld:  Jantina de Haan blijft voorzitter, Davida Korenhof blijft penning-
meester en Gea Markhorst blijft secretaris, Johan Schutte is vicevoorzitter gewor-
den, Frans Elferink, Ineke Gerrits en Jan Veltink zijn bestuursleden.  
Ter info, Ineke heeft de wijk van Miranda overgenomen en Jan de wijk van Albert. 
Even voorstellen:  Mijn naam is Ineke Gerrits, getrouwd met Riko Gerrits. Samen hebben we 3 zo-
nen Ruben (16), Thijmen (14) en Jesse (10). We wonen aan de Spokenkampweg 1a en daar werk ik 
ook fulltime als gastouder (Het Spookje). Mijn werk is mijn grootste hobby maar in de tuin werken 
vind ik ook leuk. Ik mag me de komende jaren inzetten als bestuurslid van PB Brucht, een leuke uit-
daging vind ik het zelf.  
Even voorstellen: Ik ben Jan Veltink, en woon met mijn vrouw Jantina aan de Kanaalweg west 105. 
Ik ben getrouwd, we hebben 2 jongens en 4 kleindochters. Oudere Bruchtenaren kunnen me nog 
kennen van de rijdende winkel die ik in het verleden had. Als nieuw bestuurslid zal ik me zo goed 
mogelijk inzetten t.b.v. het Bruchter belang. 
 
 

CONTRIBUTIE 
We gaan binnenkort de contributie over 2023 bij u ophalen, € 10,00 per adres. 
 We hopen uiterlijk de 1e week van maart bij u geweest te zijn.  
Legt u het geld vast klaar? Bedankt. 
 

 
RALLY 
Zoals het nu lijkt zal op 17 juni 2023 de Vechtdal Rally weer door Brucht gaan, 
waarschijnlijk dezelfde route als in het verleden (Prügelweg, Veenlandweg, 
Maatdijk, Markeweg, Spokenkampweg).  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
AFVAL EN HONDEPOEP 

Ons bereikte via verschillende kanten berichten over zwerfvuil in de bermen. Veelal af-
komstig van schooljeugd, erg jammer van ons mooie Brucht. Misschien kunt u tijdens een 
wandeling eens een plasticzak meenemen om het op te ruimen? Of als u er niet mee wilt 
sjouwen kunt u het ook bij elkaar zoeken en op een plaats verzamelen. Laat het ons dan 
weten, dan halen wij het weg. Steek voor de zekerheid eens een paar van die wegwerp-
handschoentjes bij u, dan houdt u uw handen in ieder geval schoon. 
 

Verder is er wat irritatie over hondenpoep in de bermen nabij woningen. Meestal wordt 
de poep netjes met een schepje oid de sloot in gewipt, en dat is helemaal prima!  Maar 
soms laat iemand de hond net voor of bij een huis poepen, en laten het dan liggen.  
Als je dan bijvoorbeeld de berm netjes mee wil maaien… tja, dat is niet fijn, bah.  
Wilt er op letten dat anderen geen last hoeven ondervinden van uw hondepoep.  
 
En mocht u mensen van buiten Brucht hierop betrappen, spreek ze er dan aub op aan.  
Zo houden we samen Brucht schoon. Alvast hartelijk bedankt. 
 
 
OUD PAPIER 
De opbrengst van het 4e kwartaal 2022 is binnen:  € 286,08 (voor 8,9 ton). 
Helaas is de  papierprijs sterk gedaald, maar toch nog wel een mooi bedrag. 
In januari hebben we 4.020 kg verzameld en in februari 2.740 kg. 
 
De eerstvolgende datum is zaterdag 11 maart 2023. 
U kunt uw papier brengen op zaterdag 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. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Jantina,  Johan, Davida, Frans,  Jan, Ineke en Gea 
Plaatselijk Belang Brucht 

 
 
 

Op de agenda voor 2023: 
 
24-2-2023 -> Spelavond 
17/18-3-2023 -> Toneel 
29-5-2023 -> Pinksterfietstocht 
24-6-2023 -> Reis 
21-7-2023 -> Klootschieten 
10-11-2023 -> Bingo 
Elke 1e woensdag van de maand -> Bruchter Koffie-uurtje   
Elke 2e zaterdag v.d. maand-> Oud papier 
 


