
 
 
Nieuwsbrief nr. 03 - 2023    (15-03-2023) 
 

PLAATSELIJK BELANG BRUCHT 
 
 
NIEUWE LEDEN 
 
Op het adres Kanaalweg-West 104 zijn Jaco en Ingrid Kaspers komen wonen met hun 3 kinderen. 
Hartelijk welkom in Brucht! 
 
 
TONEEL 
As. vrijdag en zaterdag zijn de langverwachte voorstellingen! Wij hebben er zin in. 
Even wat informatie van huishoudelijke aard: 

• Entree € 10,00 aub contant betalen 

• Lootjes verkoop: 3 loten  € 3,- en 6 loten € 5,-  ook contant  
 
Consumptiemunten van gebouw Hoogenweg kunnen eventueel gepind worden.  
 
De zaal gaat open om 19.15, aanvang 20.00 uur.  
Mocht u gereserveerd hebben en onverhoopt niet kunnen komen, laat het dan aub zsm weten zo-
dat we eventueel mensen van de wachtlijst kunnen vragen. Alvast bedankt. 
 
Wij verwijzen u ook graag even naar de bijlage van dit mailbericht. Daar vindt u een logo-overzicht 
van alle Bruchter bedrijven die het toneel een warm hart toedragen en een bijdrage hebben ge-
daan zodat we weer prachtige prijzen voor de verloting hebben.  
E&H installatietechniek, De Bessentuin, Beautysalon 1070, Brand Houtproducten,  
Varkenshandel Dijk, Markhorst Bloembollen, GB Concept, Boma Staalbouw,  
Gastouderopvang Het Spookje, Wijha, Veurink GWW, K&S Stroomvoorziening, ’t Rechthoes, Jan 
Bruins & zn, Agro Energie en Moderna!  
Iedereen heel hartelijk bedankt! 
 
 
WORKSHOP 
 
Vorige week stuurden we u een uitnodiging om mee te doen aan de paasworkshop. 
We hebben inmiddels al een  mooi aantal aanmeldingen binnen, er zijn nog een paar plaatsen 
over. Stuur direct even een mailtje als u ook mee wilt doen. 
Onder aan deze nieuwsbrief nogmaals de uitnodiging. 
 
 
BRUCHTER REIS 
 

Op zaterdag 24 juni 2023 gaan we met elkaar een dag uit met de bus.  De nieuwe be-
stuursleden brengen ook weer nieuwe ideeën,  en we hebben een leuke bestemming 
bedacht.  Aan het eind van deze dag gaan we met elkaar een hapje eten in De Moat. 
De eigen bijdrage zal € 40,00 per persoon zijn.  
Opgeven kan alvast via de mail plaatselijkbelang@brucht.com.  Nadere info volgt! 

 
 

mailto:plaatselijkbelang@brucht.com


 
 

PINKSTERFIETSEN 
 
Ook staat het pinksterfietsen weer op het programma, op 29 mei. De bestuurs-
leden zullen weer een leuke tocht uitzetten. Hopelijk hebben we wat beter 
weer dan vorig jaar… 
Bij terugkomst doen we de frituur nog even aan voor een patatje o.i.d. 
Ook hiervoor zullen we u binnenkort verder informeren. 
 
 
DE GEBIEDSWETHOUDER 
 
Begin april is er een afspraak met de contactambtenaar en de gebiedswethouder  A. te Rietstap. 
Heeft u nog iets wat we daar nog even moeten melden?  
Zet het even op de pb-mail. 
 
  
OUD PAPIER 
 
We hebben nog geen afrekening ontvangen van het aantal kilogrammen wat 
we in februari hebben verzameld. Dit leest u op de volgende nieuwsbrief. 
 
De eerstvolgende datum is zaterdag 8 april 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: 
 
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 
 



 
 
 

 
 

 
Graag nodigen we u uit voor een gezellige Paas-workshop! 

 
Wanneer: Dinsdagavond 28 maart 2023 

 Hoe laat: 19.30 uur 
 Waar: De Moat 
 Door wie: De Arendshoeve 
 Kosten: € 28,50 of € 30,00 (incl. koffie/thee en een drankje) 

 
 Opgeven: vóór 21 maart 2023,  

via de mail ->  plaatselijkbelang@brucht.com   
   Geef dan ook even aan ‘paasei’ of ‘paasvuur’. 

 
 

Doet u ook mee?  Geef u snel op! 
 

Hopelijk tot dan! 
 

Bestuur Plaatselijk Belang Brucht 
 
 


