NIEUWSBRIEF BUURTVERENIGING ‘DE BRUIL EN OMSTREKEN’
Beste leden,
Hierbij nodigen we u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 7 maart
2019 om 20.00 uur bij café Nijenhuis, Batsdijk 1 Ruurlo.
AGENDA:
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 2018
3. Jaarverslag activiteiten 2018
4. Jaarverslag penningmeester 2018
5. Verslag kascommissie: Linda Mercelina en Evert van de Visger
Reservelid: Barbara Thomassen
6. Benoeming nieuw reservelid kascontrole, aftredend is Linda Mercelina
7. Activiteiten planning 2019
8. Bestuursverkiezing:
• Ivan Wiegerinck
aftredend en niet herkiesbaar
• Anniek Esselink
aftredend en niet herkiesbaar
Het bestuur stelt voor als nieuwe kandidaten:
• Max van Proosdij
• Merijn Weenk
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij één
van de bestuursleden.
9. Verslag commissies:
• Hart Veilig Wonen
• Buurtschappenbeleid
• Buurtpreventie / WhatsApp
• Koffiecafé de Zoete Inval
10. Rondvraag
11. Sluiting
Graag tot ziens op de vergadering!!

Correspondentieadres:
Buurtvereniging de Bruil e.o.
Foekendijk 3
7261 SG Ruurlo
KVK nummer: 40104910

1

Activiteiten overzicht 2019
Ledenvergadering + bingo
Paasvuur/ eieren zoeken
Hanenfeest
Modderdag
Burendag
Kinderbingo
Midwinterhoornwandeling

donderdag 7 maart
zondag 21 april
vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 mei
zaterdagmiddag 29 juni
zondag 29 september
zaterdagmiddag 9 november
zondag 1 december

We zijn er als bestuur van bewust dat er voor de jeugd, basisschoolverlaters t/m 18 jaar, eigenlijk
niets georganiseerd wordt. Mocht u kinderen in deze leeftijdscategorie hebben dan zijn wij benieuwd
of er onder deze jeugdleden überhaupt belangstelling is voor een activiteit en wat zij eventueel leuk
zouden vinden om te doen. Eventuele reacties/suggesties mogen gestuurd worden naar
info@debruil.nl. Bij voldoende interesse zullen wij t.z.t. nog een datum prikken voor een activiteit.
Inzameling snoeihout voor het paasvuur:
Ook dit jaar kunt u uw snoeihout weer, tegen een vrijwillige bijdrage, inleveren voor het paasvuur.
U kunt uw snoeihout brengen aan de Houtwal 1 op zaterdag 16 en 30 maart en 13 april van 10.00 uur
tot 13.00 uur of op afspraak. Neem hiervoor contact op met Aljoscha Broshuis 06-34758414.
Boomstronken, coniferen, dennen en of sparren zijn niet welkom.
Paasvuur
Het paasvuur zal op zondag 21 april omstreeks 20.15 uur ontstoken gaan worden. Net als vorig jaar
zal de band Hertogh het muzikale gedeelte voor hun rekening nemen. De band bestaat uit 4 vrienden
uit Ruurlo/Barchem en spelen covers in Engels, Nederlands en dialect. De toegang naar dit terrein is
net als voorgaande jaren via de loopbrug over het spoor. Mindervaliden kunnen zich melden bij de
verkeersregelaars aan de Houtwal.
Programma Hanenfeest op 24, 25 en 26 mei
Vrijdagavond: gezellige ledenavond net als afgelopen jaren
Zaterdagmiddag: kinderoptocht en volksspelen
Zaterdagavond: BANKDIRECTEUREN
Zondag: Oldtimer trekker toertocht
Koffieconcert m.m.v. De Sleppers en diverse gastoptredens
Aanvullende informatie m.b.t. het Hanenfeest volgt in de volgende nieuwsbrief.

Programma koffiecafé de Zoete Inval
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

6
3
8
5
3

maart
april
mei
juni
juli

Koffie ochtend
Koffie ochtend
Koffie ochtend
Koffie ochtend
Koffie ochtend

Wij drinken koffie tussen 10.00 en 12.00 uur.

Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom!
De toegang is vrij.
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