NIEUWSBRIEF APRIL 2019 BUURTVERENIGING DE BRUIL E.O.
Eieren zoeken 21 april - 1e paasdag
Zondagmiddag 21 april (eerste Paasdag) is er een EIERZOEKWEDSTRIJD voor alle kinderen die lid zijn
en voor alle leerlingen van o.b.s. De Driesprong. We starten om 14.00 uur in het bos van
Staatsbosbeheer achter boerderij Vels aan de Zelhemseweg 2. Ook voor de ouders van deze kinderen
zijn er leuke prijzen te winnen.
Ingang Zelhemseweg; parkeren Haarweg

Paasvuur 1e paasdag
Zondagavond 21 april (eerste Paasdag) zal rond de klok van 20.15 uur ons paasvuur ontstoken
worden door het koningspaar van de Bruil en de onlangs afgetreden bestuursleden. In de feesttent zal
aansluitend de band Hertogh er een geweldig paasfeest van maken. Voor het eerst sinds hun bestaan
zullen zij niet met z’n 4-en maar met zijn 5-en op de bühne staan. Wie deze vijfde muzikant is houden
zij nog even geheim. Tijdens het optreden in onze feesttent zal hij (of zij) zich bekend maken.
Parkeren kan bij Station Ruurlo. Betreden van het terrein kan via de loopbrug over het spoor.
Mindervaliden kunnen zich melden bij de verkeersregelaars aan de Houtwal.

Hanenfeest 24, 25 en 26 mei 2019
Locatie Hanenfeest
Dit jaar zullen we het Hanenfeest houden in de weide achter Cafe Nijenhuis en op een stuk weide van
de familie Berenschot. Met deze nieuwe locatie kunnen we het Hanenfeest gewoon door laten gaan.
Vrijdag 24 mei
Wegens het succes van afgelopen jaren starten we ook dit jaar het
feestweekend met een BBQ inclusief salades en rauwkost voor eigen leden.
Een DJ zal deze avond muzikaal omlijsten.
Tijd: 19.00 uur
Kosten: € 15,00 p.p. Kinderen t/m basisschool gratis.
Vanaf 1 mei komen de bestuursleden langs de deur voor de kaartverkoop.
Zaterdag 25 mei
Het programma van zaterdagmiddag 25 mei is weer gevuld voor jong en oud.
We starten om 12.30 uur met de kinderoptocht. Inschrijving voor het vogelgooien en/of vogelschieten
start om 13.30 uur. Om 14.00 uur wordt het 1e schot gelost door burgemeester Joost van Oostrum of
een afgevaardigde. Ook de jaarlijkse jacht op de laatste stoel mag niet ontbreken bij de stoelendans.
Zaterdagavond zorgt de band de Bankdirecteuren uit Vorden voor een grandioos feest. Wij zijn
zeer verheugd dat ze naar dit jaar weer naar ons mooie Bruil komen. De entree voor leden is
gratis. Niet leden betalen in de online voorverkoop € 10,00 per persoon en aan de kassa
€ 12,50 per persoon. De kaartverkoop is online via onze website al gestart en loopt al lekker door. Om
u niet teleur te stellen willen wij u vragen om per e-mail te laten weten of u hierbij aanwezig wilt zijn
via info@debruil.nl. Vermeldt hierin duidelijk het aantal kaarten inclusief de namen van de personen
die een kaart willen en het adres. Wij zullen dan zorgen dat u de bestelde kaarten in huis krijgt. Mocht
u zich al aangemeld hebben voor gratis kaarten dan hoeft u geen actie te ondernemen.
De tent is open vanaf 20.30 uur!
Z.O.Z.
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Zondag 26 mei
Voor zondag 26 mei is er weer een prachtige trekker toertocht voor oldtimers uitgezet!
Start- en eindpunt: tent bij café Nijenhuis, Batsdijk 1. Starttijd 10.00 uur. Melden vanaf 9.30 uur.
Deelnamekosten: € 12,50,- p.p. (incl. lunch).
De inschrijving voor deelname is begonnen en kan tot 22 mei via e-mail: info@debruil.nl of via
telefoon: bij Linda Olthuis 0573-491646 (op werkdagen na 16.00 uur).
Koffieconcert vanaf 11.00 uur
De muzikale formatie “de Sleppers” zijn ooit begonnen met hun eerste optreden op het buurtfeest van
“de Bruil”. Dit is inmiddels al weer 25 JAAR geleden en elk jaar zijn ze present! Om dit jubileum niet
onopgemerkt voorbij te laten gaan, hebben we dit jaar een koffieconcert van de Sleppers, met
kamaroaden!. De gastartiesten houden we nog even geheim, maar het beloofd een gezellige middag
te worden, met vertier voor jong en oud.
10:30 uur tent open, tot 16:00 uur
Gratis entree

Modderdag 29 juni
Zaterdagmiddag 29 juni organiseren wij van
14.00 – 16.30 uur weer een modderdag bij Sturris
aan de Slootsdijk 21 in Ruurlo. Wij nodigen alle
kinderen uit Ruurlo en omgeving uit om in de
grootste zandbak van Ruurlo te komen spelen met
water en zand. Neem je eigen schep en
zandspullen mee en denk ook even aan droge
kleding.
De toegang voor deze middag is gratis. De jongste
kinderen graag onder ouderlijk toezicht.

Deelname is op eigen risico!
Wordt vrijwilliger!!!
Onze buurtvereniging kan niet zonder vrijwilligers bestaan. Bij al onze evenementen zijn we
afhankelijk van vrijwilligers om ons te helpen tijdens de op- en afbouw van het evenement of
activiteit.
We zijn op zoek naar mensen die graag de handen uit de mouwen willen steken. Die een paar keer
per jaar een paar uurtjes vrij wil maken om de leefbaarheid van onze buurtschap te behouden. Voor
nieuwe buurtbewoners is dit een perfecte manier om in te burgeren in onze buurtschap. Bent u
diegene die we zoeken om ons hierbij te helpen of wilt u meer informatie stuur dan e-mail naar
info@debruil.nl of neem contact op met Linda Olthuis 06-29193195. Per evenement/activiteit wordt u
door ons benaderd of we op uw hulp kunnen rekenen.
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