NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019 BUURTVERENIGING DE BRUIL E.O.
Beste buurtgenoten, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over de activiteiten die komende maanden op
het programma staan en andere noemenswaardige zaken binnen de vereniging.
BURENDAG:
Na het grote succes van de afgelopen jaren willen we ook dit jaar de burendag met elkaar vieren. En
voor wie nog nooit heeft aangeschoven, u bent van harte welkom!!
Op zondag 29 september a.s. zorgt buurtvereniging de Bruil weer voor een gezellig samenzijn. Na
jaren van de gastvrijheid van de familie Smak gebruik te hebben mogen maken, waarvoor onze dank,
zal dit jaar het burenontbijt gehouden worden bij ” Koffiecafé de Zoete Inval” (OBS de Driesprong)
aan de Batsdijk 23. U bent van harte welkom vanaf 9.30 uur met een beetje trek en een goed humeur
om er weer een gezellige zondagmorgen met de buurt van te maken.
Om uit de kosten te komen vragen wij een financiële bijdrage van € 5,00 per persoon. Kinderen van 0
t/m 12 jaar (basisschool) zijn gratis. De ochtend eindigt rond 11.30 uur.
We hopen dat u er allemaal weer bij zult zijn!!!
Graag even opgeven voor woensdag 25 september per e-mail:
info@debruil.nl of telefonisch: Hermien te Winkel
0573-461003
KINDERBINGO:
Zaterdagmiddag 9 november a.s. organiseren wij weer een altijd gezellige kinderbingo. Alle kinderen
die lid zijn van onze buurtvereniging en/of op de Driesprong zitten ontvangen hiervoor t.z.t. een
uitnodiging.
MIDWINTERHOORNWANDELING:
Zondag 1 december a.s. vindt de jaarlijkse midwinterhoornwandeling weer plaats. Deze tocht wordt
georganiseerd door Buurtvereniging de Bruil e.o., VVV Ruurlo, Staatsbosbeheer, de Reurlse
midwinterhoornblazers en De Heikamp. Onze vereniging verzorgt jaarlijks het uitzetten van de routes,
de verkeersregelaars en de koek en zopie tenten.
Linda Mercelina heeft namens onze vereniging weer een prachtige route(s) uitgezet in verschillende
afstanden (6, 11 en 16,5 km). Zie voor starttijden t.z.t. de publicaties in het Achterhoeks Nieuws of op
onze Facebook pagina.
RABOBANK HART VOOR DE ACHTERHOEK
Buurtvereniging de Bruil doet ook dit jaar weer mee met de Rabobank actie “Hart voor de
Achterhoek”. Draag jij buurtvereniging een warm hart toe. Stem dan tussen 5 en 15 september a.s.
op ons! Support onze vereniging en help ons leuke activiteiten in de toekomst te blijven realiseren!
Als je lid bent van de Rabobank heb je inmiddels een stemkaart ontvangen met een unieke code. Met
deze code kan je 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op dezelfde club. Heb je nog stemmen
over? Dan zijn wij super blij met jouw stem!
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Wij drinken koffie tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

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

----------------------------------------------------------------------------------------------NAMENS BUURTSCHAPPENBELEID
DE BRUIL SCHOON
Begin juni zijn wij naar de zwerfvuil bijeenkomst van de gemeente geweest.
Hier bleek dat de gemeente hierop sterk inzet, maar ook dat er in de hele gemeente al een
grote groep zeer fanatieke inzamelaars bezig is.
Inmiddels is ons initiatief omtrent het inzamelen van zwerfvuil ook gaan lopen.
Jeanet Bouwmeester heeft zich aangemeld om ons daarin te ondersteunen en is al
slagvaardig bezig geweest met het werven van zwerfvuilinzamelaars.
Er is al een achttal mensen actief en wordt al een groot deel van de Tolhutterweg, Batsdijk
en tussenliggende wegen periodiek gecontroleerd.
We hebben van de gemeente een extra grijze container ter beschikking gekregen zodat het
ingezamelde vuil niet in de eigen container hoeft.
Tevens stellen ze voor de inzamelaars knijpers en veiligheidshesjes ter beschikking.
Vindt jij het nou ook belangrijk dat de bermen en sloten in jouw straat vrij blijven van
zwerfvuil, meldt je dan aan bij ons zodat wij weten welke wegen gecontroleerd worden.
Henk Klein Bluemink : Tel: 06 12 61 47 80
of per mail: henk.klein.bluemink@gmail.com
Gerdy Hakken
: drosthakken@gmail.com
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