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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020 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 was het helaas dit jaar niet mogelijk om ook een 
burendag te kunnen organiseren. Wij als bestuur van de Buurtvereniging hopen dat wij volgend jaar 

wel weer een burendag kunnen organiseren waarbij wij jullie dan weer in grote getallen verwachten. 
 

 
MIDWINTERHOORNWANDELING: 

 

Helaas kon ook deze activiteit onder de huidige coronamaatregelen geen doorgang vinden. Wij 
hadden zelf heel lang de hoop gehad dit nog wel mogelijk zou zijn. 

 
2021: 

 

Aangezien het jaar 2020 al weer bijna voor bij is, kijken wij vast vooruit naar het jaar 2021. 
Omdat de buurtvereniging dit jaar 75 jaar bestaat en wij dit helaas niet hebben kunnen vieren willen 

wij dit door schuiven naar het jaar 2021. Hoe we dit gaan vieren daar komen we later op terug maar 
houdt alvast 14, 15 en 16 mei vrij in jullie agenda. Wanneer Corona geen roet in het eten gooit 

hebben wij een heel gevarieerd programma voor jullie in petto. Inmiddels heeft Toneelvereniging 
Steeds Beter besloten hun jubileum op een andere wijze te vieren en dit zal niet meer samenvallen 

met het buurtfeest. 

 
Ook is er in 2021 weer een editie van Broek en Bruil verlicht. Verdere informatie hierover volgt nog. 

 
AED commissie: 

 

In verband met de verkoop van Cafe ’t Haantje heeft ook de AED welke aan de voorzijde van het café 
hing een nieuwe plek gekregen. Deze is i.om. Peter van Wetering van Cafe Nijenhuis aan de gevel aan 

de zijde van de Batsdijk 1 geplaatst. Peter bedankt hiervoor. 
 

Voor Mekaar Team: 
 

Vanuit het Voor Mekaar team is er de vraag gekomen of er bij ons in de buurt mensen zijn die zin 

hebben om regelmatig een maatje voor een Client willen zijn.  Mochten er vragen zijn of mocht u 
interesse hebben. Dan mag u zich melden bij het Voor Mekaar Team via: Www.voormekaar.net 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.voormekaar.net/
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Klompenpad op de Bruil 

Al lang is er in de buurtschap de wens om weer, zoals vroeger, helemaal langs de Baakse Beek te 

kunnen wandelen. Daarover is in de jaarvergaderingen eerder gesproken. Om alle zaken goed te 

regelen en vanwege de subsidieaanvraag was een lang voortraject nodig. Dit voorjaar is de subsidie 

voor een klompenpad op de Bruil rond gekomen.  

Na afstemming en overleg met de buurtvereniging over draagvlak en mankracht hebben wij een 

bezoek gebracht aan de initiatiefneemster van het klompenpad in Noordijk. We hebben gesproken 

over hun ervaringen met de aanleg, het gebruik en het onderhoud van het klompenpad dat daar drie 

jaar geleden is aangelegd samen met Geesteren en Gelselaar. Het enthousiaste verhaal heeft ons 

doen besluiten dat ook wij op de Bruil ons willen inzetten voor de aanleg van een klompenpad.   

Bij de aanleg van het pad worden we geholpen door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

(SLG). Zij zorgen ook dat de aansprakelijkheid goed geregeld is.  

Inmiddels is er een werkgroepje van buurtbewoners in het leven geroepen die zich zal bezighouden 

met het voorstellen van een route. Daarin proberen we cultuurhistorisch interessante plaatsen mee 

te nemen en te beschrijven.  We hopen het oude  pad langs de beek te kunnen ontsluiten evt met 

het oude  bruggetje.  Binnenkort zullen de eerste online bijeenkomsten van de werkgroep 

plaatsvinden onder begeleiding van de SLG. 

Als we wat verder zijn in het proces hebben we mensen nodig die de handen uit de mouwen willen 

steken om het pad aan te leggen en te onderhouden. Bent of kent u zo iemand, neem dan contact op 

met een van ons. De ervaring leert dat er veel mogelijk is met en door de inwoners van de Bruil. Ook 

zoeken we nog naar verhalen of foto’s van het oude bruggetje/ schoolpad dat vroeger over de 

Baakse Beek lag richting de Veldhoek, maar inmiddels is verdwenen. Hebt u hierover informatie, of 

wilt u meedenken, meldt u zich dan graag bij een van ons.  

We hopen u op de jaarvergadering te kunnen vertellen over de vorderingen. 

Nieuwsgierig naar de klompenpaden? Neem dan eens een kijkje op de website van klompenpaden:   

https://klompenpaden.nl/ 

Vriendelijke groet, 

Buurtschappenbeleid de Bruil e.o.  

 

Gerdi Drost- Hakken 

Henk Klein Bleumink 

Ans van Delft (voormalig lid) 
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Nieuws van OBS De Driesprong 

Beste Buurtbewoners, 

Onlangs is mij gevraagd om een stukje te schrijven voor in de nieuwsbrief van de buurt. 

Uiteraard wil ik dat doen! De buurt maakt namelijk een belangrijk onderdeel uit van de 

school. Ik breng u graag op de hoogte over het reilen en zeilen op onze school, zeker in deze 

onwerkelijk tijd i.v.m. Corona! Veel activiteiten en gewoonten kunnen helaas niet 

doorgaan! Dit betekent voor het welbevinden en ontwikkeling van onze leerlingen ook wel 

wat, dit moeten wij als maatschappij zeker niet onderschatten! We proberen dit als school 

zo goed mogelijk te begeleiden. Aangezien wij een relatief kleine school zijn, kunnen wij 

gelukkig (uiteraard met gezond verstand) veel activiteiten en gewoontes door laten gaan.  Zo 

kent, zeker nu, kleinschaligheid vele voordelen. 

 

De afgelopen periode hebben wij als school niet 

stilgezeten. Zoals u wellicht al is opgevallen, hebben wij 

ons plein nog mooier en groener gemaakt. Daarnaast is 

er een grote boomhut geplaatst. We zijn nu met de 

afrondende fase bezig. De komende tijd wordt de 

voorzijde van het schoolplein beplant. Het doel van 

deze vergroening, is dat wij ons plein willen betrekken 

bij ons onderwijs.  Om de laatste fase te kunnen 

afronden is alle financiële steun welkom.  Daarom wil ik 

u graag attenderen over de actie bij de COOP. U kunt hier uw statiegeldbonnetje t/m eind 

december doneren, ten gunste van OBS De Driesprong. De COOP zal het gehele bedrag 

uiteindelijk gaan verdubbelen! Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

p.s het schoolplein is een openbare plek, wij hopen dat veel buurtbewonertjes hiervan 

gebruik gaan maken! Dus komt gerust spelen met uw kind(eren)! 

Blijf gezond, 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul Knuivers 

locatiecoördinator OBS De Driesprong 


