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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018 BUURTVERENIGING DE BRUIL E.O. 
 

 
Beste buurtgenoten, hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief over de activiteiten die komende 
maanden op het programma staan en andere noemenswaardige zaken die binnen de 
vereniging hebben plaatsgevonden. 
 
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, jullie zijn van harte welkom!!  
 
Op zondag 23 september a.s. zorgt buurtvereniging de Bruil weer voor een gezellig 
samenzijn en ontbijt bij de familie Smak aan de Batsdijk 12. 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 bijdrage van € 2,50 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 maandag 17 september per e-mail: 
info@debruil.nl 
 
of telefonisch: 
Hermien te Winkel  0573-461003 
 
Kinderbingo: 
 
Zaterdagmiddag 3 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 2 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 uitgezet in 
verschillende afstanden. Zie voor starttijden en afstanden t.z.t. de publicaties in het 
Achterhoeks Nieuws of op onze Facebook pagina.  
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Buurtschappenbeleid 
 

Hierbij willen wij u informeren dat er wijzigingen in het buurtschappenbeleid hebben 
plaatsgevonden. Ans van Delft, Tonny Koenders en Wim Weenk hebben afscheid genomen 
van deze commissie. Wij willen hen bij deze ontzettend bedanken voor hun inzet. Zij hebben 
Henk Klein Bluemink, Monique Oskamp en Gerdi Hakken, alle drie wonende aan de 
Tolhutterweg, bereidt gevonden het stokje van hen over te nemen. Wim Weenk zal hen de 
komende tijd wegwijs maken binnen deze commissie. Mocht u ideeën hebben voor onze 
buurtschap dan kunt u deze bij een van deze personen indienen.  
Hun gegevens kunt u vinden op onze website www.debruil.nl/buurtschappenbeleid/ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Koffiecafé 

De Zoete Inval 

Programma  

2018  2019  

Woensdag 5 september Koffiedrinken Woensdag 2 januari Géén koffiedrinken 

Woensdag 3 oktober Koffiedrinken Woensdag 6 februari Koffiedrinken 

Woensdag 7 november Koffiedrinken Woensdag 6 maart Koffiedrinken 

Woensdag 5 december Koffiedrinken Woensdag 3 april Koffiedrinken 

  Woensdag 1 mei Géén koffiedrinken 

  Woensdag 5 juni Koffiedrinken 

  Woensdag 3 juli Koffiedrinken 

 

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 
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