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Social Speed Date
In februari 2017 is er bij het buurthuis al eerder een Social Speed Date 
geweest. 

Het buurthuis staat bekend als plek waar mensen met elkaar in contact 
komen en waar vriendschappen ontstaan. Een Social Speed Date is geen 
date op liefdesgebied, maar op sociaal gebied. 

Vindt u het leuk om samen met iemand dingen te ondernemen, zoals 
bijvoorbeeld gezellig uit eten gaan, wandelen of een museum bezoe-
ken? Wellicht is het Social Speed Daten dan iets voor u. 

Bij het Social Speed Daten gaat u 5 minuten in gesprek met een andere 
deelnemer. Als deze 5 minuten voorbij zijn gaat u met een volgende 
deelnemer in gesprek. Aan de hand van een vragenlijst wordt gekeken 
of er een match is. Na afloop melden we aan iedereen persoonlijk of er 
een match is ontstaan. 

Wij hopen dat er zo veel mogelijk mensen elkaar vinden op sociaal 
gebied en dat er mooie en waardevolle contacten ontstaan. Het Sociaal 
Speed Daten is er voor iedereen die behoefte heeft aan sociaal contact, 
ongeacht leeftijd en geslacht.

Datum: Woensdag 27 februari 
Tijd:   14.00 – 16.00 uur
Kosten: €2,50

Buurthuis De Brug
Sperwerkamp 38

3972 WE Driebergen
0343- 510366

www.buurthuisdebrug.com
E-mail: 

info@buurthuisdebrug.com
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Beste buurtbewoners, 
Wat gaat de tijd toch snel. 2019 
staat bijna voor onze deur. 
Een belangrijk jaar voor Buurthuis 
de Brug, want wij bestaan 
12 maart 2019 al 5 jaar!

Op 12 maart 2014 begon het alle-
maal met een feestelijke opening, 
met aansluitend soep met stok-
brood. 
Zoals de vaste deelnemers wel 
weten, staat soep met brood nog 
steeds op ons programma, net als 
de activiteiten: fit de week in, crea-
tieve workshops en de poffertjes. 

In de loop der jaren is ons activiteitenaanbod steeds groter en uitgebrei-
der geworden en ons programma verandert dan ook met de tijd mee.

Het 5 jarig bestaan willen wij als Buurthuis niet zomaar voorbij laten 
gaan en we hopen u daar in het volgende bruggetje veel meer over te 
kunnen vertellen.

2019 gaat natuurlijk niet alleen over ons 5 jarig bestaan. Wij gaan weer 
12 maanden een gevarieerd programma voor u in elkaar zetten en ho-
pen u ook in het nieuwe jaar 
weer te ontvangen bij onze 
verschillende activiteiten.

U bent allen van harte wel-
kom!
Wij wensen u veel leesplezier 
toe met ’t Bruggetje!

Namens, 
De gastvrouwen van 
Buurthuis de Brug
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De Vijverdis
Even géén zin om te koken? Laat u zich 
dan eens verwennen!
Dit kan in het restaurant Klein Zwitser-
land aan de Traaij 295 in Driebergen, 
in een mooie bosrijke omgeving. Een 
heerlijk driegangen menu wordt u ge-
serveerd voor maar €10,- p.p.
‘De Vijverdis’ is twee keer per maand op 
de woensdag van 17.30 tot 19.30 uur.

Als senior bent u van harte welkom om alleen of met meerdere perso-
nen te komen eten.
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Buurthuis de Brug: 
0343-510366.
Opgave is mogelijk tot dinsdag vóór 12.00 uur voor de betreffende 
woensdag.

Spelletjesavond ‘Waterhoen’
In de zomer van 2017 is op 
het buurthuis de Spelletjes-
avond ‘Waterhoen’ geïntro-
duceerd.

Het buurthuis is voorna-
melijk overdag geopend 
en toen is het idee ontstaan om ook eens ‘s avonds de deuren van het 
Buurthuis te openen. 
Babette begeleidt deze spelletjesavonden en u kunt samen kiezen uit 
diverse spellen, onder het genot van een lekker drankje. 

In januari en februari bent u welkom op:
-woensdag 16 januari 
-woensdag 13 februari

Graag van tevoren aanmelden. Doe gerust eens mee! 
Tijd: 19.00 – 22.00 uur
Kosten: €2,50
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Buurtcadeau
Afgelopen zomer is er een Postcode Loterij Straatprijs terecht gekomen 
op de postcode 3972 XK, Valentijn in Driebergen-Rijsenburg.

In elke buurt waar een Postcode Loterij Straatprijs valt, zoekt het Oranje 
Fonds een buurtorganisatie of bewonerscollectief om extra te onder-
steunen in hun belangrijke werk. Het Oranje fonds reikt daar een zoge-
naamd Buurtcadeau aan uit. 

Wij als Buurthuis de Brug mogen dit buurtcadeau t.w.v. €3000,- in ont-
vangst nemen en zijn hier super blij mee. Onze grote dank gaat uit naar 
de Postcode Loterij en het Oranjefonds.

Terugblik: Herfstbloemstuk maken
Op woensdagochtend 17 oktober was er bij het buurthuis een creatieve 
workshop waarin wij originele herfstbloemstukken hebben gemaakt. 

Wij variëren graag met verschillende soorten bloemstukken en hebben 
nu als basis een springvorm gebruikt. Met allerlei natuurlijk en decoratief 
materiaal zijn er de leukste herfstcreaties gemaakt. 

Divers groen is afkomstig van Bloem en Cadeaushop Binnen en Buiten 
op de Sluis. 

Het was weer een zeer geslaagde ochtend!
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Wijziging vooraf betalen activiteiten 
Voor een aantal activiteiten op het programma van Buurthuis de Brug 
moet men zich vooraf aanmelden. Helaas merken wij steeds vaker dat 
deelnemers zich te laat afmelden of zich zelfs vergeten af te melden voor 
een activiteit.

Bij een aantal van deze activiteiten hebben wij dan vooraf inkopen ge-
daan en zijn er al kosten gemaakt. Wij zijn daar in het verleden altijd vrij 
makkelijk in geweest. Omdat zulke situaties helaas steeds vaker voorko-
men, moeten wij hier nu wel maatregelen in gaan nemen. 

Wij hebben daarom besloten dat de activiteiten met 3*** sterretjes bij de 
gastvrouwen opgegeven en direct betaald kunnen worden. 

Voor vragen of meer informatie kunt u altijd terecht bij één van onze 
gastvrouwen.

Schilderijenmuur Buurthuis
Zoals u misschien al gezien 
heeft, zijn wij in 2018 begonnen 
met maandelijks schilderijen te 
wisselen aan de muur, zodat we 
elke keer wat anders hebben 
hangen. 

We zijn gestart met de creatieve 
kunstwerken van de familie 
Zwan uit Doorn. Daarna zijn er 
verschillende deelnemers van 
de teken- en schilderlessen 

geweest die hun kunstwerken hebben opgehangen. Het buurthuis lijkt 
nu net een klein museum, met telkens een nieuwe expositie.

Wij willen hier ook in 2019 graag mee doorgaan, dus kent u iemand 
die het leuk vindt om zijn of haar kunstwerken tentoon te stellen in het 
buurthuis? Meld dit dan bij één van de gastvrouwen van het buurthuis.

Wij willen dit graag afwisselen met schilderijen van de teken- en 
schilderlessen.
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Stoelmassages Edelo bij Buurthuis de Brug
 

Wekelijks geeft Eva Dekker-Looman van Edelo stoelmassages bij Buurt-
huis de Brug. Een stoelmassage is een massage van 15 minuten. 
Uw bovenrug, nek en schouders worden soepeler. Heerlijk als u last 
heeft van gespannen schouders, hoofd- of nekpijn. Ook bij vermoeid-
heid of zorgen aan uw hoofd is het fijn om deze massage te ondergaan. 

De stoel heeft een ‘plankje’ voor de armen en ondersteuning voor de be-
nen. U zit met uw hoofd voorover in een steun. Deze massage bij Buurt-
huis de Brug is op vrijwillige basis en kost een fractie van de gewoonlijke 
prijs, u betaalt €5,- per 15 minuten. Haar doel is om mensen die normaal 
gesproken niet zouden kiezen voor een massage, hiervan de voorde-
len te laten ervaren. In veel gevallen vermindert pijn, versoepelen de 
spieren, voelt u zich meer ontspannen en bent u zich meer bewust van 
signalen die uw lichaam afgeeft ter waarschuwing. 

Door haar kennis van en ervaring met het lichaam kan zij u advies op 
maat geven. Lukt dit niet, dan kan zij u vertellen waar u terecht kunt 
voor verdere hulp en advies. 

U kunt het Buurthuis bellen om zich te laten inschrijven en ook kunt u 
zelf uw naam op de inschrijflijst(en) zetten bij het Buurthuis. Wees er op 
tijd bij als u een afspraak wilt maken, want vol is vol. 

U bent van harte welkom! 

Verhuurmogelijkheden bij Buurthuis de Brug  

Zoekt u een fraaie locatie, met huiselijke sfeer en gratis parkeermogelijk-
heden in uw buurt? Dan zijn wij op zoek naar u! 
Huur deze locatie en steun direct deze sociale ont-
moetingsplek in de buurt. Eenmalig of voor veel-
voudig gebruik, bij voorkeur met maatschappelijk 
verantwoord doel.

Informeer naar de mogelijkheden bij de gastvrou-
wen van Buurthuis de Brug, via 0343-510366 of mail 
naar info@buurthuisdebrug.com. 

Uiteraard kunt u ook eens binnen komen lopen.
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Tijden en meer informatie van deze activiteiten vindt u in ons bijgevoegde 
programma.

Activiteiten met een * betekent aanmelden van tevoren i.v.m. 
het aantal beschikbare plekken en eventuele inkoop. 

Lezing:
Directeur H. Hoekstra over 

organisatie ‘De Brug’
23 januari 2019

€1,- p.p.

Themamaaltijd:
Indonesisch***

15 januari 2019
€6,50 p.p. 

incl. 1 consumptie

Smulmiddag:
Poffertjes

23 januari 2019
€3,- p.p.

Creatieve gastworkshop: 
Paracord armbanden***

27 februari 2019
€7,50 p.p.

Themamaaltijd:
Stamppotbuffet***

12 februari 2019
€6,50 p.p. 

incl. 1 consumptie

Inloopmiddag 
digitale hulp

8 februari 2019
€2,50 p.p.
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Indië

Lezing Leonie Unlandt:
Ongelukjes in het

dagelijks leven
23 januari 2019

€3,50 p.p


