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Beste Buurtbewoners, 
2018 hebben wij afgesloten met twee fantastische kerstdiners en de speciale 
kerstballen verkoop, waarvoor we iedereen die ons Buurthuis heeft gesteund 
hartelijk willen bedanken. Verder mochten onze vaste activiteiten ook niet 
ontbreken in deze periode. Het was weer een ontzettend mooi jaar voor het 
Buurthuis, met vele mooie en soms ook moeilijke momenten. Het was bijzon-
der om dit samen te mogen delen!

We zijn nu weer begonnen met een nieuw jaar, het jaar 2019. Voor Buurthuis 
de Brug een bijzonder jaar, want we bestaan dinsdag 12 maart 5 jaar! Bij een 
huwelijk spreek je dan over een houten huwelijk. Wij hebben dus ook een soort 
‘houten jubileum’. Dit willen we heel graag samen met u vieren en daarom pak-
ken wij het groots aan, want 5 jaar is niet niks. 

We hebben een speciale feestweek voor u in petto. Wat voorop staat in deze 
week is samen met u verschillende activiteiten van het vaste programma een 
feestelijk tintje geven. Met daarbij op donderdag 14 maart een zogeheten 
‘Buurthuis marathon’. Meer informatie over deze feestweek kunt u vinden op 
pagina 4.

Ook de rest van ons programma zit weer vol met verschillende activiteiten waar 
wij nu al naar uit kijken. En vergeet vooral eind april de paasdagen niet. De 
weken daar voor zijn een aantal activiteiten hierop aangepast, meer informatie 
hierover vindt u op pagina 6.
Wij ontvangen u deze periode weer graag in het Buurthuis en hopen u nog een 
lange tijd van dienst te kunnen zijn met verschillende gezellige activiteiten. 

U bent allen van harte welkom!
Wij wensen u veel leesplezier toe met ’t Bruggetje!
Namens, 
De gastvrouwen van Buurthuis de Brug
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Buurtcadeau voor Buurthuis de Brug
Op donderdag 10 januari mochten wij als Buurthuis een Buurtcadeau 
t.w.v. €3000,- in ontvangst nemen. In buurten waar de straatprijs van de 
Nationale Postcode Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds een organisatie 
met het Buurtcadeau. Zo hebben ook alle omwonenden langdurig profijt 
van de straatprijs. 

Buurten zijn de haarvaten van de samenleving. Lokale organisaties waarbij 
buurtbewoners elkaar ontmoeten zijn van grote waarde voor de samenhang 
en veiligheid van Nederland. Vandaar dat het Oranje Fonds extra wil investeren 
in de buurt. Het Fonds doet dit op allerlei manieren. Het is betrokken bij Buren-
dag en investeert in activiteiten en accommodaties. 

Wij zijn trots en blij met dit buurtcadeau. Als Buurthuis zullen wij het bedrag 
besteden aan o.a. een geluidsinstallatie voor verschillende activiteiten die we 
organiseren, maar ook voor de aanschaf van divers materiaal voor bijvoorbeeld 
creatieve workshops en 
gastworkshops. Rond 
ons 5 jarig bestaan in 
maart willen we buurt-
bewoners uitnodigen 
voor een feestelijke 
week. Ook hier voor zal 
het bedrag ten goede 
komen.

Kortom, een prachtig 
cadeau wat ons Buurt-
huis nog meer mogelijk-
heden biedt.
Bedankt Oranje Fonds 
en Postcode Loterij!

E-mail: paul@drukkerijkopieerservicevanek.nl
              www.drukkerijkopieerservicevanek.nl
                                          Tel.: 0343 - 532782
                                                         Traaij 134
                                        3971 GT Driebergen
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Pasen bij Buurthuis de Brug
Pasen is een christelijk feest. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat 
Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. In de loop 
der jaren zijn veel non-religieuze culturele elementen, zoals de paashaas, paas-
eieren en paasvuur toegevoegd aan het paasfeest. Pasen duurt twee dagen en 
wordt gevierd op zondag en maandag.

Op 21 en 22 april is het 
Pasen. Hier besteden we 
graag extra aandacht aan 
bij Buurthuis de Brug. We 
hebben dit jaar gekozen 
voor de volgende activi-
teiten in de paasperiode:

Woensdag 3 april en 10 april 10:00u 2-delige creatieve workshop: Klomp   
    decoreren en bloemstuk
Dinsdag 9 april  12:30u Themamaaltijd: ‘Kip lekker”
Woensdag 10 april  14:30u Paas High tea
Maandag 15 april  14:30u Paas Koersbal
Woensdag 17 april  10:00u Creatieve workshop: “Kippen kunstje”
Donderdag 18 april  12:00u Paaslunch

Koningsdag bij Buurthuis de Brug
Koningsdag (sinds 2014), eerder Prinsessedag (1885-1890) en Koninginnedag 
(1891-2013), is een nationale feestdag in het Koninkrijk der Nederlanden ter ere 
van het staatshoofd. In alle delen van het Koninkrijk geldt dit voor de meeste 
werknemers als vrije dag en wordt het gevierd met verschillende festivitei-
ten, waaronder de vrijmarkten en het dragen van oranje kleding. Traditioneel 
brengt de vorst op deze dag ook een ceremonieel bezoek aan een of meer 
gemeenten van het land.

Ook deze feestelijke aangelegenheid willen wij als Buurthuis niet zomaar aan 
ons voorbij laten gaan.
Daarom hebben wij dit jaar het volgende programma rond Koningsdag:
Dinsdag 23 april
14:30u Koninklijke Bingo
Woensdag 24 april
10:00u Creatieve workshop: Koninklijk bordje
Donderdag 15 april
12:00u Koninklijke Soep met brood
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Wist u datjes?
Wist u dat wij al vele gezichten vanaf het begin kennen?
Wist u dat  vanaf de eerste maand al bewegen, smulmiddagen, creatieve  
workshops, koffie inloopochtenden en spelletjesmiddagen op ons  programma 
staan?
Wist u dat wij ook al vanaf 2014 meedoen met burendag?
Wist u dat wij eerst maar 3 dagen open waren en nu al 5?
Wist u dat  wij de eerste 3 jaar in december heel veel oliebollen gebakken   
hebben?
Wist u dat  het aantal deelnemers per week gemiddeld rond de 118 ligt?
Wist u dat wij rond de 50 vrijwilligers hebben en hier bijzonder trots op  zijn?
Wist u dat  we elke 2 maanden ongeveer 2500 bruggetjes flyeren in de   
buurt van het Buurthuis?
Wist u dat we met de boekensalon al 29 boeken hebben gelezen?
Wist u dat  er al ongeveer 359 keer soep met brood op het programma   
heeft gestaan tot eind 2018 en dat de soep maar 1 keer mislukt is?

NLdoet 2019
Al een aantal jaren doet Buurthuis de Brug mee met NLdoet. 
Het Oranje Fonds organiseert dit elk jaar, samen met nog 
duizenden organisaties in het hele land. Dit is de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk 
in de spotlights en nodigt hierbij iedereen uit om een dagje 
de handen uit de mouwen te steken.
 

Wij van Buurthuis de Brug hebben dankzij NLdoet eerder 
ons terras kunnen opknappen, met daarbij een moestuin en 
een nette ombouw voor de kliko’s. Buiten is het ondertussen zo goed als klaar, 
maar binnen in het buurthuis is nog wel wat te doen.

Dit jaar doen we mee op zaterdag 16 maart en willen we met een groep vrijwil-
ligers bij het buurthuis een grote voorjaarsschoonmaak houden. We willen er 

deze dag graag voor zorgen dat het Buurthuis 
flink op zijn kop wordt gezet en alle hoekjes en 
gaatjes schoongemaakt worden. We starten om 
9:00 uur met deze grote schoonmaak en sluiten 
vervolgens graag gezamenlijk af met een heerlijk 
kopje soep. Vindt u het leuk om ons hier mee te 
helpen? Geef u dan nu op bij één van de gast-
vrouwen!
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Feestweek
Zoals al eerder vermeld in dit Bruggetje, bestaat het buurthuis 12 maart alweer 
5 jaar, een zogenoemd ‘houten jubileum.’ Dat willen wij vieren met een speciale 
feestweek.

Ons programma voor deze feestweek ziet er als volgt uit:
Maandag 11 maart
10:00-11:00u  Bewegen: Feestelijk de week in    €1,-- 
12:00-13:30u  Feestelijke Soep met brood   €2,--
Dinsdag 12 maart
09:30-11:00u  Café de kletskousjes, van 0 tot 4 jaar  €1,--
12:30-14:30u  Themamaaltijd: Party Time***   €3,--
Woensdag 13 maart
10:00-12:00u  Creatieve workshop: Slingers maken  €1,--
14:30-16:00u  Feest Bingo     €2,--
Donderdag 14 maart
Buurthuis Feest Marathon
09:30-15:00u  Stoelmassage**     €3,50
09:00-10:00u  Fit de dag in      €1,--
10:00-11:30u  Handwerken en Creatieve workshop   €1,--
12:00-13:30u  Soep met brood     €2,--
14:00-16:00u  Schilderen en Spelletjes    €1,--
16:30-17:30u  Patat eten      €1,--
17:30-18:00u  IJsje eten      €1,--
Vrijdag 15 maart
10:00-11:30u  Tai Chi voor beginners    €3,--
14:30-16:00u  5-jarig jubileum borrel    gratis

** Vooraf inschrijven voor behandeling, er wordt met u een tijd afgesproken.
*** Voor deze activiteit dient u zich van tevoren op te geven en te betalen.
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Op zoek naar vrijwilligerswerk? 
Of doet u vrijwilligerswerk bij ISZ de Brug en heeft u hier vragen over?
Loop dan eens binnen tijdens een van onze inloopmomenten, en wij helpen u 
graag verder.

U bent welkom op de volgende data tussen 14:00 en 16:00 uur:
5 februari    4 juni
5 maart     2 juli
2 april     6 augustus
7 mei

Adres: Sperwerkamp 38, Driebergen 
Apart een afspraak maken kan ook via info.vrijwilligers@iszdebrug.nl of 0343-
555555.

Wereldwinkel Driebergen zoekt vrijwilligers 
 
Bij de Wereldwinkel aan de Traaij 48 zijn alle cadeaus en levensmiddelen 
fairtrade. Dit betekent dat de ambachtsmensen en boeren een eerlijke 
prijs voor hun producten krijgen. Zo verdelen we de welvaart eerlijker 
over de wereld. De Wereldwinkel wordt gerund door vrijwilligers. 
 
 Wilt u een dagdeel per week of per 14 dagen in de winkel helpen?  

 Of wilt u ons bestuur versterken als algemeen bestuurslid of onze 
PR-activiteiten verzorgen? 
 

Stuur dan een mail naar: vrijwilliger@wereldwinkeldriebergen.nl en 
vertel ons iets over uw ervaring en motivatie. We horen graag van u. 

 

 

 

 

 

  


