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Beste Buurtbewoners, 
Wat hebben wij genoten van de feestweek in maart! Er stonden verschillende 
activiteiten op het programma en het was gezellig druk. Wij hebben in het mid-
den van dit bruggetje een kleine fotoreportage voor u gemaakt voor een kleine 
impressie van deze week. Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de 
komst en de bijdrage aan een geslaagde week!

Voor u ligt ook al weer het nieuwe programma van mei en juni. Wij hebben 
weer een zo gevarieerd mogelijk programma voor u proberen te maken. Hierin 
hebben wij een hoop van de vaste activiteiten gepland, zoals: bewegen, soep 
met brood en creatieve activiteiten. Daarnaast hebben wij een speciale Ham-
burgerlunch op dinsdag 28 mei, in verband met ‘Internationale Hamburgerdag’ 
en meer verschillende leuke activiteiten en gastworkshops. 

In mei is het ‘Nationale Zonnebloemdag’ en daar willen wij op woensdagoch-
tend 1 mei van 10 tot 12 uur graag aandacht aan besteden met een leuke 
Lenteworkshop. Deze workshop zal een combinatie zijn van een door Leonie 
Unlandt georganiseerde activiteit, waarbij zonnebloemen gezaaid worden in 
onze tuin. Zij zal in het kader van Nationale Zonnebloemdag ook meer infor-
matie hierover met u delen. Het tweede onderdeel van deze ochtend is een 
creatieve activiteit, waarbij er mandala’s van zonnebloemen zullen worden 
gemaakt. Komt u ook?
Uiteraard vergeten we na het grote succes van vorig jaar ook zeker de buiten-
speeldag op woensdag 12 juni niet, meer hierover vindt u op blz.3.
We kijken uit naar deze mooie maanden en maken er graag weer een goede 
tijd van met u.

U bent allen van harte welkom! 
Wij wensen u veel leesplezier toe met ’t Bruggetje!
Namens, 
De gastvrouwen van Buurthuis de Brug

  - 7 - ‘t Bruggetje nr. 3

Tijden en meer informatie van deze activiteiten vindt u in 
ons bijgevoegde programma. 

Activiteiten met een * dient u zich van tevoren op te geven.
Activiteiten met *** dient u zich van tevoren op te geven en te betalen.

Hamburgerlunch
i.v.m. Internationale 

Hamburgerdag
28 mei 2019

€4,- p.p.

Boodschappenbingo*

7 mei 2019
€4,- p.p.

Zomer high tea***

26 juni 2019
€4,50 p.p.

Creatieve gastworkshop:
Handletteren*

5 juni 2019
€3,50 p.p.

Café de Kletskousjes, van 0 tot 4 jaar
Peuters en kleuters die van gezelligheid houden opgelet: Buurthuis de Brug 
is op de  dinsdagochtend geopend voor jonge kinderen met hun ouders/ver-
zorgers. Ben jij tussen de 0 en de 4 jaar oud? Kom dan ook kletsen, zingen en 
spelen in het kleinste café van Driebergen.
Elke dinsdag verzamelen de kinderen en ouders/verzorgers in Buurthuis de 
Brug aan de Sperwerkamp. De ochtenden starten met samen spelen en bijklet-
sen. Daarna komt de Kletskous op bezoek en worden er liedjes gezongen en 
gedanst. Als afsluiter is er een lekker drankje en fruit voor iedereen. 
Kirsten Hoekman draait Café de Kletskousjes alweer 3 jaar. Ze vertelt: ‘De 
ochtenden zijn altijd een feestje. De kinderen kijken ernaar uit en iedereen is 
welkom!’
Nieuwsgierig geworden? Kom 
dan eens buurten! De kosten zijn 
€2,50. Aanmelden is niet nodig 
en een keer mee kijken is gratis. 
Op de dinsdagochtend kun je 
inlopen vanaf 9.30 tot 11.00 uur.

www.buurthuisdebrug.com/cafe-
de-kletskousjes/
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Competitie Koersbal
Kent u het spelletje Koersbal al? Koersbal is van oorsprong een Australische 
sport en lijkt enigszins op “jeu de boules”. Omstreeks 1980 is de sport overge-
waaid naar Europa. 
Koersbal is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 me-
ter. Er spelen 2 teams van 2 personen tegen elkaar. Het ene team met 4 zwarte 
en het andere met 4 gele ballen. De bedoeling van het spel is , net als bij “jeu de 
boules ” om de ballen zo dicht mogelijk te rollen bij de jack , het witte doelbal-
letje. De ballen rollen echter niet in een rechte baan , maar in een boog. Dit 
komt omdat het zwaartepunt van de koersballen niet in het midden zit. Daar-
door is koersbal leuk, maar zeker in het begin ook moeilijk.

Iedereen kan het leren en zal gauw ervaren dat koersbal vooral een gezellig 
maar ook een verrassend spel is. Er is geen kracht voor nodig, zodat iedereen 
gelijke kansen heeft.

Lijkt het u ook een keer leuk om mee te doen? Kom dan op donderdag 4 april, 2 
mei en/of 13 juni van 14.30 – 16.00 uur mee doen met een potje Koersbal. 
Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon gezellig binnen komen lopen!

Buitenspeeldag
Buitenspelen is super belangrijk, maar wordt 
steeds minder vanzelfsprekend. Daarom 
organiseren Jantje Beton en kinderzender 
Nickelodeon al meer dan 10 jaar de nationale 
Buitenspeeldag. Die dag wordt er van Neder-
land 1 grote speelplek gemaakt!
Vorig jaar heeft Buurthuis de Brug ook mee-
gedaan met de Buitenspeeldag. Dit was zo 
een groot succes dat we ook dit jaar weer een 
heel mooi programma voor deze dag bedacht hebben. 

Nodig al je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes en alle andere kinderen 
die je kent uit om op woensdag 12 juni van 14.00-16.00 uur met zijn allen mee 
te doen op het grasveld van de Sperwerkamp met verschillende activiteiten. 
Daarnaast zorgen wij voor iets lekkers!

Bij regen kunnen we helaas niet op het grasveld terecht, maar dan is iedereen 
welkom in het Buurthuis om daar spelletjes te komen doen.
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Tekenplezier, met potlood en papier
Na bijna 4 jaar tekenplezier met onze trouwe vrijwilligers Joukje en Githa, zal 
deze rustige en gezellige creatieve activiteit vanaf mei 2019 niet meer op ons 
programma komen te staan. Joukje en Githa zijn toe aan wat anders en maken 
ruimte vrij voor een nieuwe invulling van ons programma. Het is dus goed om 
stil te staan bij de vele fijne tekenmiddagen die zijn geweest.

“Bijna 4 jaar hebben wij met veel plezier de tekengroep van de activiteit ‘Te-
kenplezier met potlood en papier’ begeleid. Iedere 2 weken kwam deze groep, 
in steeds wisselende samenstelling, bijeen in 
het gezellige Buurthuis de Brug. 
Daar was alles al klaargezet door Yvonne en 
later door Evita, zodat we zo konden begin-
nen. Joukje nam elke keer materialen mee 
en een leuk voorwerp, mooie afbeelding of 
iets anders bijzonders wat nagetekend kon 
worden. Dit werd gedaan met (kleur)potlood 
of in aquarel. Soms gingen we zo op in ons 
werk, dat je een speld kon horen vallen. Githa 
zorgde als gastvrouw voor het drinken, de koekjes, de complimenten en het af-
rekenen. We zijn een goed team! Graag maken wij nu weer meer tijd en ruimte 
vrij voor andere interesses in ons leven. 
Eind april stoppen we met de activiteit ‘Tekenplezier met potlood en papier’. 
De tijd die hierdoor vrij komt in het buurthuis zal voor andere afwisselende 
activiteiten gebruikt worden, waaronder een maandelijkse extra bingo. De 
deelnemers van of geïnteresseerden in de tekenmiddag kunnen op de donder-
dagmiddag, gemiddeld om de 2 weken, mee doen met schilderles ’t Palet’.
Namens, Joukje en Githa

Op dinsdag 16 april is er een feestelijk afscheid om deze mooie activiteit samen 
af te ronden en om de dames nog eens in het zonnetje te zetten en te bedan-
ken. Wees welkom!
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FOTO IMPRESSIE VAN
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EEN GESLAAGDE FEESTWEEK


