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Helaas gaat Bloem en Cadeaushop Binnen en Buiten haar deuren sluiten 
en stopt hun trouwe sponsoring voor het Buurthuis dus ook.
Wij willen beide heren graag bedanken voor de fijne samenwerking in de 
afgelopen jaren en alle mooie cadeaus die wij mochten ontvangen voor de 
bingo’s en de kerstattenties.
Wij wensen jullie heel veel succes in de toekomst!

Buurthuis De Brug
Sperwerkamp 38

3972 WE Driebergen
0343- 510366

www.buurthuisdebrug.com
E-mail: 

info@buurthuisdebrug.com
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Beste Buurtbewoners, 

Dit Bruggetje en programma heeft betrekking op de zomermaanden en dus 
ook de  zomervakantie. Heerlijk toch? Maar waarom zijn schoolgangers zomers 
in Nederland eigenlijk zes weken vrij?  
Veel mensen denken dat de oogst in augustus hier wat mee te maken heeft. 
Kinderen konden dan ingezet worden bij de oogst. Enkele jaren geleden, in 
2014, hebben historici aangetoond dat dit niet waar is. Kinderen van agrariërs 
waren in meerdere periodes nodig om hun ouders te helpen op het platteland 
en niet enkel in de zomermaanden. 

Ten eerste vonden negentiende-eeuwse onderwijskundige opiniemakers een 
lange vakantie in de zomer een goed idee. Dan konden schoolkinderen goed 
uitrusten, terwijl docenten ook tot rust kwamen en de gelegenheid kregen om 
zich voor te bereiden op een nieuw schoolseizoen door thuisstudie te doen.

Ten tweede: in landen met een extreem warm zomers klimaat vormde het feit 
dat de klaslokalen zomers te heet zijn een reden voor lange zomervakanties. 
Met name in de Verenigde Staten, in de steden vooral, bleek dat de klasloka-
len in de zomer vaak behoorlijk leeg waren. Vanwege de hitte spijbelden de 
kinderen massaal, terwijl beide ouders in de stadsfabrieken of elders aan het 
werk waren. Ook braken zomers in school regelmatig epidemieën uit door de 
warmte. Vakantie bood hiervoor een oplossing.
 

Een derde motief voor lange zomervakanties was het veranderende intellec-
tuele klimaat sinds de Industriële Revolutie. Socialisten en vakbonden pleitten 
voor kortere werkdagen en meer ruimte voor rust en recreatie. In de negen-
tiende en vroege twintigste eeuw werd in veel westerse landen de achturige 
werkdag doorgevoerd Hierbij paste ook de roep om meer vakantie: minder 
werken, meer vrije tijd! 

Het maakt natuurlijk niet perse uit hóe de vakantie is ontstaan, maar we vinden 
het vooral belangrijk dát hij ontstaan is! We kijken uit naar deze mooie maan-
den 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
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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.

Filmmiddag:
Grease

30 juli 2019
€2,50 p.p.

Creatieve gastworkshop:
Origineel cadeaurolletje*

24 juli 2019
€3,50 p.p.

Smulmiddag:
Verse smoothies

28 augustus 2019
€3,- p.p.

Tweedelige creatieve gastworkshop:
Diamond painting***

21 en 28 augustus 2019
€5,- p.p.

Zomer BBQ

Na het succes van vorig jaar, organiseren wij 
ook dit jaar weer graag een gezellige zomerse 
BBQ bij het Buurthuis om gezamenlijk de va-
kantie in te luiden. 

Voor €12,50 p.p. kunt u op dinsdag 16 juli van 
16:00 tot 19:00 uur komen genieten van heer-
lijk vlees van de BBQ, lekkere salades, brood en 
diverse andere lekkernijen. Uiteraard ontbreekt 
het ook niet aan drankjes.

Dit wilt u toch niet missen?
Meld u zich dan gauw aan bij de gastvrouwen van het Buurthuis.
Graag ook vooruit betalen i.v.m. inkoop.
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Spelletjes bij het Buurthuis

Wist u dat er elke vrijdagmiddag een sjoel- of 
rummikub competitie is bij het Buurthuis? Voor 
€2,50 kunt u gezellig binnenlopen om tussen 
14:30 en 16:00 uur samen te sjoelen of rummi-
kub te spelen. 
De gastvrouwen maken er met u een ontspan-
nen middag van en de gezelligheid staat voorop. Tussendoor wordt er genoten 
van een heerlijk vers kopje koffie of thee met wat lekkers en is er bijvoorbeeld 
ook een advocaatje met slagroom te verkrijgen voor een klein prijsje. De sfeer 
is altijd erg goed en er zijn leuke prijsjes te winnen!
Houdt ons programma in de gaten voor de exacte data.

Tevens is er eens per maand een spelletjesavond voor de liefhebbers. 
Er worden dan diverse spellen gespeeld die zelf worden uitgekozen. 
Ook hier staat een lekkere verse bak koffie of thee klaar met een lekkernij. 
Tussen 19:00 en 22:00 uur bent u in de zomermaanden op donderdag 25 juli en 
donderdag 22 augustus van harte welkom om deel te nemen. 
Graag wel van tevoren even aanmelden voor deze activiteit! 

‘De Frietwagen’ bij Buurthuis de Brug

Op dinsdag 27 augustus komt bij het Buurthuis 
een prachtige frietwagen voor de deur te staan 
om u te voorzien van een heerlijk vers frietje, 
een snack en een ijsje als toetje. 
Voor maar €4,50 p.p. kunt u tussen 17:30 en 19:00 uur komen genieten van al 
dit lekkers. Hier zit ook 1 consumptie bij inbegrepen.

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, dus kom gezellig aansluiten bij 
deze gezellige en smakelijke activiteit. We zien u graag verschijnen!
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Breien voor het goede doel

De creatieve dames van de handwerkochtend op de donderdag zijn al sinds 
december 2017 aan het handwerken voor Stichting Ondersteuning Sovata 
(SOS). 
SOS stelt zich ten doel om via kleinschalige 
en middelgrote projecten hulp te verlenen 
en woonsituaties te verbeteren in achter-
standsgebieden van Roemenië en in het 
bijzonder Sovata en Sarateni.
SOS tracht haar doel vooral te bereiken door 
het verwerven van donaties en het inzame-
len van humanitaire goederen en vooral in 
de vorm van kleding, schoeisel, dekens en 
schoolartikelen.

Wij van Buurthuis de Brug hebben onder-
tussen al 65 dekens, 177 sjaals, 127 knuffels, 
37 paar sokken, 231 truien, 11 omslagdoe-
ken, 34 paar slofjes, 2 jurkjes, 3 broeken, 1 
setje pannenlappen, 1 rok, 1 wc mat en 1 
tafelkleedje geschonken.

Door al dit breien en haken wordt onze voorraad van wol snel kleiner. 
Wij zijn dus op zoek naar wol voor deze activiteit. 
Kunt u ons hierbij helpen? U kunt de wol afgeven bij het Buurthuis.

Kinder knustelochtenden bij Buurthuis de Brug, van 2 tot 12 jaar

Ook in deze zomervakantie hebben wij het knut-
selen voor alle kinderen uit de buurt weer op het 
programma staan. 6 weken lang zullen wij elke 
dinsdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur verschil-
lende knutselwerkjes klaar hebben staan voor 
jullie. 
Dus heb je even niks te doen op dinsdagochtend 
of vind je het gewoon heerlijk om samen te knut-
selen? Kom dan gezellig mee doen bij Buurthuis 
de Brug en neem al je vriendjes en vriendinnetjes 
mee. Wij zien jullie graag!
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Uitstapjes in de zomermaanden

In de zomermaanden ondernemen wij graag leuke uitstapjes met elkaar. Hier-
onder volgt een overzicht van de uitstapjes die wij in juli en augustus organise-
ren:

Borduurmuseum
Het wordt ook wel schilderen met draad genoemd: 
borduren. Met evenveel zorg waarmee schilderijen 
worden gemaakt, worden garen en zijde geselec-
teerd, in de naald gestoken en creëren vaardige 
handen de mooiste werken. Maar liefst 1.500 verschillende borduurwerken 
sieren de wanden van het borduurmuseum. Kunt u zich voorstellen dat ‘De 
Nachtwacht’ van meesterschilder Rembrandt nageborduurd is? Hij is in het 
museum te bewonderen. Ook verschillende prenten van kunstenaars zijn 
in geborduurde varianten te zien, onder andere Anton Pieck, Rembrandt en 
Vermeer. Het borduurmuseum heeft ook rekening gehouden met mannelijke 
bezoekers. Zij kunnen een complete afdeling met allerhande houtsnijwerk 
bezoeken. Een echte aanrader!
 

Wij willen graag dinsdagmiddag 2 juli aan dit museum in Barneveld een be-
zoekje brengen.
Tijdens dit bezoek krijgt u onder het genot van een kopje koffie of thee een 
levendige en interactieve presentatie over de geschiedenis van het museum en 
het borduren. Bezoekers horen tijdens deze half uur durende presentatie veel 
bijzonder en interessant nieuws. Iets wat u niet mag missen tijdens een bezoek 
aan dit unieke museum! 
Gaat u ook mee? Geef u dan snel op bij 1 van onze gastvrouwen.

Tijd: 13.00 – 17.00 uur.
Kosten: €12,50 p.p. (graag vooraf inschrijven en betalen)

Tai Chi zomerstop

In oktober 2018 zijn we bij het Buurthuis gestart met Tai Chi lessen op de 
vrijdagochtend, onder leiding van Frits Koens, leraar bewegingsonderwijs en 
Tai Chi. De eerste keer waren er ruim 20 mensen die eens wilden komen kijken 
wat Tai Chi inhield. Inmiddels zijn er zo’n 10 à 15 enthousiastelingen die bijna 
wekelijks deelnemen aan de lessen. Een mooie groep die zeker baat heeft bij 
alle oefeningen die worden gedaan. 
Hoewel wij in het Buurthuis gewoon door gaan met activiteiten in de zomer, zal 
er voor Tai Chi wel een zomerstop zijn in de maanden juli en augustus. Op de 
vrijdagochtend zal er dus tijdelijk geen activiteit zijn.
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Amelisweerd: Wandelen & Veldkeuken
Wist u dat er op nog geen 20 minuten afstand 
vanaf het Buurthuis een prachtige plek te 
vinden is waarin natuur, cultuur en heerlijke 
biologische producten op één plek samen ko-
men? In Bunnik vind je landgoed Amelisweerd, 
waar je heerlijk in een bosrijke omgeving kunt 
wandelen, maar ook langs het water. 

Op woensdagmiddag 14 augustus brengen 
wij graag een bezoek aan dit landgoed. We zul-
len een wandeling maken en een kijkje nemen 
in het kleine museum naast ‘de Veldkeuken’, 
onder begeleiding van Leonie Unlandt van 
Natural-Move. Bij de biologische Veldkeuken 
zullen we na afloop genieten van een kop kof-
fie of thee met vers gebak. 
Dit wilt u toch niet missen? Meld u zich dan gauw aan bij de gastvrouwen!

Tijd: 13.30 – 16.30 uur.
Kosten: €12,50- p.p. (graag vooraf inschrijven en betalen)

Kersenboomgaard 
In juni en juli van dit jaar zullen er bij de ‘Kersenhut’ in Cothen weer heerlijke 
kersen aan de bomen groeien. Dit vonden wij van het Buurthuis een mooie 
reden om eens een bezoek te plannen naar deze bijzondere plek.
 

Op vrijdagmiddag 12 juli gaan wij met een groep deelnemers het kersenmu-
seum, de kersenboomgaard en de kersenhut bezoeken. 
In het (interactieve) museum zullen we kennis maken met de rijke historie van 
de kersenteelt waarbij begrippen als traditie, trots, cultuur, mooie verhalen, 
nostalgie en saamhorigheid terug te vinden zijn. Hoewel we spreken van een 
eeuwenoude traditie, is deze met de kennis van toen en de technieken van nu, 
verder nieuw leven ingeblazen.
Een wandeling door de kersenboomgaard en het proeven van verse kersen 
zal deze middag ook op het programma staan. Wij sluiten de middag af in de 
Kersenhut, onder het genot van een kop koffie of thee met lekkernij. Er is de 
mogelijkheid om zelf kersen te kopen voor thuis.

Tijd: 13.30 – 16.30 uur.
Kosten: €12,50 p.p. (graag vooraf inschrijven en betalen)


