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     Beste Buurtbewoners, 

Wat een mooie zomer hebben we 
gehad dit jaar. De zomer van 2019 
was bijzonder warm. Met een ge-
middelde temperatuur van 18,5 gra-
den in De Bilt staat hij zelfs in de top 
drie warmste zomers sinds het begin 
van de metingen. Enkel vorig jaar en 
in 2003 was het warmer, met 18,9 en 
18,7 graden. 

Ook was opvallend dat de zomer dit jaar 2 keer zoveel tropische dagen 
had dan gemiddeld. Tijdens de tropische dagen deze zomer steeg het 
kwik in De Bilt tot ongekende hoogte. Op 25 juli werd het in De Bilt 37,5 
graden. Nooit eerder was het zo warm bij het belangrijkste weerstation.

Het lijkt alweer lang geleden, die heerlijke zomermaanden. Voor u ligt ‘t 
Bruggetje met daarin het programma van november en december. Dan 
besef je dat Sinterklaas en de kerstdagen alweer voor de deur staan. Aan 
deze feestdagen hebben wij zeker gedacht. Hierover kunt u op blz. 4 en 5 
meer informatie vinden.

Wij wensen u vast hele prettige feestdagen en hopen u ook in het nieuwe 
jaar weer te mogen ontvangen bij Buurthuis de Brug!
Wij wensen u veel leesplezier toe met ’t Bruggetje!

Namens, 
De gastvrouwen van Buurthuis de Brug

Mantelzorglunch bij Buurthuis de Brug

In verband met de Week van de Mantelzorg organiseert het Buurthuis dit 
jaar een heerlijke lunch voor mantelzorgers.
Op dinsdag 5 november bent u als mantelzorger van harte welkom om 
aan te schuiven bij een verzorgde lunch.
Schrijft u zich wel even vooraf in voor deze activiteit? 
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Tijd: 12.00-13.30 uur
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Zaterdag	7	december	2019
			Van	10:00	tot	16:00	uur	
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Vrijwilligers, zo belangrijk voor het buurthuis!

Het is begin oktober als de vrijwilligers weer langs de deuren gaan om 
zo’n 2500 Bruggetjes te bezorgen. Hiervoor zijn er in totaal 24 vrijwilligers 
die met plezier elke 2 maanden de Bruggetjes weer bij u bezorgen.

Dit is een kleine groep van de vrijwilligers die het buurthuis helpen. We 
hebben ook vrijwilligers die ondersteunen bij verschillende activiteiten, 
het ontwerpen van ’t Bruggetje of het inpakken van de prijzen. 

In de 5 jaar dat het buurthuis bestaat 
is onze groep vrijwilligers steeds 
groter geworden, zijn de taken zeer 
divers op zowel de werkvloer als 
daarbuiten. Samen zorgen we voor 
een bruisend en afwisselend pro-
gramma. 

Wij willen alle vrijwilligers via deze 
weg heel erg bedanken voor alle in-
zet in het afgelopen jaar. We hopen 
in 2020 er weer net zo’n mooi jaar 
met zijn allen van te maken.

Toch kunnen we nog steeds helpende handen gebruiken. 
Nieuwsgierig? 
Bel of loop gerust binnen om eens een kijkje te komen nemen.
 

Daarnaast kunt u ook gebruik maken van onze speciale inloopmomenten 
voor bestaande en aanstaande vrijwilligers.

Op onderstaande momenten is er een Coördinator Vrijwilligers aanwezig 
die uw vragen omtrent vrijwilligerswerk graag voor u beantwoordt:

·         Dinsdag 1 oktober
·         Dinsdag 12 november
·         Dinsdag 3 december

14.00-15.00 uur 
Locatie: Buurthuis De Brug
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 Handwerken op de donderdagochtend

Al een aantal jaren zijn een hoop dames op de 
donderdagochtend druk met handwerken bij het 
Buurthuis. De mooiste creaties worden gemaakt. 
We zijn nu 2 jaar aan het breien voor het goede 
doel SOS (Stichting Ondersteuning Sovata). Zij 
verzamelen allemaal spullen in om woonsituaties in achterstandsge-
bieden in Roemenië te verbeteren. In deze 2 jaar tijd hebben wij veel 
contact gehad met de organisatie van SOS en begrijpen wij dat alle hulp 
nog steeds hard nodig is. 
Daarom is er besloten met alle dames van de handwerkochtend dat wij 
nog een jaar doorgaan met verzamelen van handgemaakte artikelen die 
ze in Roemenië goed kunnen gebruiken. 
Door al dit breien en haken wordt onze voorraad wol snel kleiner. Wij zijn 
dus opzoek naar wol voor deze activiteit. 
Kunt u ons hierbij helpen? U kunt de wol afgeven bij het Buurthuis.

Uitstapje Kerstmarkt: “Warme Witte Winter Weken” in Soest
Van donderdag 21 november tot en met maan-
dag 23 december is het een drukte van je-
welste in Soest. Massa’s mensen zijn op weg 
naar de Warme Witte Winter Weken, hét grote 
familie-winter-evenement. 
Het enorme terrein van ’t Vaarderhoogt is uit-
geruimd om plaats te maken voor een prach-
tig, nostalgisch winkeldorp in Anton Pieck stijl. 

Compleet met plein, kerk, fontein, molen en rijen bontgekleurde winkel-
tjes.

Dinsdag 17 december willen we met een groepje deelnemers van het 
Buurthuis naar dit mooie evenement. Tijdens dit bezoek bent u vrij om 
zelf rond te struinen over de kerstmarkt. Wij verzamelen dan na afloop 
weer op een centraal punt. 

Heeft u zin om mee te gaan met ons, geeft u zich dan op bij 1 van de 
gastvrouwen van het Buurthuis.

Kosten: €10,- p.p. 
Tijd: 13.00 – 17.00 uur (12.45 uur verzamelen bij Buurthuis de Brug)
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Sinterklaas

De aankomst van Sinterklaas is dit jaar op zaterdag 16 november. Hij zal 
in Apeldoorn aankomen en zal vanuit daar een hele hoop plaatsen in Ne-
derland bezoeken.

Ook zal hij weer in Driebergen komen en natuurlijk wordt het Buurthuis 
niet vergeten. Daarom hebben wij op ons programma weer een aantal 
activiteiten voor jong en oud staan, in sinterklaasthema.

Kerstattentie

Vindt u het ook zo leuk om andere mensen of uzelf met Kerst een kleinig-
heidje cadeau te geven wat net even anders is dan anders?

Wij verkopen in de maand december heerlijke kerststollen met daar-
aan een loterij verbonden. Bij elke kerststol die u koopt maakt u kans op 
mooie prijzen. Deze prijzen worden verzorgd door verschillende spon-
sors uit de omgeving. 
De opbrengst komt ten goede van de activiteiten die in 2020 gepland 
gaan worden in het Buurthuis.

Vanaf maandag 9 december kunt 
u de kerststollen bij Buurthuis 
de Brug bestellen en betalen. Op 
maandag 23 december en dinsdag 
24 december kunt u de kerststol 
tussen 10.00 en 11.00 uur komen 
halen en ziet u meteen of u win-
naar bent van 1 van onze mooie 
prijzen.

U bent van harte welkom op:
• 27 november van 10.00-12.00 uur, 

Creatieve workshop: Sinterklaaskrans
• 27 november van 14.30-16.00 uur, 

Sinterklaasmiddag voor jong en oud
• 5 december van 12.00-13.30 uur, 

Soep met brood, Sinterklaas special
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Kerst

Op 25 december herdenken Christenen over de hele 
wereld de geboorte van Jezus Christus. (Rooms)katho-
lieken noemen dit feest Kerstmis, protestanten noe-
men het Kerst(feest). 

Over de hele wereld word veel aandacht geschonken 
aan dit feest.
Uiteraard hebben wij in ons programma verschillende kerstactiviteiten 
verwerkt. Wij hopen dat u deze dagen weer bij ons aansluit om gezellig 
deel te nemen.

Nieuwjaarsborrel

Ook dit jaar willen we het nieuwe jaar gezamenlijk in luiden. 
Wij nodigen u graag uit om gezellig te proosten op een gelukkig en 
voorspoedig 2020! 

Op donderdag 2 januari bent u tussen 
10.00 en 11.30 van harte welkom voor 
een drankje bij Buurthuis de Brug.
Aansluitend bent u voor €3,50 p.p. 
welkom om 12.00 uur voor een heer-
lijke Nieuwjaarslunch, waar we zullen 
genieten van verschillende lekkernijen. 
Wij hopen u dan te zien!

U bent van harte welkom op:
• 4 december van 10.00-12.00 uur         Creatieve gastworkshop:  

                          Decopatch kerststerren
• 11 december van 14.30-16.00 uur      Kerst High tea
• 17 december van 13.00-17.00 uur      Kerstmarkt Soest
• 18 december van 10.00-12.00 uur      Creatieve workshop:  

             Kerstbloemstuk
• 18 december van 16.00-17.30 uur      Mannenmiddag: Kerstborrel
• 19 december van 12.00-13.30 uur      Soep met brood, Kerst special
• 23 december van 12.30-15.30 uur      Kerstdiner, groep 1 
• 24 december van 12.30-15.30 uur      Kerstdiner, groep 2

Op 25 en 26 december zijn wij gesloten i.v.m. Eerste en Tweede Kerstdag!


