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Beste Buurtbewoners,
Het blijft een bijzondere tijd. Een tijd
waarbij het ontmoeten anders gaat dan
dat we gewend zijn. De afgelopen
maanden hebben we gemerkt dat het
sociale aspect van het Buurthuis enorm
wordt gemist. Vooral de combinatie van
een activiteit en het ongedwongen ontmoeten. Het is iets waar
wij als mens van kunnen genieten. Wat kleur geeft aan de
dagen, wat ons sociale netwerk vergroot en zorgt voor
ontspanning.
Wij hebben de afgelopen maanden goed kunnen kijken,
bedenken en uit proberen welke activiteiten goed in deze tijd
passen. Het goede nieuws is dat
we kleinschalig steeds meer
verschillende activiteiten kunnen
gaan opzetten. We stemmen goed
af met de organisatie en de
deelnemers, waardoor niet alleen
rekening wordt gehouden met de
regels van het RIVM maar ook
waar wij ons allen als buurt veilig bij voelen.
Zo kunt u zich o.a. weer inschrijven voor ‘Fit de week in’, soep
met brood, bingo, borrelmoment, mannenmiddag en de
workshop smoothies! Nieuwsgierig? Neem gauw een kijkje in
ons programma.
Wij kijken ernaar uit jullie weer op een veilige wijze te mogen
ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
De gastvrouwen van het Buurthuis

-2

Borrel-gezelligheid kent geen tijd
De afgelopen tijd hebben we regelmatig
koffiemomenten aangeboden vanuit het
Buurthuis. Daarbij ontstond het idee om
eens een hartig hapje aan te bieden. Dat
lieten wij ons op het Buurthuis geen tweede
keer zeggen. Het ontmoeten van een
diversiteit van verschillende buurtbewoners
staat bij ons centraal. Voor het volgende programma hebben
we besloten om van de koffiemomenten in de middag een
borrelmoment te maken.
Kom en geniet van deze fijne middag met elkaar onder het
genot
van een hapje en een drankje.
Deze borrelmomenten zijn gepland op diverse datums, zie
programma. Meld u zich gerust aan voor deze gezellige
activiteit.
Kosten €2,- p.p. incl. koffie/thee en borrelhap.
Andere dranken zijn bij ons te verkrijgen vanaf €0,50.
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Bij het oude programma was de Bingo één van de activiteiten
die druk bezocht werd in het Buurthuis. Een diversiteit aan
buurtbewoners genoten maandelijks van dit spannende
gezelschapsspel.
Wij zijn blij om te melden dat wij in de maand september en
oktober weer gaan starten met de Bingo. Iets anders dan u
gewend bent, maar zeker niet minder leuk!
Om iedereen de gelegenheid te geven deel te nemen aan de
Bingo hebben we op één middag twee bingo’s gepland. We
hebben kleinere groepjes i.v.m. de veiligheidsmaatregelen.
Reserveer uw plek via 0343-510336 of
info@buurthuisdebrug.com om mee te doen aan dit
fantastische spel!
Dinsdag 22 september ‘Bingo, met aansluitend loterij’
Tijd: 13:30-14:30 uur of 15:00-16:00 uur
Dinsdag 13 oktober ‘Boodschappen bingo’
Tijd: 13:30-14:30 uur of 15:00-16:00 uur
Kosten: €4,00 incl. koffie en thee.
Eva Dekker-Looman
De Kievit 29
3972 PH Driebergen
06-12959170
edelo.massagepraktijk@gmail.com
www.edelo.nl
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Burendag 2020
Burendag is een dag waarbij het contact met de buren centraal
staat. Contact met de buurt is belangrijk voor de saamhorigheid
in de buurt.
Of je nou iemand wil bedanken als fijne buurman/vrouw of dat
je iemand beter wil leren kennen, burendag geeft de
gelegenheid om hier betekenis aan te geven.
Normaal gesproken organiseren
wij het connectiepunt voor deze
ontmoetingen tijdens burendag.
Dit jaar is dit helaas niet
mogelijk vanwege de
omstandigheden. Maar dat
houdt ons niet tegen contacten
in de buurt te stimuleren.
Reserveer nu een heerlijke maaltijd voor 2 tot 4 personen via
het Buurthuis voor u en iemand anders uit de buurt. U haalt
deze maaltijd zaterdag 26 september tussen 10:00 en 12:00
uur bij ons op, om samen met uw buurman of buurvrouw te
kunnen genieten. Veilig op afstand in uw eigen huiskamer of
tuin.
Laten we samen zorgen voor een fijne buurt!
Reserveer uw maaltijd voor maandag 21 september via 0343510366 of buurthuisdebrug@iszdebrug.nl
We hebben een beperkt aantal pakketten beschikbaar, dus
wees er snel bij
en maak uw buurman of buurvrouw blij! "
%
$
#
De maaltijdservice van De Brug, ook wel
bekend onder de naam Het Gemakspannetje
verzorgd deze overheerlijke maaltijden.
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Poffertjes, dat wordt weer smullen…..
Die mooie gietijzeren plaat, het geluid van het sissen van het
poffertjes beslag op de plaat en die óverheerlijke geur die daar
vanaf komt. Het is alleen al een feestje om ze te bakken.
Op dinsdag 29 september en dinsdag 20 oktober van 14:3016:00 uur bakken wij graag poffertjes voor u. Uiteraard kunt u
een plek reserveren in het Buurthuis, alleen zijn het aantal
plekken beperkt. Daarvoor bieden wij ook de mogelijkheid een
afhaalportie te bestellen. Heerlijk genieten van vers gebakken
poffertjes om mee te nemen.
Meld u aan via 0343-510366 of info@buurthuisdebrug.com
Café de Kletskousjes
In de herfst van 2015 kreeg ik bij De Brug de
mogelijkheid mijn wens een baby/peuter café
in Driebergen op te richten. Een plek waar je
je kind in de veiligheid van je eigen
aanwezigheid kunt laten spelen met andere kinderen en ander
speelgoed. Het leuke is dat je zelf toekomt aan een praatje en
geniet van hete koffie/thee. Ik heb ervan genoten de kleine
bezoekers te zien opgroeien naar de kleuterklas. Wat een
heerlijke periode van 0 tot 4 jaar!
Nu is het tijd voor mij om het stokje over te dragen. Een trouwe
deelneemster van Café de Kletskousjes: Justyna Porada zal
mijn werk voortzetten. Liedjes zingen, spelen en genieten met
de kleintjes en ook met haar talent als gastvrouw zal zij over de
brug komen.
Ik wens haar heel veel plezier samen met de prachtige
bezoekers. Kom je ook, op dinsdagochtend van 9:30-11:00 uur.
Kirsten Hoekman
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Smoothies, gezond maar ook héél lekker
Wist u dat een smoothie met spinazie
heel erg lekker kan zijn? Spinazie zit
vol met ijzer, wat goed is voor het
afweersysteem en het geeft de cellen
in ons bloed zuurstof.
Deze middag geven wij een
demonstratie over het maken van smoothies. Hoe doe je dat,
wat heb je nodig en waar is wat goed voor? Onze gastvrouw
legt u alles uit over deze overheerlijke smoothies. Ook zal zij
verschillende smoothies voor u klaarmaken zodat er geproefd
en gesmuld kan worden.
Dinsdag 6 oktober van 14:30-16:00 uur
Kosten: € 3,- .p.p.
Meld u snel aan bij één van onze gastvrouwen!
Geen plek meer binnen, maar wel zin in een
smoothie?
Voor €1,50 kunt u een smoothie naar keuze
afhalen bij het Buurthuis.
Kom niet te laat, want op is op! J
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Verras de mantelzorger!
Samen op de Heuvelrug organiseert elk jaar
de week van de mantelzorg. Hierbij kunnen
allerlei verschillende organisaties meedoen.
Wij, Buurthuis de Brug, vinden de mantelzorgers ontzettend
belangrijk en willen er graag aan mee helpen om de
mantelzorgers in het zonnetje te zetten!
We moeten dit jaar rekening houden met de richtlijnen van het
RIVM, waardoor het lastig wordt om een activiteit te
organiseren op het buurthuis. We hebben daarom gekozen
voor een andere manier.
Kent u een mantelzorger/ster die u in het zonnetje wil zetten.
Geef diegene dan vóór 2 november op via 0343-510366 of
info@buurthuisdebrug.com. Wij, van Buurthuis De Brug, zorgen
dan dat er bij deze persoon in de week van 9 t/m 13 november
een heerlijk lunchpakket word thuisbezorgt.
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www.naturel-move.nl
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