
’t Bruggetje 
Nieuwsbrief 6 

november/december 2020 

Buurthuis De Brug 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Buurthuis De Brug 

          Sperwerkamp 38 

          3972 WE Driebergen 

          0343-510366 

          www.buurthuisdebrug.com 

          info@buurthuisdebrug.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buurthuisdebrug.com/


 

Beste Buurtbewoners,  

 

Buurthuis de Brug ligt in Driebergen-Rijsenburg, maar wist u dat de naam Thribergen voor 

het eerst in 1159 gebruikt werd? Pas in 1309 staat het voor het eerst als echte 

plaatsaanduiding vermeld. In de Middeleeuwen zijn er volop ridderhofsteden gebouwd in de 

omgeving. Van deze periode is er nog veel te zien rond de Langbroekerwetering. Deze vaart 

is in 1126 ontstaan bij het maken van de Driebergenhoek.  

Driebergen-Rijsenburg is ontstaan door het samenvoegen van de kernen Driebergen en 

Rijsenburg. Tot 1 mei 1931 waren deze kernen zelfstandige gemeenten. Sindsdien vormden 

ze één gemeente en zijn ze volledig samengegroeid tot één plaats. Op 1 januari 2006 werd 

de gemeente Driebergen-Rijsenburg samengevoegd met Amerongen, Doorn, Leersum, 

Maarn, Maarsbergen en Overberg tot de nieuwe gemeente, de Utrechtse Heuvelrug. 

In 2019 telde Driebergen-Rijsenburg ongeveer 18.840 inwoners en dit zijn ongeveer 9.325 

adressen. Elke twee maanden valt er bij ongeveer 2.500 adressen een Bruggetje op de 

deurmat, waardoor steeds meer mensen de weg weten te vinden naar het Buurthuis. 

Voor de maanden november en december hebben wij weer een mooi en 

aangepast programma voor u in elkaar gezet. Wij wensen u veel 

leesplezier toe en u bent van harte welkom bij Buurthuis de Brug. 

Namens,   

De gastvrouwen van Buurthuis de Brug 
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 Creatieve specials 

 

 

 

 

 

“Borrelplank graveren”   “Kerstornament maken” 

Dinsdag 3 november    Dinsdag 8 december 

14:30-16:00 uur    14:30-16:00 uur 

€5,- incl. koffie/thee    €3,50 incl. koffie/thee 

 

‘Even een ommetje maken’ 

In samenwerking met de Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond starten we dit jaar het 

nieuwe project ‘even een ommetje maken’. Elke vrijdag om 11.00 word er een wandeling 

gemaakt in de mooie omgeving van Driebergen. De wandeling start vanaf het Buurthuis en 

duurt ongeveer 45 minuten. Iedereen kan meelopen, ook met een rollator. Hierna genieten 

we van een kopje koffie of thee. 

Vind u het ook leuk om mee te lopen? Geeft u dan nu snel op 

bij één van onze gastvrouwen (0343-510366 of 

info@buurthuisdebrug.com).  

Kosten: €2,-  p.p. 

We zijn ook op zoek naar één of meerdere vrijwilligers die 

willen helpen om deze activiteit te begeleiden. Voor contact 

en vragen kunt u terecht bij buurtsportcoach Gert 

(0611969771, gert@heuvelrugsportiefengezond.nl) 
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Albert Heijn 

Hoofdstraat 162 

3972 LG Driebergen 

0343-510317 

 

 

 

 

Sinterklaas 
Het lijkt allemaal nog zover weg, maar de maand december komt 
steeds meer in zicht. Het programma van december zit bij dit 
Bruggetje. Een diversiteit aan activiteiten om in de sfeer te komen van 
de feestdagen.  

U bent van harte welkom op onze Sinterklaas activiteiten op: 

 24 november van 14.30-16.00 uur: 

Sinterklaas high tea 

 30 november van 12.30-13.30 uur: 

Soep met brood, Sinterklaas special 

 1 december van 13.30-14.30 uur en 15.00-16.00 uur: 

Sinterklaas Bingo, met aansluitend loterij 

Kerstornament 
Wij verkopen dit jaar handgemaakte kerst-ornamenten “een vrolijke 
sneeuwpop!” Deze kunt u in uw eigen huis ophangen of cadeau geven 
aan een ander.  Als u één van deze sneeuwpopjes koopt maakt u kans 
op mooie prijzen uit onze speciale kerstloterij. Deze prijzen worden 
verzorgd door verschillende sponsors uit de omgeving. 

U kunt vanaf maandag 7 december deze schitterende sneeuwpopjes  

kopen voor €2,- per stuk of 3 voor €5,-   en u ziet dan direct of u één van de mooie prijzen uit 

de kerstloterij gewonnen heeft.  
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Kerst 
Dit jaar worden er diverse corona-proof activiteiten georganiseerd in het Buurthuis. Daarbij 
kan het thema kerst natuurlijk niet ontbreken. Uiteraard aangepast, op afstand en geheel 
volgends de richtlijnen van het RIVM. I.v.m. de voorbereidingen vragen wij u zich dan alvast 
van te voren aan te melden. 

U bent van harte welkom op:  

 8 december van 14:30-16:00 uur: 

Creatieve special: Kersornament maken 

 9 december van 14:00-16:00 uur: 

Filmmiddag: Op groot scherm ‘’White Christmas(1954)’’ 

 15 december van 14.30-16.00 uur: 

Creatieve workshop: Kerstbloemstuk 

 21 december van 12.30-13.30 uur: 

Soep met brood, Kerst special 

 22 december 13.30-14.30 uur en 15.00-16.00 uur: 

Kerst Bingo 

 23 december van 17.00-20.00 uur: 

Kerstdiner, groep 1  

 24 december van 12.00-15.00 uur: 

Kerstdiner, groep 2 

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

De Kievit 29 

3972 PH Driebergen 

06-12959170 

edelo.massagepraktijk@gmail.com 

www.edelo.nl 

 

Schilderijenmuur  

Sinds 2018 hangen er iedere maand in het Buurthuis verschillende 

schilderijen van diverse bekende en onbekende kunstenaars. We 

hebben al een hoop prachtige schilderijen voorbij zien komen. Het 

Buurthuis lijkt net een klein museum, met telkens een nieuwe 

expositie. 

Kent u iemand die het leuk vindt om zijn of haar werk tentoon te 

stellen in het Buurthuis of maakt u zelf prachtige schilderijen? Meld 

dit dan bij één van de gastvrouwen van het Buurthuis en wie weet 

hangen uw schilderijen binnenkort ook in het Buurthuis. 

 

Stoelmassages Edelo Bij Buurthuis de Brug Heeft u last van uw 

nek, bovenrug en/of schouders? Zou u zich graag meer ontspannen 

en los willen voelen? Probeer dan eens een stoelmassage bij 

Buurthuis de Brug.  

Een stoelmassage is een massage op een stoel met een hoofd- en 

armsteun. Hierdoor zit u comfortabel en zijn de rug, nek en schouders in een ontspannen 

houding. De massage wordt gegeven door Eva Dekker-Looman, van Edelo Massagepraktijk. 

Zij masseert u met olie. U kunt een ontspanningsmassage of een iets steviger massage 

vragen, net waar u aan toe bent.  

Deze massage is voor een relatief klein bedrag in te plannen, waardoor u kunt ontdekken of 

massage iets voor u is. De kosten zijn €5,- per kwartier.  
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Telefooncirkel Humanitas 

We hebben de afgelopen maanden gezien dat contact onderling heel belangrijk is. 

Humanitas biedt de mogelijkheid tot deelname aan een zogeheten ‘Telefooncirkel’ in diverse 

gemeenten. Een telefooncirkel is een dagelijks belrondje tussen ongeveer acht 

alleenwonende mensen. Er is contact van mens tot mens, gewoon om even te horen of alles 

in orde is. Een telefooncirkel biedt iemand een gevoel van veiligheid.  

Een vaste vrijwilliger start en eindigt de cirkel elke ochtend. Komt een 

deelnemer niet aan de lijn, dan komt de vrijwilliger in actie en neemt 

contact op met een vooraf opgegeven ‘sleutelpersoon’. Indien nodig gaat 

zij even thuis bij de deelnemer kijken. 

Aanmelden als deelnemer? 

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Humanitas, afdeling 

Heuvelrug via 06-35122389 of per mail: heuvelrug@humanitas.nl.  

Na aanmelding komt de coördinator bij u thuis voor een kennismaking en uitleg. Deelname 

aan een telefooncirkel is gratis. 

Liever aanmelden als vrijwilliger? 

Humanitas zoekt ook vrijwilligers voor de telefooncirkels én een vrijwilliger coördinator voor 

de Utrechtse Heuvelrug. 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met 06-35122389 

of per mail: heuvelrug@humanitas.nl.  

 

Meer informatie? 

www.humanitas.nl/afdeling/heuvelrug 
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Buurthuis de Brug   www.buurthuisdebrug.com 

Sperwerkamp 38  info@buurthuisdebrug.com 

3972 WE Driebergen  0343-510366 

 

 

Valkenkamp 37 

3972 ZA Driebergen 

www.naturel-move.nl 

0343-531345 

 

 

 

Verras de mantelzorger  

Zoals u ook heeft kunnen lezen in ons vorige Bruggetje organiseert Samen op de Heuvelrug 

elk jaar de week van de mantelzorg. Wij van Buurthuis de Brug doen ook dit jaar weer mee 

om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten.  

Kent u een mantelzorger/ster die u in het zonnetje wil zetten? Iemand die ontzettend 

zijn/haar best doet voor iemand anders en die nu zelf verwent mag worden? Geef die 

persoon 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 wordt thuisbezorgt.  

Wees er snel bij, want er zijn nog maar 

een aantal lunchpakketten beschikbaar. 
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