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Beste buurtbewoners, 

2021 is net begonnen en het blijft voor velen een onzekere tijd. Wel is er wat licht aan het 

eind van de tunnel, nu er de mogelijkheid is een vaccin toegediend te krijgen. Dit brengt ons 

hopelijk weer naar wat meer vrijheden en minder Corona. We kijken terug op een bizar jaar, 

waarin minder fijne dingen zijn gebeurd, maar waarin ook hele mooie initiatieven zijn 

ontstaan. We zijn meer op onszelf aangewezen, maar daarnaast kijken we juist ook meer 

naar elkaar om. Een extra telefoontje, kaartje, bloemetje, een boodschap meenemen voor de 

buurvrouw. Ook deze dingen passen binnen de Coronatijd.  

Met dit Bruggetje willen we u informeren over bepaalde 

onderwerpen die bij het Buurthuis passen, tips meegeven voor 

praktische hulp in deze coronatijd, wat vermaak bieden en 

toelichten wat wij de komende tijd kunnen aanbieden vanuit het 

Buurthuis.  
Wij hebben er voor gekozen om nog geen programma toe te voegen aan dit Bruggetje, 

omdat het erg onzekere tijden zijn. Zodra wij weer open mogen kunt u een nieuw programma 

meenemen vanaf het Buurthuis of downloaden via onze website 

(www.buurthuisdebrug.com).  

We hopen u in de komende maanden wat afleiding en verschillende lekkernijen voor thuis te 

kunnen bieden. 

Lees dit bruggetje verder om te zien wat ons aanbod is! 

 

Namens, 

De gastvrouwen van Buurthuis de Brug 
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Albert Heijn 

Hoofdstraat 162 

3972 LG Driebergen 

0343-510317 

 

 

 

 

Jubileum ‘7 jaar Buurthuis!’ 

Op 12 maart 2014 opende het Buurthuis voor het eerst haar deuren. Dat is in maart 2021 
alweer 7 jaar geleden. We vieren dan het 7 jarig jubileum! Maar wat is een jubileum 
eigenlijk? Dit is een feestelijke herdenking van een gebeurtenis: een huwelijk, indiensttreding 
bij een bedrijf of oprichting van een vereniging of bedrijf, die een bepaalde tijd geleden is. 
Voor de verschillende jaartallen bestaan benamingen die naar een grondstof verwijzen. Dit 
zijn de meest bekende: 12,5 jaar is koper, 25 jaar zilver, 50 jaar is goud en 60 jaar is 
diamant. 7 jaar heeft zelfs meerdere benamingen: brons, koper, nikkel én wol. Toch weer 
leuk om te weten! 

 
Het begon in 2014 met een inloop van 10.00-14.00 uur inclusief officiële opening door de 

directeur van de Brug en daarna soep met stokbrood. Wie had toen verwacht dat deze 

activiteit zou uitlopen tot 1 van de best lopende activiteiten op het programma? 

Er is in deze 7 jaar wel een hoop veranderd. We begonnen met 3 dagen in de week 

activiteiten aanbieden en zijn uitgegroeid naar een divers activiteitenprogramma voor 5 

dagen in de week. 

Ons belangrijkste doel is nog steeds: mensen bij elkaar brengen/verbinden. Hoewel er in de 

afgelopen maanden weinig kon, zijn wij dankbaar dat we op de momenten dat wij open 

waren dit doel toch behaald werd. 

Wij willen dit 7 jarig jubileum niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Daarom kiezen wij er 

voor om u een ‘Jubileum borrelplank’ aan te bieden, in plaats van een borrel op het 

Buurthuis. U kunt zich opgeven om op vrijdag 12 maart, tussen 14.00-16.00 uur, voor €2,50 

p.p. een borrelplank op te halen of te laten bezorgen voor €1.- extra in Driebergen. Hier kunt 

u thuis van genieten en zo kunnen we er toch ‘samen’ bij stilstaan. Bekijk het opgave 

formulier voor extra opties! 
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Wist u dat…? 

Terwijl we aan dit Bruggetje beginnen en bedenken waar we over 

zullen schrijven, zien we de maanden: februari en maart staan. Dit 

roept bij ons meteen de vraag op waar deze namen nou eigenlijk 

vandaan komen. Weet u dit?  

Wij vonden voor u het antwoord. Lees mee: 

Januari, is genoemd naar de Romeinse god Janus.  

Janus behoort tot de oudste van de Romeinse goden. In de 

Romeinse mythologie was Janus de god van het begin en het einde, van het openen en het 

sluiten. Daarom draagt ook de maand januari zijn naam en werd hij aangeroepen aan het 

begin van het zaai- en oogstseizoen, alsmede bij huwelijken en geboortes. Op de eerste dag 

van januari vermeed men alles wat een kwade betekenis kon hebben voor de toekomst. 

Bovendien gaf men, om de vriendschappelijke verhouding te bevestigen, elkaar kleine 

geschenken.  

Februari, is genoemd naar de Romeinse god Februus 
Februus was de god van de purificatie/onderwereld. Bij de oude Romeinen was februari 
namelijk de maand van de grote reiniging en boetedoening (de februa). Zij vierden in deze 
maand hun Lupercalia, reinigings- en vruchtbaarheidsfeesten ter ere van de wolfsgod 
Lupercus.  

Maart, is genoemd naar de Romeinse god Mars 

Mars was de Romeinse god van de oorlog, maar had daarnaast ook nog enkele 

vruchtbaarheidsfuncties. Hij was bekend bij alle Italische volkeren. 

 

April, is genoemd naar het woord aperire en dit betekent in het latijn: openen Waarschijnlijk 

verwijst dit naar de groei van de planten en bloemen in de lente. Een andere theorie stelt dat 

de naam is afgeleid van een woord dat 'tweede' betekent, of van Aperta, een bijnaam van 

Apollo. 
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Mei, is genoemd naar de Griekse god Maia 

De Romeinen vierden diverse voorjaarsfeesten. Begin mei hadden ze het meerdaagse 

bloesemfeest, de Floralia geheten. Op de eerste dag van mei vierden ze het feest van de 

aardgodin Bona Dea ('de Goede Godin'), die later met de Griekse godin Maia werd 

geïdentificeerd. 

Juni is genoemd naar de Romeinse godin Juno 

Juno was in de Romeinse mythologie de heerseres van de hemelen, net als haar man 

Jupiter daarvan de heerser was. Zij was de moeder van Vulcanus en Mars. 

Juli, is genoemd naar de Romeinse veldheer Julius Caesar 

Julius Caesar was een Romeins politicus, generaal en schrijver. Hij doorliep zowel een 

militaire als politieke loopbaan en werd na de verovering van Gallië en de daaropvolgende 

burgeroorlog tegen Pompeius dictator van het Romeinse Rijk. Door zijn bewind werd de 

Romeinse Republiek omgevormd tot het Romeinse Keizerrijk.  

Augustus, is genoemd naar de Romeinse keizer Augustus 

Voordat de maand naar keizer Augustus genoemd werd, was het de zesde maand in de 

Romeinse kalender, onder de naam Sextilis, wat "zesde maand" betekent. Volgens de 

Romeinse kalender begon het nieuwe jaar immers op 1 maart. Sextilis werd omgedoopt tot 

"augustus" ter ere van keizer Augustus, die in deze maand in 43 v. Chr. consul werd, en 

verschillende overwinningen behaalde. 

September, betekent in het Latijns, zevende maand 

September was oorspronkelijk de 7e maand van het jaar, omdat het Romeinse kalenderjaar 

tot 153 v.Chr op 1 maart begon. 

Oktober, betekent in het Latijns, achtste maand  

November, betekent in het Latijns, negende maand 

December, betekent in het Latijns, tiende maand 
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Eva Dekker-Looman 

De Kievit 29 

3972 PH Driebergen 

06-12959170 

edelo.massagepraktijk@gmail.com 

www.edelo.nl 

Tips voor coronahulp 

Hieronder vindt u 2 voorbeelden van websites, zowel 

landelijk als lokaal, waar diverse soorten coronahulp 

wordt aangeboden: 

 Om deze tijd zo veilig en prettig mogelijk door te komen kunt u voor (gratis of 

betaalde) coronahulp terecht op www.alleszelf.nl. Er wordt via deze website hulp 

geboden voor ouderen en hun mantelzorgers, naasten en hulpverleners. U kunt hier 

tips vinden voor een maaltijdservice, financiële hulp, boodschappenhulp, het gebruik 

van diverse handige apps en nog veel meer. Mocht u vragen hebben, dan kunt u 

mailen naar info@alleszelf.nl. 

 

 Het zijn bizarre tijden waarin we zo veel mogelijk binnen blijven en afstand moeten 

houden van elkaar. Er zijn gelukkig ook allerlei lokale initiatieven en organisaties die 

u kunnen helpen door deze tijd heen te komen. U kunt zowel hulp ontvangen als hulp 

bieden. Denk aan een luisterlijn, een telefooncirkel of praktische hulp, zoals 

boodschappen doen. Op deze website kunt u alle informatie vinden over deze lokale 

initiatieven, per doelgroep: www.samenopdeheuvelrug.nl/informele-hulp-corona 

U kunt bij vragen altijd contact opnemen met de Sociale Dorpsteams, bereikbaar op 

werkdagen van 9.00-13.00 uur op 0343-565800. Zij denken met u mee. 
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Handwerken voor het goede doel 

Bij het Buurthuis handwerken we inmiddels al aantal jaar voor het goede doel: Stichting 

Ondersteuning Sovata (SOS). 

Wij hebben dit met heel veel plezier gedaan en kunnen met trots vertellen dat we in al die 

jaren 152 dekens, 294 sjaals, 272 mutsen, 433 truien, 50 paar sokken, 280 knuffels, 20 

omslagdoeken, 38 paar sloffen, 6 jurkjes, 3 broekjes, 2 paar pannenlappen, 2 rokjes, 1 wc-

mat, 2 collen, 1 tafelkeedje, 8 tassen, 2 babyzakken en 1 paar wanten hebben gemaakt en 

geschonken aan dit goede doel. 

Wij gaan vanaf maart 2021 starten met een nieuw doel en hebben 

hierbij gekozen voor het goede doel: Stichting Helping Hands. Sinds 

oktober 2004 hebben zij hulp-projecten in Zuid Afrika. Hun doel is 

helpen waar nodig is. Ze doen dit al jaren met hart en ziel. Jaarlijks 

bezoeken ze Zuid-Afrika om te checken en te helpen. Als u meer wilt 

weten over dit doel kunt u kijken op hun website: 

www.stichtinghelpinghands.nl. Zodra alle maatregelen het toelaten 

komen de oprichters bij ons vertellen over hun mooie werk. 

Wilt u ook helpen? Alles wat handgemaakt is, is welkom. Denk hierbij aan sjaals, truien en 

knuffels. Ook zijn wij altijd op zoek naar wol om te kunnen handwerken. Dus heeft u 

zelfgemaakte producten of wol, dan kunt u dit afgeven bij Buurthuis de Brug.  

 

 

 

Valkenkamp 37 

3972 ZA Driebergen 

www.natural-move.nl 

0343-531345 

 

 -7- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stichtinghelpinghands.nl/
http://www.natural-move.nl/


 

 

 

Cijferpuzzel 

A B C D E F G H I J K L M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Kunt u ontcijferen wat hier staat: 

23 9 10 

    

 

 

 

 

 

Als u de puzzel heeft opgelost kunt u het antwoord, uw naam en telefoonnummer naar 

Buurthuis de Brug opsturen (adres: Sperwerkamp 38, 3972 WE in Driebergen) of uiterlijk 1 

maart 2021 mailen via info@buurthuisdebrug.com. 

Uit alle goede antwoorden zullen wij 1 naam trekken en diegene wint een mooie prijs! 
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