
 

 
Het Gemakspannetje 
 
Wist u dat de keuken van De Brug 
heerlijke koelverse maaltijden 
aanbiedt die u thuis kunt laten 
bezorgen? U kiest zelf uit wat u wilt 
eten. Handig voor als u niet (altijd) in 
de gelegenheid bent om zelf te koken. 
Bekijk de website (www.hetgemakspannetje.nl) of bel voor meer informatie 
naar 0343-555425. Om te kijken of het wat voor u is kunt u ook een gratis 
maaltijd ontvangen om te proberen! 
 
Houd het programma van het Buurthuis ook goed in de gaten, want in de 
komende maanden zullen wij zo nu en dan ook themamaaltijden 'to go' 
aanbieden, in samenwerking met Het Gemakspannetje. 
Eet smakelijk!  
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Beste buurtbewoners, 

Het is weer bijna Koningsdag, een nationale feestdag in het Koninkrijk der 

Nederlanden ter ere van het staatshoofd. Van 1885 tot 1890 had het de 

naam Prinsessedag en van 1891 tot 2013 Koninginnedag. 

Gedurende de regeerperiode van Wilhelmina werd Koninginnedag tot 1948 

gevierd op 31 augustus, haar verjaardag. Toen Juliana de troon besteeg, 

werd het feest in 1949 verplaatst naar de geboortedag van de nieuwe 

koningin, 30 april.  

Koningin Beatrix koos er bij haar aantreden in 1980 

voor om de feestdag niet te verplaatsen en hem 

daarmee, in tegenstelling tot haar moeder en 

grootmoeder, niet op haar verjaardag, 31 januari, te 

vieren. Ze deed dit om haar moeder te eren. Een 

bijkomende praktische overweging was dat op haar 

eigen verjaardag het weer, in tegenstelling tot eind 

april, niet geschikt was voor een grootschalig 

buitenevenement. Sinds 2014 wordt Koningsdag 

gevierd op de verjaardag van staatshoofd Willem-

Alexander, op 27 april.          Eedsaflegging Beatrix 

Wij hebben op woensdag 21 april een Koninklijke themamaaltijd op ons 
programma staan. U kunt dan genieten van een heerlijk 3-gangenmenu die 
u bij ons kunt komen ophalen of thuis kunt laten bezorgen. Ook bieden wij 
in de maanden mei en juni weer diverse lekkernijen ‘to go’ aan die u bij ons 
kunt bestellen. Voor meer informatie kijkt u in de gekleurde bijlage van dit 
Bruggetje. 

 

We wensen u veel leesplezier! 

Namens, 

De gastvrouwen van Buurthuis de Brug 
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Lente fotoactie 

In de afgelopen maanden hebben 

wij 2 keer een leuke fotoactie 

georganiseerd, elke keer met 

seizoensgebonden thema. 

Hier hebben wij prachtige foto’s bij 

mogen ontvangen en er zijn mooie 

prijzen gewonnen.  

 

Wegens het enthousiasme hebben wij besloten gewoon weer zo’n leuke 

fotoactie te organiseren. Deze keer vragen wij u een mooie lentefoto te 

maken en op te sturen naar het Buurthuis. Maak een fijne wandeling in uw 

buurt en geniet van de fluitende vogeltjes en de lentezon op uw gezicht. 
 

Deze foto ontvangen wij graag uiterlijk 1 mei 2021. U kunt de foto op de 

post doen (Sperwerkamp 38, 3972 WE, 

Driebergen) of mailen naar 

info@buurthuisdebrug.com, met een korte 

beschrijving waarom u deze foto zo mooi 

vindt. Met deze actie kunt u een mooie prijs 

winnen en wij zullen de foto gebruiken op de 

voorkant van het volgende Bruggetje. Uw 

foto zal dus ongeveer 2500 keer verspreid 

worden in een groot gedeelte van 

Driebergen. Hoe leuk is dat? 

Veel plezier en we zien uw foto graag verschijnen! 
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Wereld fietsdag 

Wist u dat 3 juni ‘Wereld fietsdag’ is? Op deze dag 

wordt wereldwijd de fiets en het fietsen gepromoot. Er 

worden evenementen en activiteiten georganiseerd 

die erop gericht zijn de fietscultuur in de samenleving 

te stimuleren en de verkeersveiligheid voor fietsers te 

verbeteren. 

Houd u ook van fietsen? Dan is deze site misschien ook iets voor u! 

Op www.fietsnetwerk.nl voert u de plaats in waar u wilt fietsen. Er 

verschijnen verschillende routes in die buurt zodat u een heerlijk tochtje 

kunt maken. Wij wensen u veel fiets plezier! 

 

 

 

 

 

Mocht u het leuk vinden om voor tijdens uw fietstocht een fietspakketje ‘to 

go’ op te halen bij het Buurthuis, meld u zich dan hier voor aan via het 

opgave formulier, in de gekleurde bijlage.  

Voor €2,- p.p. ontvangt u een pakketje met een fietsroute in de omgeving, 

een flesje water en een lekkere verrassing voor onderweg! 
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Ons Buurthuis gedicht 

Wij bestonden 12 maart alweer 7 jaar.  

Het vieren op het Buurthuis was helaas niet 

mogelijk en daarom boden wij voor een kleine 

prijs een heerlijk jubileum borrelplankje ‘to go’ 

aan. Iedereen kon dit ophalen of thuis laten 

bezorgen zodat we er in gedachte toch samen 

een feestje van konden maken. 

Gera Pronk, dichter op de heuvelrug, heeft 

voor dit speciale moment een schitterend 

gedicht geschreven. Wij willen haar hiervoor 

nogmaals hartelijk danken. 

Zeven jaar Buurthuis De Brug 

Beminde jubilaris         | Ja, ’s middags komt er sterke drank 

Hoe open je een gastvrij huis        | uit eikenhouten vaten 

als elke deur gesloten lijkt        | Een houtgerijpte volle klank 

Het blijkt dat als je beter kijkt        | mag klinken op de Sperwerkamp 

verbeelding ook een feest is        | De mannen van de woensdag 

           | kunnen lachen en zwaar praten 

Hup, alle Bruggers uit de buurt         |  

bewegen is een goed begin        | Op vrijdag dansen we vertraagd 

Op maandag fit de week weer in      | met onze Tai Chi meester 

Na afloop krijgt de laatste groep       | We buigen als een wilgentwijg 

een zelfgemaakte groentesoep        | en zwijgen bij een blokje om  

                                                          | 

En iedereen praat lekker mee        | Al maanden lonkt ons tweede huis 

maar niemand die zo kletsen kan     | We blijven nu niet lang meer thuis  

als kleine vrouw en kleine man        | Hiep, hiep, hoera, voor onze Brug 

als alle kleine kousjes          | Je ziet ons snel terug 

op dinsdag in het Kletscafé        |  

                                                          | 

Op woensdag starten we met thee   | Gera Pronk, 10 maart 2021 

Wie brengt vandaag een liedje mee | #dichteropdeheuvelrug 

De krassers van de bingo                 |  

De bazen van de borrelplank            | 
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Buitenspeeldag 2021 

De Buitenspeeldag van 

initiatiefnemers Jantje Beton en 

Nickelodeon is de grootste 

buitenspeelactie van 

Nederland. Op die dag willen zij 

van heel Nederland één grote 

speelplek maken! Dit jaar is 

deze dag op woensdag 9 juni. 

Wij van Buurthuis de Brug hebben verschillende jaren mee gedaan met dit 

evenement, maar helaas kon dat vorig jaar niet doorgaan. 

Dit jaar zal het ook iets anders zijn. Daarom willen 

wij de kinderen uit Driebergen een speeltasje 

aanbieden voor €4,- per tasje. In dit tasje vind je 

een aantal leuke buitenspeelartikelen met een 

boekje met verschillende spelletjes, zodat je deze 

middag heerlijk buiten kunt spelen. Ook zit er een 

waardebon in om deze middag een heerlijke portie 

poffertjes te komen halen bij Buurthuis de Brug. 

De poffertjes worden vers voor jullie gebakken.  

Voor de mensen die geen tasje bestellen zijn er ook losse porties poffertjes 

te bestellen. Op 9 juni zullen er ’s middags ook poffertjes gebakken worden 

op het Buurthuis die u kunt bestellen voor afhalen of bezorgen voor €3,- 

per persoon.  

Je moet dit tasje of portie poffertjes wel vooraf even bestellen bij ons. Dit 

kan t/m 2 juni via de mail (info@buurthuisdebrug.com) of via het opgave 

formulier in het midden van dit Bruggetje. Als je een tasje besteld hebt, kun 

je deze ophalen op woensdag 9 juni tussen 12.00 en 16.00 uur. 
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Moederdag en Vaderdag 2021 

Op zondag 9 mei is het dit jaar weer Moederdag en op zondag 20 juni is 

het Vaderdag. Voor veel van ons toch een dag om stil te staan bij alle lieve 

moeders/vaders en alles wat zij betekenen voor ons. Hoewel niet iedereen 

meer een moeder/vader heeft of (nog) geen moeder/vader is, vinden wij 

het toch bijzondere dagen die we niet zomaar aan ons voorbij willen laten 

gaan.  

 

Om deze dagen te vieren bieden wij jong en oud de mogelijkheid om een 

lekker ontbijt bij ons te bestellen. Dit ontbijt bestaat uit diverse broodjes om 

zelf af te bakken, een sapje en andere lekkernijen. Hiermee kunt u zichzelf 

of een ander heerlijk verwennen. Bestellen kan via het gekleurde 

opgaveformulier die bij dit Bruggetje gevoegd is.  

 

U kunt het moederdag ontbijt op zaterdag 8 mei en het vaderdag ontbijt op 

zaterdag 19 juni op komen halen, beide tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Kosten: €5,- per ontbijt volwassene en €3,50 kind. 

Hollandse lunch & Quiz 

Wij gaan op woensdag 12 mei een heerlijke lunch voor u voorbereiden met 

daarbij een quiz over Nederland voor €5,50 per pakket. Deze quiz kunt u 

rustig op u gemak thuis maken en vervolgens kunt u de antwoorden mailen 

naar (info@buurthuisdebrug.com) of door de brievenbus bij Sperwerkamp 

38 doen. De winnaar van deze quiz wint een mooie prijs. 

Hier vast even een opwarmertje 

om in te komen:  

‘Wist u dat op het 

Waddeneiland Texel meer 

schapen wonen dan mensen?’ 

Leuk weetje, toch? Wilt u nog 

meer van deze leuke weetjes? 

Bestel dan de Hollandse lunch 

en doe gezellig mee! 
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