
 

Schilderles ‘t Palet 

Schilderles ’t Palet heeft een 

aantal jaren op ons programma 

gestaan onder begeleiding van 

Alma. Helaas voor ons is de tijd 

voor Alma aangebroken dat ze 

met haar welverdiende pensioen 

gaat. Wij willen haar via deze 

weg van harte bedanken voor 

alle schilderlessen die ze op het buurthuis heeft gegeven. Dit deed zij altijd 

met veel passie en plezier en dit werd gewaardeerd door de deelnemers! 

Wij hebben helaas nog geen opvolger voor haar gevonden. Vindt u het 

leuk om als vrijwilliger onze nieuwe begeleider bij het schilderen te worden, 

van een enthousiaste groep schilders? Laat de gastvrouwen dit dan weten 

en wij hopen in de toekomst de schilderlessen weer te kunnen voortzetten. 
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Beste buurtbewoners, 

Wat een bewogen jaar is het weer geweest! 
Een jaar met mooie en minder mooie momenten, maar met in mei toch 
eindelijk de lang verwachte heropening van het Buurthuis. Wat waren we 
blij dat we elkaar weer mochten ontmoeten. We begonnen met genieten 
van een kop koffie of sportieve activiteit en breidden langzaamaan uit naar 
een veelzijdiger activiteitenprogramma. Dit gaat goed en inmiddels staan 
de populaire activiteiten: Soep met brood en de Bingo ook weer op het 
programma.  

Hoewel we nog niet in grote groepen samenkomen, beginnen we steeds 
meer de sfeer te ervaren als vanouds. Al heeft een kleinere groepsgrootte 
ook voordelen. Het is een intiemer gezelschap en je leert elkaar tijdens een 
activiteit nog beter kennen. Elk nadeel heeft z’n voordeel, zullen we maar 
zeggen! 

We beginnen de herfst te ruiken en ondertussen wordt deze nieuwsbrief 
voor de laatste twee maanden van het jaar 2021 al geschreven. 
In november en december nodigen we u weer vol enthousiasme uit voor 
diverse (winterse) activiteiten. We kijken er ontzettend naar uit dit jaar wel 
weer samen van alle feestdagen te kunnen genieten bij het Buurthuis. 
Wees welkom bij bijvoorbeeld een filmmiddag, workshop, lezing, 
Sinterklaas- of kerstactiviteit. Zo kunnen we gezamenlijk dit jaar afsluiten 
en vol frisse moed uitkijken naar 2022. 

We wensen u veel leesplezier met ’t Bruggetje en zien u hopelijk snel bij 
Buurthuis de Brug! 
 

Namens, 

De gastvrouwen van Buurthuis de Brug 
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Kerstactie 

Zoals voorgaande jaren organiseert het 

Buurthuis met kerst een leuke actie. Dit jaar 

kunt u mooie handgemaakte kerstkaarten bij 

ons kopen, voor een kleine prijs. De 

voorbereidingen zijn al getroffen door een 

creatief en enthousiast team van vrijwilligers.  

 

Wij hebben voor kerstkaarten gekozen, omdat 

in de afgelopen tijd maar weer gebleken is hoe 

belangrijk het is om af en toe aan elkaar te 

denken, door bijvoorbeeld een persoonlijke 

kaart naar iemand te sturen.  

We sturen tegenwoordig steeds vaker digitaal berichten en hoewel dat ook 

heel leuk en gemakkelijk kan zijn, is het duidelijk dat er steeds minder 

kaarten worden verstuurd.  

Om dit toch weer een beetje te stimuleren kunt u vanaf 8 november 

handgemaakte kerstkaarten bij ons kopen. Met iedere kaart die u koopt 

steunt u het buurthuis, maar maakt u ook meteen kans op mooie prijzen. 

Deze prijzen zijn mede mogelijk gemaakt door diverse lokale winkeliers uit 

Driebergen die het Buurthuis een warm hart toedragen.  

Vanaf 1 december kunt u uw gewonnen prijs op komen halen. 

 

Kosten losse kaart per stuk: €1,- 

Kosten set kaarten 5 stuks: €4 

Kosten set kaarten 10 stuks: €7,- 
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Sinterklaas en de Kerstdagen 

In dit programma vindt u ook weer de activiteiten aangepast op de 

feestdagen in december, komt u ook? 

 

U bent van harte welkom op onze Sinterklaas- en kerstactiviteiten op: 

 23 november van 13.30-14.30 uur en 

15.00-16.00 uur: 

Sinterklaas Bingo, met aansluitend loterij 

 24 november van 10.00-12.00 uur: 

Ophaalmoment ‘to go’ pakket: Themamaaltijd 

Sinterklaas 

 30 november van 14.30-16.00 uur: 

Lezing Sinterklaas door schrijfster Mirjam Teunissen 

(‘Memoires van een goedheiligman’ 40 jaar Sinterklaas in 

Driebergen) 

 1 december van 10.00-12.00 uur: 

Creatieve workshop: Sinterklaas 

 2 december van 12.00-13.30 uur:  

Soep met brood, Sinterklaas special 

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

        Kerst high tea 

 15 december van 10:00-12:00 uur: 

        Kerstbloemstuk 

 21 december 13.30-14.30 uur en          

       15.00-16.00 uur:  

                                              Kerst Bingo 

 22 december van 12.00-15.00 uur: 

Kerstdiner groep 1  

 23 december van 17.00-20.00 uur: 

Kerstdiner groep 2 
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Gastworkshop: Plezier dichten 

Op woensdag 24 november bent 

u van 14.30 tot 16.00 uur van 

harte welkom bij de 

gastworkshop: Plezier dichten. 

Deze workshop wordt begeleid 

door Gera Pronk, dorpsdichter 

Utrechtse Heuvelrug.  

Voor ons 7 jarig bestaan dit jaar 

schreef zij een speciaal 

Buurthuis gedicht 

(www.buurthuisdebrug.com/jubilea-buurthuis-de-brug/). 

 

In 2019 heeft zij een leuke tweedelige workshop Plezier dichten gegeven 

bij het Buurthuis. Na dit grote succes komt zij dit najaar nog eens haar 

kennis, ervaring en creativiteit met ons delen.  

Nieuwsgierig geworden? Meldt u zich dan aan bij de gastvrouwen. 

Kosten: €4,- inclusief koffie/thee 

Glasvezelcampagne DELTA Fiber Netwerk Driebergen 

 

Nu veel mensen thuiswerken en we steeds vaker met elkaar videobellen, 

ervaren we hoe belangrijk een stabiele en snelle internetverbinding is. Het 

houdt ons verbonden met elkaar. Inwoners van Driebergen-Rijsenburg 

hebben tot 24 november 2021 de tijd om zich aan te melden voor 

glasvezel. Als 25% van de inwoners zich aanmeldt, komt er glasvezel in 

Driebergen-Rijsenburg. 

U bent welkom bij het Buurthuis voor een 

informatiebijeenkomst hierover op: 

-Donderdag 11 november: 14.30-16.00 uur 

-Woensdag 17 november (mannenmiddag): 

14.30-16.00 uur 

Bij interesse graag van tevoren aanmelden!  

Wilt u vast meer informatie? Kijk dan op www.gavoorglasvezel.nl of bel 06-

18857470. 
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Lekkernijen ‘to go’  

Wij gaan weer met steeds meer activiteiten (her)starten op het Buurthuis, 

dus de heerlijke ‘to go’ pakketten worden steeds minder. Wees niet 

getreurd, want we willen u onderstaande lekkernijen toch nog aanbieden. 

Deze lekkernijen kunt u af komen halen bij het Buurthuis of bij u thuis laten 
bezorgen in Driebergen! Geeft u zich van te voren wel even op met het 
opgave formulier hieronder. Deze kunt u door de brievenbus doen bij 
Buurthuis de Brug (Sperwerkamp 38) of via de mail versturen 
(info@buurthuisdebrug.com). U kunt elk pakketje bestellen tot een week 
voor de geplande datum. Als u een pakketje besteld heeft, nemen wij 
contact met u op over het afhaal/bezorgmoment en de betaling. Hieronder 
vindt u een lijst met onze lekkernijen ‘to go’: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Opgave formulier 

Ik geef mij graag op voor de volgende pakketjes:  
* Graag het aantal pakketten invullen die u wilt bestellen. 

Aantal 
pakketten:  

   

 
 

Woensdag 24 november 
 

Themamaaltijd:  
Sinterklaas 

O Afhalen 
O Bezorgen 
    €1,- extra 

 
 

Woensdag 29 december 
 

Themamaaltijd: 
Oudjaars 
verrassingsmenu 

O Afhalen 
O Bezorgen 
    €1,- extra 
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Week van de Mantelzorg 

In de week van 8 tot en met 14 november 
organiseert Samen op de Heuvelrug de ‘week 
van de mantelzorg’. Mantelzorgers zijn 
onzichtbare helden! Ze zorgen voor een 
familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak 
onzichtbaar. Daarom zetten we in deze week 
mantelzorgers in de schijnwerpers: want hun 
zorg mag gezien worden. Ook dit jaar is het 
weer extra belangrijk om mantelzorgers in het 
zonnetje te zetten. Door de Coronapandemie 
hebben zij heel veel extra gezorgd! Mantelzorg 
is niet vanzelfsprekend en zeker niet in deze 
periode waar dagopvang soms wegviel en 
familie, vrijwilligers en professionals soms                

niet of minder konden komen.  

Overal in het land vind je onzichtbare helden, jong en oud, van het kleinste 
dorp tot de grootste stad, er zijn er bijna 5 miljoen. Wat mantelzorgers doen 
is niet vanzelfsprekend, het is bijzonder en verdient waardering. 
 
Wij als Buurthuis de Brug doen weer mee en bieden de mogelijkheid aan 
een Mantelzorglunch te bestellen voor een mantelzorger die u in het 
zonnetje wilt zetten. Vorig jaar waren veel mantelzorgers blij verrast door 
dit initiatief, dus dit jaar bieden we graag weer een lunch aan. 
Deze lunch kunt u bestellen bij de gastvrouwen van het Buurthuis. Stuur 
een mail naar info@buurthuisdebrug.com of bel naar 0343-510366.  
U kunt er voor kiezen zelf het pakket op te halen en te brengen naar de 
mantelzorger, of u kunt het lunchpakket laten bezorgen in Driebergen. 

Datum ophaalmoment: woensdag 10 november  
Tijd ophaalmoment: 10.00-12.00 uur 
Kosten: geen 
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Woensdag 24 november 2021 
Themamaaltijd: Sinterklaas 
Kosten: €10,- per persoon 
Tijd: 10.00-12.00 uur 

In dit pakketje vindt u een drie-
gangen menu in thema. 

Woensdag 29 december 2021 
Themamaaltijd: Oudjaars 
verrassingsmenu 
Kosten: €10,- per persoon 
Tijd: 10.00-12.00 uur 

In dit pakketje vindt u een drie-
gangen verrassingsmenu. 

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

mailto:info@buurthuisdebrug.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


