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Beste buurtbewoners,
Met het nieuwe jaar 2022 in zicht, kijken we graag
even terug naar het jaar waar we uit komen.
Weer een bijzonder jaar met minder leuke
momenten, maar waarin wij ook weer mooie
herinneringen hebben gemaakt met elkaar.
Zo hebben wij meer dan 1000
telefoongesprekken met een hoop buurtbewoners
gehad en wat kwamen daar leuke gesprekken uit.
Dit was nodig in de tijd dat wij gesloten waren om toch het contact met jullie te behouden.
We waren erg blij dat we de deuren van het buurthuis weer mochten openen om jullie te
verwelkomen in kleine groepjes. Anders dan anders, maar zeker niet minder gezellig kunnen
we inmiddels wel stellen.
Door de coronaperiode zijn ook onze “to go” pakketten met lekkernijen ontstaan en wat zijn
deze een groot succes geworden! Wegens dit grote succes willen wij hier zeker nog mee
doorgaan, dus bekijk gauw ons nieuwe aanbod op blz. 4 en 5 van dit Bruggetje!
In de eerste week van januari is het Buurthuis gesloten. Vanaf maandag 10 januari starten
we weer met een gevarieerd activiteitenprogramma.
We gaan 2022 hopelijk allemaal in met een (voorzichtige) positieve blik en maken er graag
een jaar van vol met mooie momenten in het Buurthuis. We hopen jullie allemaal gezond en
wel weer te zien in het nieuwe jaar.
We wensen u veel leesplezier met ’t Bruggetje!
Namens,
De gastvrouwen van Buurthuis de Brug
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Nieuwjaarspakket om thuis van te genieten
Wij willen graag met jullie proosten op een mooi 2022. Omdat
dit niet met een grote groep mensen bij het Buurthuis kan,
willen we u graag de kans geven om bij ons een pakketje met
lekkernijen te bestellen via ons bestelformulier op blz. 5 in dit
Bruggetje. Zo kunnen we samen toch stilstaan bij het nieuwe
jaar.
De inhoud van dit pakket is mede mogelijk gemaakt door
Albert Heijn Hoofdstraat.
Omdat wij de eerste week van januari gesloten zijn, kunt u het
bij het Buurthuis op komen halen op 11 januari tussen 14.30
en 16.00 uur, voor €2,50 per persoon.

Themamaaltijd: Elfstedentocht
Op 15 januari is het de Dag van de Elfstedentocht. Met een beetje pech gaan we nooit meer
een Elfstedentocht meemaken. Jammer, maar ook de oer-Hollandse Tocht der Tochten is
door de klimaatcrisis geraakt. Op deze speciale dag wordt geprobeerd oude tijden te laten
herleven. Dat begon in 2020, want toen was het de 111e verjaardag van de Koninklijke
Vereniging de Friesche Elf Steden, en dus de Dag van de Elfstedentocht.
Om bij dit mooie evenement stil te blijven staan willen
we met een diner op 26 januari meer vertellen over
deze tocht. 15 januari valt in het weekend, dus wij
maken er gewoon een “Elfstedentocht maand” van.
Bent u nieuwsgierig? Bestel dan nu via het opgave
formulier op blz. 5 dit heerlijke diner met extra
informatie over de Elfstedentocht.
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Lekkernijen ‘to go’
Vanwege het grote succes van onze “to go” maaltijden in 2021 gaan we er graag mee door
in 2022!
Dinsdag 11 januari 2022
In dit pakketje vindt u heerlijke
lekkernijen om thuis te kunnen proosten
Nieuwjaarspakket om thuis van te
op het nieuwe jaar.
genieten!
Kosten: €2,50 per persoon
Tijd: 14.30-16.00 uur
Woensdag 26 januari 2022
In dit pakketje vindt u een drie-gangen
menu in thema.
Themamaaltijd: Elfstedentocht
Kosten: €11,- per persoon
Tijd: 10.00-12.00 uur
Woensdag 9 februari 2022
In dit pakketje vindt u een heerlijke lunch
in thema.
Valentijns lunch
Kosten: €6,- per persoon
Tijd: 10.00-12.00 uur
Dinsdag 15 februari 2022
In dit pakketje vindt u een grote portie
vers gebakken poffertjes.
Poffertjes
Kosten: €3,- per persoon
Tijd: 12.00-14.00 uur
Woensdag 23 februari 2022
In dit pakketje vindt u een drie-gangen
menu in thema.
Themamaaltijd: De Skihut
Kosten: €11,- per persoon
Tijd: 10.00-12.00 uur
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 hiernaast. 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.
Hierbij vindt u een opgave formulier voor onze lekkernijen ‘to go’:
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Opgave formulier
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Ik geef mij graag op voor de volgende pakketjes:
* Graag het aantal pakketten invullen die u wilt bestellen.
Aantal
pakketten:

Dinsdag 11 januari
Woensdag 26 januari

Nieuwjaarspakket om
thuis van te genieten
Themamaaltijd:
Elfstedentocht

Woensdag 9 februari

Valentijns lunch

Dinsdag 15 februari

Poffertjes

Woensdag 23 februari

Themamaaltijd:
De Skihut
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O Afhalen
O Afhalen
O Bezorgen
€1,- extra
O Afhalen
O Bezorgen
€1,- extra
O Afhalen
O Bezorgen
€1,- extra
O Afhalen
O Bezorgen
€1,- extra

Filmmiddagen in het Buurthuis
12 januari van 14.00-16.00 uur
Calamity Jane uit 1953
Deze film vertelt – met een romantische knipoog – het
verhaal van de legendarische Martha Jane Burke, alias
Calamity Jane, een vrouw die in het Wilde Westen meer dan
haar mannetje wist te staan. In Deadwood, Dakota valt ze dan
ook nauwelijks op tussen de trappers, soldaten en vrijbuiters.
Hoe stoer ze zich ook voordoet, heimelijk heeft ze een oogje
op een legerluitenant. Daarnaast onderhoudt ze ook een
vurige haat-liefderelatie met de al even legendarische Wild Bill
Hickok. Wanneer Jane uit Chicago een sexy actrice
meebrengt om in de lokale saloon op te treden beseft ze dat
paardrijden, scherpschieten en vloeken niet uitsluitend de
kortste weg naar het hart van een man zijn. In deze heerlijk
ouderwetse muzikale komedie spelen en zingen Doris Day en
Howard Keel de sterren van de hemel, met tijdloze nummers
zoals de megahit Secret Love, winnaar van een Oscar.
1 februari van 14.00-16.00 uur
Seven Brides for Seven Brothers
Jane Powell en Howard Keel spelen de hoofdrollen in deze
muzikale parel, en is een opeenvolging van spectaculaire
liefdesliedjes en prachtige dansnummers. Wanneer de
plaatselijke schoonheid Milly (Powell) stapelverliefd wordt op
de ruige grensbewoner Adam (Keel),wordt het hele stadje op
stelten gezet. Maar de grootste verrassing staat Milly nog te
wachten; ze ontdekt dat niet alleen koken en poetsen van
haar wordt verwacht voor Adam, maar ook voor zijn zes ruwe
broers! Milly laat echter niet met zich sollen en ze slaagt er al
snel in deze rumoerige kerels om te toveren tot
bruidegommen, dansend van vreugde voor hun eigen bruid!
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Even een ommetje maken
Elke vrijdagochtend gaat een groepje gezellige wandelaars op pad met Gert van de Veen
van Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond.
Gert heeft een nieuwe baan aangenomen en moet hierdoor helaas stoppen bij het Buurthuis.
Wij willen hem hartelijk danken voor alle kilometers die hij gemaakt heeft met ons en hem
veel plezier en succes wensen met zijn nieuwe baan als leraar. Wie hem gaat opvolgen
maken wij later bekend.
Vindt u het ook leuk om met ons mee te
lopen met “Even een ommetje maken”
op de vrijdagochtend? Meld u zich dan
nu aan bij één van onze gastvrouwen!

Leeskring: “De Boekensalon”
Al een aantal jaar staat Leeskring “De Boekensalon” op ons activiteitenprogramma. Door alle
jaren heen hebben de enthousiaste lezers al meer dan 45 boeken samen gelezen. Aan de
hand van een lijst met vragen, discussiëren we tijdens de leeskring over het gelezen boek.
Hierbij wordt het boek op een leuke en luchtige manier met elkaar besproken.
De lezers van de Boekensalon komen gemiddeld elke 6 weken bij elkaar. Is dit ook iets voor
u? Geeft u zich dan nu op voor dinsdag 18 januari om samen met ons een nieuw boek te
bespreken.
U hoeft niet standaard lid te zijn, maar kunt u per keer inschrijven. De kosten zijn €2,50 p.p.
inclusief koffie en thee.
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Terugblik Mantelzorg lunch 10 november 2021
In de week van 10 november organiseerde het Sociaal Dorpsteam
de mantelzorgweek. Wij als buurthuis vinden het ontzettend leuk
dat we hierdoor weer zo veel mogelijk mantelzorgers in het
zonnetje konden zetten. Ook dit jaar mochten wij ruim 25
mantelzorgers een lunchpakketje aanbieden op deze bijzondere
dag. Deze pakketjes zijn mede mogelijk gemaakt door Albert
Heijn Hoofdstraat. Zij hebben heerlijke verse broodjes
gesponsord.
Heeft u dit gemist? U kunt ook een mantelzorg compliment aanvragen. Als blijk van
waardering voor mantelzorgers biedt de gemeente mantelzorgers een financieel compliment
van €50,-. Hiervan kunt u iets leuks voor uzelf kopen of u kunt het besteden om iets samen
te doen met degene voor wie u zorgt. Per zorgvrager kan één compliment worden
aangevraagd.
Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment is
het van belang dat degene die zorg ontvangt in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug woont. De mantelzorger kan een andere
woonplaats hebben. Aanvraagformulieren kunnen tot en met
31 december worden ingediend. Het mantelzorgcompliment
wordt aan het einde van het jaar overgemaakt.
Het compliment kan online worden aangevraagd via:
https://www.samenopdeheuvelrug.nl/mantelzorgondersteuning-aanvragen
of gebruik de QR-code hiernaast om gemakkelijk via uw mobiele
telefoon naar het online aanvraagformulier te gaan.
Is online aanvragen lastig? Neem dan contact
op met het Sociaal Dorpsteam op werkdagen tussen 09.00 en
13.00 uur via telefoonnummer (0343) 56 58 00. Zij kunnen u verder
helpen.
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