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Beste buurtbewoners,
Zo is het kerst en proberen we samen door de koude winterdagen te komen en zo zijn we al
weer bezig met de nieuwsbrief en het programma van maart en april. Op naar de lente,
fluitende vogeltjes, de eerste zonnestralen, lekker buiten zijn….. wij hebben er nu al zin in!
Voor het Buurthuis is maart altijd een bijzondere maand. Op 12 maart 2014 opende het
Buurthuis haar deuren, dus dit jaar vieren wij het 8 jarig jubileum. Wat een tijd al. Toen we 5
jaar bestonden hebben we een grootse feestweek georganiseerd met diverse feestelijke
activiteiten. Vorig jaar bestonden wij 7 jaar en toen hebben wij een heerlijk samengestelde
Jubileum borrelplank aangeboden om thuis van te genieten.
Tevens schreef dorpsdichter Gera Pronk voor ons toen een speciaal Buurthuis gedicht.
Ook dit jaar willen wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Daarom bieden wij graag een Jubileum lunch aan die u op vrijdag 11
maart op kunt halen bij het Buurthuis of thuis kunt laten bezorgen in
Driebergen.
Zo kunnen we aan elkaar denken als we er thuis van genieten en even
goed stil staan bij het 8 jarig jubileum! Zie blz. 4 en 5 van ’t Bruggetje
voor meer informatie over het bestellen.
We hopen u in de komende maanden weer bij verschillende activiteiten
te mogen ontvangen en kijken er naar uit samen de lente in te stappen!
We wensen u veel leesplezier met ’t Bruggetje!
Namens,
De medewerkers van Buurthuis de Brug
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NL doet
Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds de
grote vrijwilligersactie: NLdoet.
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de schijnwerpers en stimuleert door een publiekscampagne
zoveel mogelijk Nederlanders om een dag vrijwilligerswerk te doen. Bij NLdoet is het de
bedoeling op een fijne manier samen in actie te komen om iets te doen voor de buurt.
Wij als Buurthuis doen dit jaar op vrijdag 11 maart mee, tussen 12 en 16 uur. Op deze dag
geven we het Buurthuis een flinke opfrisbeurt. We zullen het Buurthuis schoonmaken en
meer sfeer aanbrengen met nieuwe gordijnen. Met de vrijwilligers zal er heerlijk samen
geluncht worden, om vervolgens aan de slag te gaan en er iets moois van te maken.
Lijkt het u leuk om mee te helpen op deze dag, met bijvoorbeeld het op maat maken van
onze gordijnen of als extra hand bij het poetsen van het Buurthuis? Meld u zich dan vóór 24
februari aan bij de medewerkers. In overleg zal gekeken worden wat u voor ons kunt
betekenen.
Via deze weg willen wij het Oranjefonds hartelijk bedanken voor de financiële bijdrage om
deze actie mogelijk te maken!
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Lekkernijen ‘to go’
Woensdag 2 maart 2022
Carnaval lunch
Kosten: €6,- per persoon
Tijd: 11.00-12.00 uur
Vrijdag 11 maart 2022
Jubileum lunch Buurthuis 8 jaar
Kosten: €6,- per persoon
Tijd: 11.00-12.00 uur
Woensdag 23 maart 2022
Themamaaltijd: Lente
Kosten: €11,- per persoon
Tijd: 11.00-12.00 uur
Dinsdag 29 maart 2022
Poffertjes
Kosten: €3,- per persoon
Tijd: 12.00-13.00 uur
Woensdag 13 april 2022
Themamaaltijd: Pasen
Kosten: €11,- per persoon
Tijd: 11.00-12.00 uur

In dit pakketje vindt u een
heerlijk lunch in thema.

In dit pakketje vindt u een
heerlijk lunch in thema.

In dit pakketje vindt u een driegangen verrassingsmenu.

In dit pakketje vindt u een grote
portie vers gebakken poffertjes.

In dit pakketje vindt u een driegangen verrassingsmenu.

Al deze lekkernijen kunt u bestellen via 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.
De pakketjes kunt u af komen halen bij het Buurthuis of
bij u thuis laten bezorgen in Driebergen! Als u een
pakketje besteld heeft, nemen wij contact met u op over
het afhaal/bezorgmoment en de betaling.
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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:

Woensdag 2 maart

Carnaval lunch

Vrijdag 11 maart

Jubileum lunch
Buurthuis 8 jaar

Woensdag 23 maart

Themamaaltijd:
Lente

Dinsdag 29 maart

Poffertjes

Woensdag 13 april

Themamaaltijd:
Pasen
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O Afhalen
O Bezorgen
€1,- extra
O Afhalen
O Bezorgen
€1,- extra
O Afhalen
O Bezorgen
€1,- extra
O Afhalen
O Bezorgen
€1,- extra
O Afhalen
O Bezorgen
€1,- extra

Afscheid Evita
5 jaar geleden begon ik als jongedame bij het Buurthuis. Doordat
Crista met zwangerschapsverlof ging, werd ik meteen een zomer flink
ondergedompeld in alle gezelligheid en soms ook de uitdagingen van
het Buurthuis. Heel snel voelde het vertrouwd. Toen Crista terug
kwam van haar verlof hebben we het samen opgepakt en tot op
heden heel fijn samengewerkt! 
Voor mij is de tijd gekomen om afscheid te nemen van het werken bij
het Buurthuis. Ik ga met een nieuwe uitdaging beginnen als coach.
Wat heb ik veel geleerd en genoten van alle contacten en werkzaamheden. Ik heb een hoop
bezoekers mogen leren kennen en prettig samengewerkt met vrijwilligers. Naast hard
werken hebben we vooral veel plezier gehad!
Vrijdag 11 maart 2022 is mijn laatste werkdag. Ik hoop zo veel mogelijk mensen nog te zien
voordat ik weg ga bij het Buurthuis. Bedankt voor alle gezellige jaren en voor iedereen het
allerbeste gewenst voor de toekomst!
Welkom Harm Jan
Zoals u hierboven heeft gelezen gaat mijn collega Evita het buurthuis
verlaten en ga ik, Harm Jan van Gijssel, haar plaats in nemen.
Sommigen van u zullen mij misschien wel kennen omdat ik in het
verleden verscheidene keren Evita en Crista heb vervangen gedurende
vakanties.
Ik ben momenteel binnen Silverein alweer 4 jaar werkzaam op de locatie Het Woonoord in
Doorn. Ik vind het leuk en fijn dat ik nu een nieuwe stap kan nemen en mijn werkzaamheden
bij het buurthuis voort kan zetten. Ik heb dit altijd een gezellige plek gevonden en bemerkt
dat vele Driebergers zich daar thuis voelen. Ik ben van plan er met u en Crista een mooie tijd
van te maken. Tot gauw, tot ziens!
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Breien voor het goede doel
In het Bruggetje van september en oktober 2021 hebben we u al verteld dat we op
donderdagochtend bij het Buurthuis of thuis aan het handwerken zijn voor: ‘Stichting
Babyspullen’. Dit doel is op zoek naar specifieke babyspullen en wij vinden het leuk om
daarnaast iedereen de kans te geven om ook andere producten te maken. We zijn dus op
zoek gegaan naar een 2de doel.
Dit goede doel is: ‘Zending over grenzen’ geworden. Zij helpen
gezinnen in Oost-Europa. Zending over Grenzen is een
internationaal netwerk van christenen, dat mensen die
buitengesloten of eenzaam zijn en in armoede leven, praktische en
geestelijke hulp biedt en in staat stelt en bemoedigt om uit de
armoede te komen.
Heeft u mooie handgemaakte producten, zoals: sjaals, dekens,
knuffels etc. en wilt u deze doneren aan dit goede doel? Lever ze dan in bij één van onze
medewerkers.
Wilt u op donderdagochtend mee doen? Geef u dan snel op!
Voor meer informatie over de goede doelen kunt u ook altijd terecht bij ons.
Door al dit breien en haken wordt onze voorraad wol snel kleiner en zijn wij
altijd opzoek naar wol voor deze activiteit. Ook voor de knuffels die we maken
zijn we op zoek naar kussenvulling. Heeft u thuis nog wat liggen voor ons dan
kunt u dit afgeven bij het Buurthuis.
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Belevenisroute in Paasthema
Bij Beukenstein wordt dit jaar op dinsdag 12 april van 10.00 tot
12.00 uur een mooie belevenisroute in Paasthema uitgezet. Bij
deze wandelroute kunt u meedoen aan een interactieve quiz met
daarbij verschillende verrassingen, waarmee u ook nog een leuke
prijs kan winnen!
U bent uitgenodigd om deze route te komen lopen. Bent u ook
nieuwsgierig geworden naar deze speciale ochtend? Geeft u zich
dan snel op bij onze medewerkers!
U gaat op 12 april zelf naar
Beukenstein (Hoofdstraat 57) en
kunt deze route dan bewandelen.
We wensen u vast een hele fijne belevenis toe!
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