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Beste buurtbewoners,
We zitten al weer volop in de maand April en de maand Mei
staat alweer voor de deur. Deze maanden betekenen vaak
mooi weer, allerlei bloemen die spontaan gaan bloeien, en
lammetjes die weer in de wei te vinden zijn. Deze periode is
daarom ook heerlijk om buiten een wandeling te maken om
van al dit heerlijks te kunnen genieten. Wij lopen elke
vrijdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur een ommetje om
deze mooie dingen samen te kunnen bewonderen. Vindt u
het leuk om mee te lopen? Geef u dan gauw op bij een van
onze buurthuismedewerkers.
Verder zit bij dit Bruggetje ook weer het buurthuisprogramma en omdat wij altijd twee
maanden vooruitlopen hebben we dus al een beetje de zomer in onze bol. De tijd vliegt
voorbij. Wij willen u zeker uitnodigen in juni voor onze speciale zomeractiviteiten zoals
bijvoorbeeld de Zomerbingo, zomer high tea en de Themamaaltijd zomer. Verder staan er
natuurlijk nog veel meer mooie activiteiten op ons programma!
We hopen u de komende maanden weer bij verschillende activiteiten te mogen ontvangen
en kijken er naar uit samen weer mooie momenten te beleven!
We wensen u veel leesplezier met ’t Bruggetje!
Namens,
De medewerkers van Buurthuis de Brug
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Buitenspeeldag 2022
Op woensdagmiddag 8 juni wordt in Nederland
door Jantje Beton en Nickelodeon weer de
Nationale Buitenspeeldag georganiseerd. Op
deze dag worden kinderen gestimuleerd om
buiten te gaan spelen en te sporten.
In heel Nederland worden tal van activiteiten
georganiseerd en wij van Buurthuis de Brug willen
hier graag ons steentje aan bijdragen. Bij ons
kunnen alle kinderen een speeltasje bestellen voor
€5,- per tasje. In dit tasje vindt u een aantal leuke
buitenspeelartikelen met een boekje met
verschillende spelletjes, zodat de kinderen deze
middag heerlijk buiten kunt spelen. En een heerlijk
portie vers gebakken poffertjes.
Op 8 juni zullen er ’s middags ook losse porties poffertjes gebakken worden voor de mensen
die geen speeltasje bestellen. Deze kunt u bestellen voor afhalen of bezorgen voor €3,- per
persoon.
U moet dit tasje of portie poffertjes wel vooraf even bestellen bij ons. Dit kan t/m 1 juni via de
mail (info@buurthuisdebrug.com) of via het opgave formulier op blz. 5 van dit Bruggetje. Als
u een tasje besteld hebt, kunt u deze ophalen op woensdag 8 juni tussen 12.00 en 15.00
uur. Om lange rijen te voorkomen spreken wij samen met u een tijd af om deze pakketjes te
komen ophalen of bezorgen.
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Lekkernijen ‘to go’

Onderstaande 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.
Zaterdag 7 mei
Moederdag ontbijt
Kosten: €5,- per volwassene,
€3,50 kind per kind
Tijd: 11.00-12.00 uur
Dinsdag 10 mei 2022
Poffertjes
Kosten: €3,- per persoon
Tijd: 12.00-13.00 uur
Woensdag 18 mei 2022
Lekker gezonde lunch
Kosten: €6,- per persoon
Tijd: 11.00-12.00 uur
Woensdag 1 juni 2022
Themamaaltijd: Vegetarisch
Kosten: €11,- per persoon
Tijd: 11.00-12.00 uur
Woensdag 8 juni 2022
Buitenspeeldag
Buitenspeeltas en/of Poffertjes
Kosten Buitenspeeltas: €5,- per
persoon
Kosten losse portie poffertjes: €3,Tijd: 12.00-15.00 uur
Zaterdag 18 juni
Vaderdag ontbijt
Kosten: €5,- per volwassene,
€3,50 kind per kind
Tijd: 11.00-12.00 uur
Dinsdag 28 juni 2022
Themamaaltijd: Zomer
Kosten: €11,- per persoon
Tijd: 11.00-12.00 uur

In dit pakketje vindt u een heerlijk
verwenontbijt.

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

In dit pakketje vindt u een heerlijk
lunch in thema.

In dit pakketje vindt u een driegangen verrassingsmenu.

In het buitenspeeltasje vind u een
boekje met spelletjes, wat
buitenspeelartikelen en een portie
poffertjes.

In dit pakketje vindt u een heerlijk
verwenontbijt.

In dit pakketje vindt u een driegangen verrassingsmenu.
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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:

Zaterdag 7 mei

Dinsdag 10 mei

Woensdag 18 mei

Woensdag 1 juni

Woensdag 8 juni

Woensdag 8 juni

Zaterdag 18 juni

Dinsdag 28 juni

Moederdag ontbijt O Afhalen
O Bezorgen
€1,- extra
Poffertjes
O Afhalen
O Bezorgen
€1,- extra
Lekker gezonde
O Afhalen
lunch
O Bezorgen
€1,- extra
Themamaaltijd:
O Afhalen
Vegetarisch
O Bezorgen
€1,- extra
Buitenspeeltas
O Afhalen
met een portie
poffertjes
Poffertjes
O Afhalen
O Bezorgen
€1,- extra
Vaderdag ontbijt
O Afhalen
O Bezorgen
€1,- extra
Themamaaltijd:
O Afhalen
Zomer
O Bezorgen
€1,- extra
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Moederdag en Vaderdag 2022
Ann Reevers Jarvis zorgde tijdens en na de Amerikaanse Burgeroorlog voor allerlei
goederen voor moeders en hun gezinnen die van de oorlog te lijden hadden. Het leek haar
een goed idee om een soort ‘gedenkdag’ voor moeders te houden. Zelf lukte het haar niet
meer om dit plan uit te voeren, maar haar dochter Anna voerde het plan van haar moeder
voor het eerst uit op 12 mei 1907. In 1914 besloot de Amerikaanse president Woodrow
Wilson dat Moederdag een officiële burgerlijke feestdag werd.
Naar verluidt is Vaderdag in 1909 geïntroduceerd door mevrouw Sonora Smart Dodd,
waarbij zij haar vader, William Jackson Smart, wilde eren. Hij was een veteraan uit de
Amerikaanse Burgeroorlog, die weduwnaar was geworden. Toen zijn dochter volwassen
was, wilde ze de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht
brengen. Zij was hiervoor geïnspireerd door Anna Jarvis, die een jaar eerder een Moederdag
had gelanceerd. De eerste Vaderdag vond toen plaats op 19 juni 1910 in Spokane.
President Calvin Coolidge steunde in 1924 het idee om een Vaderdag te vieren, maar het
geheel uit mannen bestaande Amerikaanse congres wilde niet iets doorvoeren dat zo de
mannen in het zonnetje zette. Het effect hiervan was dat de dag pas officieel in de VS
erkend werd tijdens het presidentschap van Richard Nixon in 1972.
Om op deze dagen de moeders en vaders extra in het zonnetje
te zetten 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 opgaveformulier op blz. 5 in dit Bruggetje.
U kunt het Moederdag ontbijt op zaterdag 7 mei en het Vaderdag ontbijt op zaterdag 18
juni op komen halen of laten bezorgen in Driebergen, beide tussen 11.00 en 12.00 uur.
Kosten: €5,- per ontbijt volwassene en €3,50 kind. U kunt elk pakketje bestellen tot een week
voor de geplande datum.
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Gespreksgroep: “Rondom de tafel”
Op het programma ziet u op de 3e donderdagmiddag van de maand de activiteit 'Rondom de
tafel' vermeld. Wat houdt dit in? Is het een eetclubje of een theekransje dat rond de tafel zit?
Nee, geen van tweeën. Er wordt wel koffie of thee gedronken en het is ook een gezellig
samenzijn, maar we komen vooral bij elkaar om een onderwerp te bespreken dat ons
interesseert. We beslissen met elkaar welk thema de volgende keer aan de orde komt. Dat
kan van alles zijn. Onderwerpen van de laatste maanden waren: 'Vrijheid', 'Welk dier zou je
willen zijn?', 'Hoe beleef ik deze onrustige tijd?', 'Alleen = eenzaam?'.
Tijdens het gesprek komt iedereen zoveel mogelijk aan het woord. We hebben met elkaar
afgesproken dat wat tijdens het gesprek aan de orde komt, niet doorverteld wordt. We
proberen zo een veilige omgeving te creëren.
De middag wordt voorbereid door onze vrijwilligster Ineke Droogers. Zij maakt een
uitnodiging met een korte inleiding en een aantal vragen over het thema. De vaste
deelnemers ontvangen die een week van te voren. In het buurthuis is de tekst beschikbaar
voor wie een keer wil komen kijken.
Geïnteresseerd of vragen? De buurthuismedewerkers kunnen verder toelichten of bekijk het
bijgevoegde programma voor meer informatie over mei en juni! Iedereen is welkom om deel
te nemen aan het gesprek en u kunt zich per keer inschrijven als u mee wilt doen!
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Op pad met de +BUS Utrechtse Heuvelrug
Voor senioren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug verzorgt de Plus Bus bijna dagelijks
verschillende uitjes. De deelnemers worden thuis opgehaald en weer teruggebracht. De
dagtochten gaan o.a. naar natuurgebieden, musea, rondvaarten, concerten of betreffen een
bezoek aan een stad. Elke dag kunnen er 7 betalende deelnemers mee, die er samen met
chauffeur en Begeleider een leuke dag van maken. Prijzen variëren van €15,- tot €45,-. Een
rollator mee is geen probleem. Het programma kunt u vinden op de website plusbusuh.nl.
Mochten de kosten van deze dagtochtjes voor u
bezwaarlijk zijn, dan staat de deur van de Plus Bus
voor u open voor € 5,-. Hieraan zijn enkele
voorwaarden verbonden. Voor inlichtingen kunt u zich
wenden tot Marijke Walgemoed 06 27 22 44 32.

-8-

