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Beste buurtbewoners,
De langste dag ligt net achter ons en we kijken uit
naar de maanden juli en augustus. Veel mensen
zullen vakantie hebben en weer naar hun favoriete
vakantiebestemming trekken. De afgelopen 2 jaar
bleven veel Nederlanders door de beperkende
coronaregels lekker in eigen land! Het buurthuis zet
die trend voort met uitstapjes in de regio. We willen
weer 1 keer per maand op een middag een uitstapje
organiseren. In juli blijven we dicht bij huis, want dan
gaan we naar Landgoed Kraaybeekerhof en in
augustus rijden we naar Otterlo op de Veluwe, lees
verderop in dit Bruggetje.
Het Buurthuis mag ook weer volledig haar deuren openen zonder alle coronamaatregelen.
Dit betekent dat de meeste activiteiten weer met een open inloop op ons programma staan.
Zie ook ons nieuwste programma voor welke activiteiten u zich nog wel moet inschrijven!
Zoals u op ons programma zult zien, starten we met een nieuwe schilder- en tekenclub op de
woensdagochtend, rummikub is weer terug van weggeweest en naast de to go maaltijden
zijn er ook weer de ouderwets gezellige themamaaltijden in het buurthuis zelf.
We hopen u veel in het buurthuis te zien, ook in de zomermaanden!
We wensen u veel leesplezier met ’t Bruggetje!
Namens,
De medewerkers van Buurthuis de Brug
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Schilder- en tekengroep “Potlood en penseel”
U weet misschien nog wel dat in het verleden onze collega Alma één keer in de
twee weken schilderles gaf onder de naam “Het Palet”. Door corona en omdat
Alma ondertussen gepensioneerd is, is dit al lange tijd van het activiteitenrooster
verdwenen. Maar goed nieuws voor de teken- en schilderliefhebbers! Op
woensdagochtend 13 juli gaat de nieuwe teken- en schilderclub “Potlood en
Penseel” van start. Iedereen die graag tekent en/of schildert is welkom bij deze
nieuwe activiteit. Misschien raakt u wel gemotiveerd en geïnspireerd om dit
samen te doen met andere creatievelingen. Eén keer in de twee weken is het
buurthuis uw atelier waar u gezellig creatief kan zijn met potlood en penseel.
Harm Jan begeleidt u en geeft u adviezen als u die nodig hebt. Zijn filosofie is
“dat iedereen kan tekenen en schilderen” dus schroom niet en kom langs. Verf,
kwasten, potloden, papier en doeken zijn aanwezig. Wilt u zelf uw eigen
materialen meenemen dan is dat natuurlijk ook prima.
Kosten: € 3,50
Tijd: 10:00-11:30 uur
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We kunnen er weer op uit!
Zoals u in de inleiding van dit Bruggetje al kon lezen, gaat het buurthuis, net zoals voorheen,
weer beginnen met uitstapjes. Ons lijkt het leuk om te kijken wat er allemaal te beleven valt
in en om Driebergen. Op de Utrechtse Heuvelrug valt genoeg te beleven en te zien. Wat
dacht u bijvoorbeeld van de Pyramide van Austerlitz, huis Doorn, slot Zeist, Bomenmuseum
Gimborn of Landgoed Kraaybeekerhof.

Het is soms verbazend dat je in je eigen stad of dorp niet eens weet dat er heel bijzondere
plekken zijn, de zogenaamde verborgen parels. Landgoed Kraaybeekerhof aan de
Diederichslaan in Driebergen is er zo één. Mooi verscholen tussen de Hoofdstraat en de
Oude Arnhemse Bovenweg ligt hier een oase van rust. Als u van natuur houdt dan kunt u dat
hier vinden. Al sinds de 16e eeuw worden er op deze plek groenten en kruiden verbouwd,
destijds begonnen met de benedictinessen en nu door een lokale gemeenschap –boeren en
burgers– uit Driebergen en omgeving. Op vrijdag 29 juli willen we met een groepje naar
Landgoed Kraaybeekerhof gaan wandelen (plusminus een half uur) en daar genieten van de
bijentuin, de bloempluktuin, de moestuin en de landbouwwinkel en nog lekker nagenieten
onder het genot van een kop koffie/thee met gebak in de theetuin.
Kosten: € 7,50 (incl. koffie/thee of fris met zelfgemaakte taart)
Tijd: 13:00-16:30 uur, 12:45 uur verzamelen bij Het Buurthuis.

-4-

Uitstapje naar het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo
Op woensdag 24 augustus reist de Silvereinbus af naar het plaatsje Otterlo op de Veluwe
(vanaf het buurthuis een rit van ongeveer 45 minuten). Daar bevindt zich het Nederlands
Tegelmuseum, een leuk en interessant museum dat de geschiedenis van de tegel belicht.

U kent ze wel, en zeker in oude huizen, villa’s en grachtenpanden zijn de rijk versierde
tegeltjes nog wel te vinden. Belangrijke gebouwen, zoals paleizen, kerken, scholen en
fabrieken waren heel mooi versierd met grote indrukwekkende tegeltableaus aan de gevels
of in het interieur. Het Nederlands Tegelmuseum heeft een hele grote collectie van al die
soorten keramieken tegels. Het waren echte ambachtslieden
die die tegeltjes maakten en ze waren veelal gedecoreerd en
beschilderd door kunstenaars. De geschiedenis, het
productieproces en de belangrijkheid van de keramieken tegel
wordt allemaal belicht in dit museum. Als u meegaat, zult u veel
herkennen. Bij aankomst gaan we op ons gemak door het
museum en drinken daarna nog iets in de koffiekamer.
Kosten: € 15,00 (incl. entree, koffie/thee of fris met plak
cake)
Toegangsprijs Museum is € 7,50, heeft u een Museumkaart
neem deze dan mee, dan bedragen voor u de kosten € 7,50.
Tijd: 13:00-17:00 uur, 12:45 uur verzamelen bij Het Buurthuis. Geef u snel op, want we
hebben maar een beperkt aantal plekken.
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Filmmiddagen
Er staan weer twee leuke filmmiddagen gepland in de maanden
juli en augustus. Op woensdagmiddag 13 juli draaien we een
compilatie van de beste sketches, conferences en liedjes van
het gouden duo Johnny & Rijk. Johnny Kraaijkamp en Rijk de
Gooijer kwamen elkaar in de jaren vijftig tegen en namen toen
samen het nummer Twee jongens en een gitaar op. Dit was het
begin van een lange samenwerking als komisch duo waarbij
Rijk steevast, de handige jongen was (de aangever) en Johnny
de schlemiel (de inkopper en de clown). Hun grote hit in 1968
De Bostella werd een gouden plaat. In de jaren zestig en
zeventig waren ze veelvuldig op de televisie te zien met hun
Johnny en Rijk-Show. Kom 13 juli kijken en natuurlijk lachen om
Johnny en Rijk, een paar apart.

NEDERLANDSE FILMKLASSIEKER
Op woensdagmiddag 31 augustus gaan we verder terug in de
tijd en draaien we een film uit 1939 en wel “Boefje”. Deze zwartwit film vertelt het verhaal van Jan Grovers, een Rotterdamse
straatschoffie met een hart van goud. Het boek waarop de film
gebaseerd is, werd al in 1903 geschreven door de schrijver J.M.
Brusse, en was destijds een zeer populair jeugdboek. Je zou
kunnen zeggen dat Boefje een voorloper was van latere films
zoals Kruimeltje, Pietje Bell en Ciske de Rat. Kom kijken naar
deze film van meer dan 80 jaar geleden en nog steeds leuk om
te zien.
Kosten: € 3,50
Tijd: 14:00-16:00 uur
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Lekkernijen ‘to go’
Wij zijn ontzettend blij dat we weer meer kunnen organiseren op het Buurthuis, maar willen
nog niet helemaal de to go pakketjes loslaten, dus wij doen nog 1 themamaaltijd pakket per
maand!
Onderstaande lekkernijen kunt u bestellen via het opgave formulier. 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.

Dinsdag 19 juli 2022
Themamaaltijd: Indonesië
Kosten: €11,- per persoon
Tijd: 11.00-12.00 uur

In dit pakketje vindt u een drie-gangen
verrassingsmenu.

Woensdag 17 augustus 2022
Themamaaltijd: Op vakantie
Kosten: €11,- per persoon
Tijd: 11.00-12.00 uur

In dit pakketje vindt u een drie-gangen
verrassingsmenu.

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
19 juli

Themamaaltijd:
Indonesië

Woensdag
17 augustus

Themamaaltijd:
Op vakantie
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O Afhalen
O Bezorgen
€1,- extra
O Afhalen
O Bezorgen
€1,- extra

Rummikub is weer terug.
In de coronaperiode hebben we Competitie
Rummikub en Sjoelen moeten laten vervallen
omdat we de 1,5 meterregel in acht moesten
nemen. Toen de regels weer wat soepeler
werden hebben we ervoor gekozen om sjoelen
weer door te laten gaan voor 5 personen.
Sinds begin juni is de Competitie Rummikub
weer begonnen. Als u van spelletjes houdt,
kom dan weer gezellig op de vrijdagmiddag
naar het Buurthuis. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt er gespeeld en
voor de winnaar staat er een mooie prijs klaar. Beide spelmiddagen beginnen om 14:30 uur
en zijn om 16:00 uur afgelopen.
Kosten: € 2,50
Tijd: 14:30-16:00 uur

Vishandel J & M van de Geest
Spakenburg
Donderdag op de Sluis
van 10.00 tot 17.45 uur
Zaterdag op de Traaij
van 9.00 tot 17.00 uur
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