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NIEUWSBRIEF DORPSHUIS DE BRON  

 7 december 2018           

 

Beste Vrijwilligers en Verenigingen,  

De feestdagen komen er weer aan en in de komende weken gaat ons dorpshuis De Bron dus 
weer aangekleed worden in gezellige Kerstsferen. Ook zijn er een aantal nieuwe 
ontwikkelingen binnen ons dorpshuis en hebben wij een aantal leuke evenementen in de 
planning staan. Hierover willen wij jullie graag informeren in deze tweede nieuwsbrief.  
 
 
Vrijwilligersfeest 2018 

Als bestuur van Dorpshuis De Bron willen wij iedereen die zich de afgelopen jaren heeft 
ingezet voor ons Dorpshuis bedanken voor zijn of haar betrokkenheid. Vandaar dat wij 
hopen jullie allemaal te mogen ontvangen op ons Vrijwilligersfeest op vrijdag 14 december 
aanstaande. Samen met jullie willen wij hier een gezellige en leuke avond van maken. Wij 
verwachten jullie om 19.30 uur op feestlocatie De Bron en willen jullie vervolgens middels 
een kleine kerstattentie bedanken voor jullie inzet.  
 
Op deze avond zal er ook een fotograaf aanwezig zijn en vragen wij alle vrijwilligers om een 
mooie portretfoto te laten maken in het kader van een smoelenboek dat wij willen 
samenstellen. Het leek ons namelijk leuk om ‘de vele gezichten’ en de saamhorigheid van 
onze organisatie te benadrukken want zonder jullie géén Bron. 
 
 
E-mailadres Secretariaat 

Wellicht is het jullie niet eerder opgevallen maar tegenwoordig maken wij gebruik van een 
nieuw e-mailadres voor het secretariaat, t.w. secretariaat@dorpshuisdebron.nl. Helaas is dit 
niet in alle gevallen goed gegaan. Het kan namelijk zijn dat e-mailberichten vanuit dit adres 
terecht gekomen zijn in de folder "ongewenst e-mail" of bij “overige”. Mocht je dus het idee 
hebben dat je een e-mailbericht gemist hebt, dan kun je het hier waarschijnlijk vinden.  
 
Verder willen wij jullie vragen om eventuele wijzigingen in contactgegevens (adres, mail, 
telefoon) door te geven op dit e-mailadres zodat wij onze contactenlijst up-to-date kunnen 
houden. 
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IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) cursus 
 
Barmedewerkers doen belangrijk werk! Zij zorgen ervoor dat clubleden na het repeteren, 
sporten etc. nog gezellig samen van een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een 
grote verantwoordelijkheid met zich mee. Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien 
jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: we willen dat hoe dan ook voorkomen.  
  
De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op 
een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan. Vandaar wij als bestuur van de 
Bron begin volgend jaar een IVA-cursus wil organiseren om jullie hierbij te ondersteunen. 
Mocht je of mochten leden van je vereniging hieraan willen deelnemen, dan ben je van harte 
welkom. Geef je dan op via secretariaat@dorpshuisdebron.nl.  
 
 
Actie Voedselbank             

Graag vragen wij vanuit het bestuur ook jullie aandacht voor de volgende actie:  

   

Misschien hebben jullie deze tafel al zien staan bij binnenkomst in De Bron. Omroep Brabant 
zamelt ook dit jaar weer producten in voor de voedselbank. Door heel de provincie zijn 
inzamelpunten om eten en drinken te doneren. Zo ook in De Bron. Deze actie loopt van 
maandag 3 december tot en met vrijdag 14 december 2018. Kun je dus levensmiddelen zoals 
bijv. thee, soep, pasta, rijst missen, dan kun je ze hier doneren voor het goede doel. 

 
Oudjaarsborrel 

Het is inmiddels een traditie om de laatste donderdag van het jaar te gebruiken om als 
Handelse gemeenschap terug te kijken op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Samen 
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met het Dorpsoverleg Handel organiseren wij vanuit De Bron ook dit jaar weer een 
Oudjaarsborrel.  

Net als voorgaande jaren gaan we weer een aantal mensen in het zonnetje zetten. Naast 
onze sporthelden zoals Freek School en Sylvie Swinkels,  de kampioenen van 
onze korfbalvereniging en Voltige team Heerevelden, willen we ook anderen bijzondere 
prestaties in het zonnetje zetten en op het podium krijgen. Deze avond wordt vergezeld van 
muziek uit onbekende hoek maar geweldig leuk om naar te luisteren. Kortom, het wordt 
weer een boeiende avond waarvoor jullie allen van harte zijn uitgenodigd.  
 
Zet dus vast in je agenda: 
Donderdag 27 december vanaf 19.30 uur in de Bron. 
 
 

 
 
Tot slot willen wij jullie hierbij alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019 
wensen!  En wij hopen jullie ook in het nieuwe jaar weer te mogen ontvangen in ons mooie 
dorpshuis! 
  
Met vriendelijke groet,  
Bestuur Dorpshuis De Bron 
 


