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Activiteit Naam                              Tel. nummer   

Voorzitter Abelien van der Rest   
0181-633363/ 

06 14130944 abelien@chello.nl 

1e penningmeester Hans van Oostenbrugge 

 

010-4162074/ 

06-28841030 hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl 

2e penningmeester Ilse Wulff 

 

0181-639273/ 

06-53557380 i.wulff.dnb@gmail.com 

Secretaris Gre Wiechmann 

 
06-42826465/ gre.wiechmann@gmail.com 

Zwemmen Gre Wiechmann 

 
0181-614787 gre.wiechmann@gmail.com 

Dansen Monique de Lange 

 

 

06-10172385 

Bestuurslid / 

monique.vandenengel@gmail.com 

hobby club middag Adry Hille 

 
0181-619221 Bestuurslid / a.hille@hotmail.nl 

hobby club avond Joke Versendaal 

 
0181-636618 Bestuurslid / jokeversendaal52@gmail.com 

Sportinstuif Henk van Arkel 

 
06-16302072 Bestuurslid / h.van.arkel7@kpnplanet.nl 

Koken Aukje Gutter 

 
0181-659547 Bestuurslid / hoeven@planet.nl 

Muziek Wendy Mirer 

 
0181-629600 Bestuurslid / hoon0054@planet.nl 

Disco Wil van der Velden 

 
0181-663236 Bestuurslid/ wmc.vandervelden@gmail.com 

Avondvierdaagse Gerrie Mirer 

 
0181-639227 Gerrie.mirer@kpnplanet.nl 

Brugnieuws redactie Gre Wiechmann 

 
0181-614787 gre.wiechmann@gmail.com 

Clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7   0181-611096  06-42826465 

Rivièrabad: Groene Kruisweg 21 

 

06-42826465   
Sportzaal Maaswijk: Anne Frankstraat 26 

 

06-16302072   

Activiteit  1xper week   Plaats Tijd 

Zwemmen maandagavond 

 

Rivièrabad 18.00 - 20.00 uur 

Dansen dinsdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 22.00 uur 

hobbyclub 5-15 jaar woensdagmiddag 

 

clubgebouw 13.30 - 15.00 uur 

hobbyclub > 15 jaar woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur 

hobbyclub hout  woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur 

kookles  woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur 

Kookles donderdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur 

Muziek donderdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur 

Sportinstuif donderdagavond 

 

Sportzaal/Maaswijk 19.00  -20.30 uur 

Disco 

Wandelen 

Vrij dansen 

Computercursus 

Vertrouwenspersoon 

laatste zaterdag/maand 

1x per maand zaterdagochtend   

1x per maand zaterdagavond  

Per cyclus 6x (dinsdagavond) 

Wil van der Velden 

 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

 

19.30 - 22.00 uur 

10.00 – 13.00 uur 

19.30 – 22.00 uur 

19.30 – 21.00 uur 

wmc.vandervelden@gmail.com 

yoga geleid door donderdagochtend   clubgebouw 9.30 - 10.30 uur 

Gerdie Ros 0181-640512       

 

 

 

http://www.denieuwebrug.com/


En dit is al weer het één  na laatste nummer voor de grote vakantie.  

Maar we zijn eerst nog lekker druk, met van alles en nog wat.  

Als ik dit schrijf hebben wij weer een aantal bijzondere zaken achter de rug.  

We beginnen met onze twee gedecoreerden. Monique de Lange en Dik Smits. Dik is vrijwilliger bij ons en 

wij waren ondersteuner van de aanvraag. Maar met name binnen de voetbal heeft hij heel veel werk 

verzet. Ook Klaas  Da s  e  Ha d & “pa die ste Dik,  gefeliciteerd. 

Monique die kennen velen van ons en daar hoeft deze Koninklijke Onderscheiding verder geen betoog 

voor.  Activiteitencommissie, Schoonmaakcommissie, Workshops, Weekend, Educatief uitje, Dansen, 

Rommelmarkt, Oliebollen etc. etc.  

Beiden gefeliciteerd! 

En dan de maand april:  Wij startten met een Rommelmarkt, Lentemarkt & Kledingbeurs, geweldig wat 

een power werd daar geleverd.  Op donderdag werd er met een kleine groep, een start gemaakt met het 

leegruimen van de Rommelmarkt ruimte. Wat komt daar veel uit! Wat hadden wij weer veel spulletjes  

gekregen.  Dank aan alle gulle gevers!! Zonder jullie bijdrage is  er zeker geen Rommelmarkt mogelijk. 

Vrijdag werd de dag gebruikt om alle tafels te organiseren, de laatste spullen goed uit te stallen om op 

zaterdagmorgen strak gespannen gereed te zijn voor de eerst run van handelaren, en koopjesjagers. 

En wat bleek achteraf?  Was het ’s orge s gezellig druk, a de lu ch erd het éér gezellig druk. 

Uiteindelijk heeft de morgen verkoop net zoveel opgebracht als de middag verkoop. 

Trots zijn wij op het eindresultaat. Een mooi bedrag in ons spaarpotje voor de nieuwe bar. Want als de 

vloer is vernieuwd in de grote zaal dan willen wij deze gelegenheid gelijk gebruiken om de bar te 

vernieuwen. 

De Algemene Ledenvergadering was kort maar krachtig. Lees verderop het verslag. 

De Wandeling van 16 april bracht iedereen weer op de mooiste plekjes. Zelfs de meeste Spijkenissenaren 

worden toch telkens weer verrast door Ronald. Hij weet echt heel mooie plekjes te vinden! 

Omdat de rolstoelers ook van harte welkom zijn, nu wij meer duwers hebben gekregen, kunnen zij ook 

mee. Soms weten mensen dat nog niet, maar Rolstoelers kunnen ook lekker mee bij ons. 

Helaas heeft het vervoer ons deze maand parten gespeeld. De kranten staan er bol van. Wij hebben via 

de Ad iesraad a  de WMO o ze lijst  eergelegd. Wat ee  gedoe, at ee  geëmmer.  

Wat ik echt het meest vreselijke vind,  is,  wat dit  met onze deelnemers doet.  Ze worden hier erg 

nerveus en onrustig van. 

Als een chauffeur, ze te vroeg komt ophalen dan  is je avond verstierd. De deelnemers worden onrustig 

en kunnen niet meer gezellig meedoen. Ze willen hun jas, willen nog naar het  toilet, want ja als dat busje 

er staat en ze staan niet achter de deur?????  Je begrijpt niet hoe het mogelijk is. We hebben vaste 

tijden.  Daar kun je toch gewoon rekening mee houden? Elke week hebben wij hetzelfde programma, 

dezelfde tijden. Dit is toch in te plannen? 
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Inhoudelijk ga ik geen voorbeelden noemen, maar dat wij niet happy zijn met hoe het nu gaat, spreekt 

voor zich. Ook de tehuizen en instellingen stoeien met het aanvragen, het organiseren en ook de 

reorganisaties binnen de tehuizen werkt niet mee, aan het killen van dit soort problemen. Zelfsturende 

teams het kan werken, maar dan moet je beschikken over heel veel ervaren en ingewerkte krachten. En 

nu juist dit laatste is helaas niet altijd het geval.  

Ook zien wij dat als een deelnemer in de groep een avond niet kan, om welke reden dan ook, dat er 

tegenwoordig al snel besloten wordt om dan maar niemand van de groep naar ons toe te sturen. Onder 

het mom van:  het is zo’  gedoe. Hoezo gedoe?  Ik vraag mij in alle redelijkheid af: waarom? De 

deelnemers genieten als ze er zijn.  Het is ook een vorm van aanleren van verantwoordelijkheden. Je 

kinderen heb je toch ook geleerd dat als je lid bent van een club dat je dan ook gaat? Onze vrijwilligers 

komen toch ook wekelijks. Zij staan toch ook belangeloos klaar? Ik roep hierbij alle tehuizen en 

instellingen op, onze deelnemers, ook als hun vriendje/ vriendinnetje niet gaat, toch gewoon te laten 

komen.  

Gelukkig zie ik de laatste weken weer onze vertrouwde chauffeurs/chauffeuses  komen. Als ik dan lees in 

de krant dat Niemansverdriet ons heeft verwend, door te veel service te verlenen, dan kan ik alleen maar 

heel verdrietig zijn.  Ik spreek de hoop uit dat de chauffeurs/chauffeuses die wel weten wat vervoer doet 

met onze doelgroep, die wel weten wat geduld hebben is, wat een arm om iemand heen slaan betekent, 

nog heel lang voor onze doelgroep blijven rijden! En ja  graag met   te eel ser ice, als dit al ogelijk is. 

Hopelijk keert het tij nog ten goede in de zorg. Want tot nu toe word ik er niet echt vrolijk van. 

En dan de 23
ste

 april. De Trucksrun was verplaatst waardoor het voor de deelnemers een hele druk dag 

vol met keuzes werd. 

De Trucksrun een fantastisch evenement. Wat een grootse organisatie, tot in de puntjes geregeld. En 

wat een geweldige betrokkenheid van alle chauffeurs. Heel veel sponsoren die dit mogelijk maken. Wat 

te denken van alle motorrijders die de kruispu te  afzette , de EHBO’ers, de politie e  het Rode Kruis. 
Zo der ieders hulp is zo’  spektakel niet mogelijk. De Brug werd geprezen om de uitstekende organisatie 

van Joke & Piet. Aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. BEDANKT. Tot volgend jaar bij de 20
ste

 

editie, vermoedelijk zaterdag 22 april 2017! 

De Oranje Disco, daar vreesden wij voor de opkomst. Die zou wel eens wat lager uit kunnen vallen. Dat 

was ook zo, Frans Bauer in de Stoep en de Truckrun speelden daaraan parten. Maar de zaal was versierd, 

de muziek stond paraat en wat werd er gezellig gedanst. Iedereen deed mee. Een lekker hapje, een 

drankje, wat wil een mens nog meer. Een geslaagde avond. De deelnemers die er waren die hebben 

genoten. Wie niet is geweest die heeft duidelijk wat gemist.   

 

 Fijne dagen.  Abelien 

   



 

 
 

 

 

Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse, Telefoon: 0181 620633 

U kunt het hele jaar door voor een aantrekkelijke prijs onbeperkt genieten van al het lekkers in ons restaurant. Het ijsbuffet 

en alle softdrinks zijn bij de prijzen inbegrepen. Bier, wijn en andere alcoholische dranken zijn tegen een uiterst vriendelijke 

prijs verkrijgbaar. Ieder gerecht wordt vers gewokt voor u. 

U bent van harte welkom en kunt hier onbeperkt genieten van de uitgebreide verse buffetten die bestaan uit soep naar 

keuze, ee  a  uffet, e se sushi’s e  ee  e s, koud ok uffet, salade buffet en tot slot een dessert buffet. Het is ook 

uiterst kindvriendelijk.  

Pak Boli heeft naast het wokrestaurant ook een afhaalservice, een bezorgdienst, een cateraar en een snackbar. 

Groenten & Fruit van G. SINTMAARTENSDIJK 

tel: 0186 – 691091             Goudswaard 

 

Wij komen ook in Spijkenisse! 

 

Maandag        Donderdag               Vrijdag 

 

Akkers e.o.           Waterland   Noord

 

 

 

 

      

http://www.fruitschaal.nu/products/view/4


 

LABU Offset-printing   DRUKKERIJ 

 
 

Familiedrukwerk; zoals Huwelijkskaarten Geboortekaarten, 

Gelegenheidsdrukwerk. 

Boeken voor deze worden uitgeleend om thuis te kunnen inzien.  

Tevens het adres voor de kleine (beginnende) zelfstandige i.v.m. Handelsdrukwerk, 

zoals Briefpapier, Facturen (meervoud), Visitekaartjes etc. 

 

LABUDA     Dansschool 
 

Club- en Privéles 

Beginners, gevorderd en verder 

speciale gezelligheidsgroep voor gevorderd en verder. 

 

 

 LABU COMPU Computeropleiding en programmering  
 

Lessen in MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Access MS PowerPoint e.a.  

Cursussen van één tot maximaal vier personen. 

Ook privé-les. Tevens de mogelijkheid bij u thuis of op het bedrijf. 

 

LABU-Astrologie 
Horoscopen: Geboorte, Heden en Verleden. Consulten. 

 

 

Fitness "LEO"   FITNESS 
 

Conditietraining: dit kan in privé- of clubverband. Wanneer je niet naar een 

sportschool wilt, dan zijn wij het juiste adres. 

Mogelijkheid voor een proeftraining. 
 

LABUMUS    MUZIEKSCHOOL 
 

Gespecialiseerd in Keyboard, Piano en Orgel. 

 

LABU ONDERNEMINGEN 
vertrouwd sinds 1960.  Meer weten?   Maak een afspraak of vraag meer informatie. 

  0181-617080 

 

  



 

WANDELEN OP  

ZATERDAG 14 MEI 2016 

Ja, we gaan er weer op uit voor een lekkere wandeling. 

Wandel jij ook mee?  Onze vaste deelnemers weten inmiddels 

hoe leuk het is!   Maar je kunt er altijd bij!  Zit je in een 

rolstoel? Geen probleem je kunt lekker mee met ons.                                

      
Start om 10.00 uur stipt vanaf het clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 
 
Zaal open:       vanaf 09.30 uur. 
 
Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer:  12.15 uur 
 
Einde activiteit:      13.00 uur 
 
Kosten incl de lunch:    € 2,50 pp 

 
  

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 14 mei 2016 
 

 

 

 
  

Aanmelden bij Ronald 

Mirer: 

r.mirer1@kpnplanet.nl 

0181 - 639227 

 

 

Naam: 

Telnr.: 

E-mailadres. 

Ik maak gebruik van een rolstoel :   ja/nee.   

Ik heb zelf een rolstoel:    ja/nee 

Briefje in de gele bus in het clubgebouw vóór 10 mei 2016 

 Volgende wandeling is op   

Zaterdag 18 juni 2016. 

Zaterdag 13 augustus 2016 
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Op vrijdag 27 mei 2016 gaan wij lekker gezamenlijk bakken. Doe jij ook mee? 

Geef je snel op. Wij zijn van 19.00 – 21.00 uur druk met elkaar aan de slag zodat 

je na afloop iets lekkers mee naar huis kunt nemen!   Geef je snel op. Eigen bijdrage is € 3,00.  (dit 

is inclusief koffie/thee)  Introducés zijn ook van harte welkom. (Zij betalen € 5,00) 

Betalen graag op de avond zelf.  Aanmelden bij paulusros@gmail.com of via onderstaand strookje. 

Opgeven betekent wel ook komen!  Bij wegblijven, dien je toch je bijdrage te betalen. 

 

Ja, ik kom graag naar de Workshop Bakken op vrijdag 27 mei 2016.  

Naam: 

Adres:                                                                            Telnr.: 

Ik breng als introducé mee:  _______________________________________ 

Betalen op de avond zelf.  Je aanmelding TOT 24 MEI 2016 graag in de gele brievenbus in het 

clubgebouw.                         
  

 

VRIJDAG 

27 MEI 
19.00 – 21.00 
uur  

 

mailto:paulusros@gmail.com
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UITNODIGING voor de 
VRIJE DANSAVOND. 

IEDEREEN MAG MEEKOMEN 
DANSEN, OOK ALS JE HET 
NIET (GOED) KUNT. 

AANVANG: 19.30 uur 

EINDE:          22.00 uur 

Toegang is voor leden 
gratis. 

Introducés toegestaan: 

Zij betalen € 2,00 pp 

KOM ALLEN NAAR DE M.A. de Ruijterstraat 7 in 
SPIJKENISSE! 

https://boerinzondernaam.files.wordpress.com/2014/04/6ab69-hobbies-leisure-feet-high_shoes-dance-dancing-dancers-pjun209l.png
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AAVVOONNDDVVIIEERRDDAAAAGGSSEE  

  22001166  

 

Hallo allemaal, ook dit jaar zullen wij als Nieuwe Brug weer 

meelopen met de Avondvierdaagse in Spijkenisse. 

 

En wel van maandag 6 juni 2016 tot en met donderdag 9 juni 2016.  

 

We hopen iedere avond, zoals elk jaar, om uiterlijk half zeven ‘s avonds te starten aan 
de achterkant van het Marrewijkflat, op de parkeerplaats tegenover de meubelwinkel 

van het Leger des Heils. 

 

Om mee te mogen lopen/rijden moet je ouder dan 7 jaar zijn, en moet je je opgeven 

voor: donderdag 19 mei 2016. 

 

Natuurlijk hebben wij ook mensen nodig die onze groep willen begeleiden.  

Wij verzoeken deze mensen om zich ook op te geven, ook wanneer je  niet voor een 

medaille meeloopt. Geef je je namelijk niet op, dan ben je niet verzekerd en kun je niet 

meelopen. 

 

Opgeven kan bij: Gerrie Mirer    Je aanmelding kun je in een  

   Snoekenveen 716   envelop       , met geld  

   3205 CV Spijkenisse   in de gele brievenbus 

   Tel:0181-639227   in het clubgebouw doen 

 

 

Kosten voor leden van de Nieuwe Brug: € 4,75 

Kosten voor niet leden: € 7,25.Heb je niet vooraf betaald, dan kun je niet mee. 

_________________________________________________________________ 

Opgave:       Bij aanmelding betaald!: 

 

Ja ik wil meedoen met de avondvierdaagse:   

Naam:         Wel/geen medaille 

Adres:        Deelnemer/Begeleider  

        Voor de ………e keer 

Begeleiding wil wel/geen rolstoel duwen 



 

 

Op vrijdagavond 17 juni 2016 is er weer een workshop. 

Dit keer hebben wij Gerdie Ros bereid gevonden om deze workshop te 
organiseren. 

Iedereen kan meedoen. Ervaren, onervaren meld je snel aan! 

Eigen bijdrage € 3.00.  Dit is inclusief de thee/koffie. 
Graag op de avond zelf dit geld meebrengen. 

 

Aanvang is 19.00 uur    Einde is 21.00 uur 

Aanmelden kan via onderstaand strookje of per mail naar 

gerdiefreespirit@gmail.com 

 

Aanmelden voor  vrijdag 17 juni 2016 Workshop Mandala tekenen. 

 

Naam:                      Deelnemer / Vrijwilligster 

E mailadres: 

Telefoonnr:  

 

Briefje graag in de gele brievenbus in het clubgebouw. 

 

 

 

Vrijdag 17 juni 2016 
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WANDELEN OP  

ZATERDAG 18 JUNI 2016 

Ja, we gaan er weer op uit voor een lekkere wandeling. 

Wandel jij ook mee?  Onze vaste deelnemers weten inmiddels 

hoe leuk het is!   Maar je kunt er altijd bij!  Zit je in een 

rolstoel? Geen probleem je kunt lekker mee met ons.                                

      
Start om 10.00 uur stipt vanaf het clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 
 
Zaal open:       vanaf 09.30 uur. 
 
Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer:  12.15 uur 
 
Einde activiteit:      13.00 uur 
 
Kosten incl de lunch:    € 2,50 pp 

 
  

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 18 JUNI 2016 
 

 

 

 

Aanmelden bij Ronald 

Mirer: 

r.mirer1@kpnplanet.nl 

0181 - 639227 

 

 

Naam: 

Telnr.: 

E-mailadres. 

Ik maak gebruik van een rolstoel :   ja/nee.   

Ik heb zelf een rolstoel:    ja/nee 

Briefje in de gele bus in het clubgebouw vóór  15 juni 2016 

 Volgende wandeling is op   

Zaterdag   13 augustus 2016 
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Het bestuur nodigt al haar deelnemers en vrijwilligsters van harte uit voor de jaarlijkse 

slotdag. 

Op zaterdag 25 juni a.s. zal er een gezamenlijke barbeque worden georganiseerd van 

16.30 – 20.00 uur. 

Onder het genot van een lekker hapje en drankje sluiten wij het jaar gezellig met elkaar 

af. 

Let op! Opgeven is noodzakelijk in verband met de inkoop middels een email aan 

abelien@chello.nl of per onderstaand strookje. 

Waar?   M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse.  

Iedereen is van harte welkom!  Toegang is gratis. 

 

 

 

 

Naam: 

Deelnemer / vrijwilliger  

Adres: 

Dieet wensen? :   _______________________________________ 

Aanmelden: dmv het strookje  in de gele brievenbus in het clubgebouw of per mail 

 aan abelien@chello.nl 

 

 

Opgeven is mogelijk tot uiterlijk  

18 juni 2016, maar liefst zo snel 

mogelijk. 
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Al jaren lang verricht Joke ook 

vrijwilligsterwerk bij de Kringloopwinkel 

Het Goede Doel  Ook deze organisatie  

werkt  uitsluitend met vrijwilligsters. 

 Van de winst die de winkel maakt, mogen 

de vrijwilligsters een goed doel aanwijzen.  

Joke stelt haar deel ieder jaar weer ter 

beschikking aan de Truckrun Spijkenisse. 

Want ook zij hebben veel geld nodig om 

zo’  ge eldig e e e e t te ku e   blijven 

organiseren.  

Joke & Piet organiseren de deelname aan 

de Truckrun voor de deelnemers van de 

Nieuwe Brug.  

Een grote groep mag elk jaar weer mee met 

de rachtauto’s e  hu  chauffeurs. Ook zij 

werken belangeloos mee. 

 Wat een organisatie en wat een regelwerk.  

Langs de route staan altijd mensen te 

zwaaien en te juichen. Als je dan in een 

vrachtauto zit, dan voel je je toch een dag 

de ko i g of ko i gi ? 

 

 

 

 



W a n s i n k    B o k a a l 

 

 

Op zaterdag 27 augustus a.s. wordt alweer de aftrap voor het seizoen 2016/2017 

gegeven. 

De opening van het seizoen start met de inmiddels traditionele  

W a n s i n k   B o k a a l. 

Dit is een spelletjes dag, die wordt gehouden in Sporthal Den Oert. 

We starten om 10.30 uur en het is om 15.30 uur einde van de 6-kamp Sportdag waar 

iedereen aan kan en mag meedoen. 

In groepjes van 5 à 6 deelnemers  wordt er gestreden om de Wisselbeker. 

 

Iedereen kan en mag meedoen!  Je kunt met een eigen groep inschrijven, maar je 

kunt je ook aanmelden en dan stellen wij een groep samen.  

We gaan weer lekker bewegen, klimmen en klauteren en …… touwtrekken. 

Iedereen kan meedoen!  

Kosten:  Voor leden van de Nieuwe Brug: gratis 

Voor niet leden:     € 2.50 

 

Opgeven kan tot 15  augustus 2016 per telefoon bij Gre Wiechmann: 

06-42826465 / 06-48012641 

of  

per e-mail bij Gre Wiechmann of Wendy Mirer:  

gre.wiechmann@gmail.com  of   hoon0054@planet.nl       

MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN! 

mailto:gre.wiechmann@gmail.com
mailto:hoon0054@planet.nl
http://flimpie.nl/woezel-en-pip-spelletjesdag/


 

 

 

 

                           

 

De o el a kt is et ge eest aa  e gaa  op ieu  spullejtes   sparen.  

De opslag is al weer een klein beetje gevuld maar hier kan nog veel meer bij dussss kom 

maar op met alle spulletjes die u niet meer gebruikt. Wel moet alles heel en schoon zijn. 

Want als je zelf iets koopt wil je dit ook graag.  

Als iets kapot is, dan kunnen wij er ook niet mee, gelieve dit dan ook niet aan te bieden. 

We zoeken kleding,  glas,  speelgoed,  knuffels, kook en bak gerei, kleine meubels , 

elektra, boeken enz.enz. 

Kortom alles kunt u bij ons kwijt. Maar nogmaals, alleen als het heel is en schoon. 

Alles kan meegebracht worden naar de club op 

Maandag ochtend:    10.00 uur tot 12.00 uur 

Woensdagmiddag :    14.00 uur  tot  15.00 uur  

Woensdag- en donderdag avond:     18.30 uur tot 21.00 uur 

Graag aanleveren in stevige, het liefst bananen-, dozen. 

Lukt het echt niet om de spullen zelf te brengen neem dan contact op met  

Mees 0181-612128 of Monique 06- 10172385;   

Dan zorgen zij dat het wordt opgehaald.  

GEZOCHT 
SPULLETJES 

HEEL & 

SCHOON 
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 Verjaardagen mei

Sham 

Marja 

Ahmad 

Klok 

1 

3 

Mei 

mei 

Hans van Oostenbrugge 4 mei 

Hans 

Joop 

Munne 

Torreman 

6 

4 

Mei 

Mei 

Elise den Arend 8 mei 

Nienke Rensink 8 mei 

Henny van Kralingen 9 mei 

Isabella Ozguven 9 mei 

Nico Nieuwland 12 mei 

Abelien van der Rest 12 mei 

Jaimy Collé 13 mei 

Ellie de Wit 13 mei 

Herman Melsen 14 mei 

Marian  Jongerius 16 mei 

Els Joosten 16 mei 

Diana 

Manon de 

Van den Engel 

Graaff  

18 

18 

Mei 

mei 

Bea  de Vos Burchart 19 Mei  

Franka      

Solange 

Velders 

Breen 

20 

20 

Mei 

Mei 

Jack van der Rest 21 mei 

Frank Brugman 24 mei 

Jan Verrijp 24 mei 

Trudy 

Carla 

Schattgen 

Kindermans 

25 

26 

Mei 

mei 

Peter van de Velde 30 mei 

Ben Wigman 30 mei 
 

 GEFELICITEERD! 
   

   

   

   

   

   

   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar iemand die voor ons op 
zoek gaat naar extra adverteerders. 

Met de opbrengst van de advertenties hopen wij  
de uitgave van ons clubblad volledig te kunnen 
financieren. 

Wij willen nl voor al onze deelnemers een 
gedrukte versie van het blad kunnen blijven 
uitgeven. 

Adverteerders zijn hierbij van wezenlijk belang. 

Kom jij ons helpen? Wij hebben inmiddels een 

bereik van zo’n 700 adressen.   

Je kunt er dus op rekenen dat je advertentie 
wordt gelezen! 

Meld je aan bij Gre Wiechmann. 

Gre.wiechmann@gmail.com 
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CHINESE TOMATENSOEP 

 

Deze maand een super makkelijk recept wat eigenlijk niet kan mislukken en heel 
smakelijk is op een regenachtige dag of een winderige en koude dag. 

De gebruikte ingredënten verwarmen het lichaam en troosten het gemoed. 

Eet smakelijk 

 

Ingrediënten: 

- 2 eetl zonnebloemolie 

- 1 ui, gesnipperd 

- 2 teentjes knoflook, geperst 

- 1 blikje (70 gram) tomatenpuree 

- 1 theelepel gemberpoeder 

- 1 ltr kippenbouillon 

- 3 eetl appelmoes 

- 1 blik (400 gr) tomatenblokjes 

- 2 eetl suiker 

- 3 eieren, losgeklopt 

- 2 eetl maizena 

- 1 handje taugé 

- 2 lente/bosuitjes, in ringetjes 

- Indien niet vegetarisch 1 kipfilet gekookt in blokjes 

Bereiding: 

Indien u kiest voor de vegetarische optie kunt u gelijk doorgaan naar 2 

1: neem een pan water en wat bouillon en verwarm deze, doe de kipfilet in het warme 
water en laat deze zachtjes gaarkoken in het warme water, eventueel wat ketjap of 
kerrie in het water doen voor extra smaak. Wanneer de kipfilet gaar is, haalt u hem 
uit het water en laat afkoelen. Wanneer afgekoeld snijd u de kipfilet in kleine blokjes. 

2 Verhit 1 eetlepel olie in een soeppan en fruit hierin de ui, de knoflook, tomatenpuree, 
gember en 1 eetlepel water circa 3 minuten. 

3 Voeg de bouillon, appelmoes, tomatenblokjes en suiker toe en laat circa 15 minuten 
pruttelen op een lage stend. 

4 Verhit 1 eetlepel olie in een koekenpan, giet de eieren erin en bak een dunne omelet. 
Snijd de omelet in reepjes. 

5 Meng de maizena in een kommetje met 2 eetlepels water en voeg dit mengsel al 
roerend door de soep. Neem de soep van de warmtebron wanneer deze licht 
gebonden is. Breng op smaak met zout en peper. 

6 Serveer de soep met de omelet, de taugé, de ringetjes bosui en eventueel wat blokjes 
kipfilet. 

 

 

 

 



KANJERS VAN DE TRUCRUN SPIJKENISSE 2016!  DANK JULLIE WEL ALLEMAAL. 

 

 

 

 

 

 



Verslag ledenvergadering 4 april 2016. 

Het jaar 2015/2016 

Waar willen wij eigenlijk beginnen. Wat hebben we, als ik alles op de rij zet,  weer  veel gedaan. 

Het clubgebouw blijft ons toch bezig houden. We willen dat alles schoon en netjes blijft en elk jaar 

een verbetering aanbrengen. Dat zou toch geweldig zijn. 

We hebben nog heel wat wensen maar de prioriteit gaat nu gegeven worden aan de bar. We gaan 

ons oriënteren op wat we willen en wat mogelijk is, naast haalbaar.  Afhankelijk van het gegeven of 

wij in 2017 echt een nieuwe vloer krijgen in de grote zaal, zullen wij kijken wanneer we deze klus 

gaan aanpakken. 

Als het goed is wordt het gebouw dit jaar aan de buitenzijde  geverfd. Zou eigenlijk vorig jaar 

gebeuren, maar is een jaartje doorgeschoven. 

De nieuwe vloer in de houtruimte ging niet zonder slag of stoot. De goede wil was er, echter het was 

niet altijd even professioneel. Wij als Stichting kunnen ons echter niet mengen in de discussie tussen 

de opdrachtgever, de Gemeente en de gekozen aannemer. De vloer zit erin, de wanden zijn 

tussendoor geverfd. Was dit allemaal goed gepland van te voren?  Nee, maar toen alles eruit was, 

bleek dat het schilderen toch ook nodig was. Het duurde wat langer, we moesten improviseren, maar 

we hebben nu een mooie opgeknapte ruimte met als kers op de taart: de nieuwe werktafels. 

De kleine klusjes blijven ons ook bezighouden. Dan is er een wc verstopt, een licht kapot. We willen 

iets veranderen. Bij de elektra klussen hebben wij van Herman veel hulp gekregen. Bij de andere 

klussen komen Simon en Jan heel  vaak in beeld.  Zij begeleiden vaak alle klussen die door anderen 

gedaan worden. Zijn paraat voor het openen en sluiten, controleren en in de gaten houden. 

De tuin, de bladeren verwijderen aan de voor- en achterkant. Het op orde houden van onze 

rolstoelen en rollators,  hier een slot, daar iets stuk. Alles wordt keurig bijgehouden.  Alle verlichting, 

behalve de TL,  is overgezet op LED . Wij worden ook steeds groener.  

Elke maandagochtend is er een trouwe groep vrijwilligers die het gebouw schoonmaakt en opruimt. 

Want met zoveel activiteiten moet alles goed bijgehouden worden. Elke groep sluit zijn activiteit ook 

altijd af, met een rondje toiletten, tafels en stoelen afnemen etc.   

En ja het goed ijhoude  a  o s ge ou , geeft oo  iede ee  heel eel oo  ge ot. 

Dit jaar hebben wij naast alle aa delijkse a ti iteite  zoals de Dis o’s e  de a deli ge  oo  het 
eerst op regelmatige basis workshops en extra dansavonden. Bijna ieder weekend is er nu een 

activiteit. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Dit is voor velen een leuke onderbreking in het 

weekend.  Juist dan zitten de deelnemers  vaak alleen thuis. In de tehuizen is er dan ook niet altijd 

voldoende personeel om iets extra’s te doen. Dit alles legt wel een extra claim op onze vrijwilligers.  

We zijn dan ook blij dat wij regelmatig nieuwe vrijwilligers kunnen begroeten. We hebben een aantal 

zeer trouwe vrijwilligers  die op leeftijd komen en nog wel hand- en spandiensten willen blijven 

verrichten, maar niet meer in het wekelijkse/maandelijkse gebeuren willen meedoen. Begrijpelijk 

maar handen en ogen zijn en blijven belangrijk. Dus nieuwe aanwas is en blijft belangrijk! 

 



De pers heeft ons afgelopen jaar twee maal groots in de krant gezet. We schrijven ook op alle digitale kranten 

regelmatig mee, maar om je artikelen ook daadwerkelijk in de krant die huis aan huis wordt verspreid te krijgen, 

valt niet mee. 

We hebben flyers gemaakt,  groots verspreid,  wij doen ons best. Maar het blijft een punt van energie investeren 

en aandacht vragen. 

Voor de Vrijwilligers was er dit jaar nog een grote verandering. Zij moeten tegenwoordig beschikken over een 

VOG. Een Verklaring Omtrent Gedrag. We zijn bijna zover dat iedereen er over een beschikt. 

Wil je deze  gratis VOG niet aanvragen, dan breng  je ons in de problemen. Wij zijn dan genoodzaakt om hele 

lastige besluiten te nemen. Daar zitten wij zeker niet op te wachten.  Voor een enkel  individueel geval kan  een 

uitzondering gemaakt worden, maar dan nog uitsluitend als er geen contact is met de deelnemers.  

Begrijpelijk dat onze vrijwilligers die al jaren vrijwilliger zijn of verantwoordelijk zijn voor onze doelgroep, 

protesteren, als ze opeens als ze komen helpen een verklaring moeten overleggen.  Zeker als er sprake is van 

jarenlange vader/moeder dochter/zoon relatie. Maar het is niet anders. Wetgeving is wetgeving en daar 

ontkomen wij als Stichting niet aan.  

Voor alle nieuwe vrijwilligers is het een vereiste, hoe zwaar dit woord ook moge klinken.  

Wat wij wel kunnen zeggen is, dat voortaan alleen vrijwilligers die over een VOG beschikken, mee kunnen met de 

uitjes, weekenden etc.  Wij hebben graag de beschikking over een grote groep  vrijwilligers die ons kunnen 

helpen, dus doen een beroep op uw aller welwillende medewerking. 

Dan passeren nu de activiteiten en wat er zoal gaande is: 

Zwemmen is en blijft nog steeds onze grootste activiteit. In twee ploegen wordt er o.l.v. heel veel vrijwilligers 

gespeeld, gezwommen, en zwemmen aangeleerd binnen ieders mogelijkheden.  Gelukkig brengen de tehuizen 

ook aak hulp ee. Oude s die la gs de ka t zitte  o de  ook i gezet als oge  la gs de ka t.  

Het komend jaar willen de vrijwilligers  van het zwemmen weer wat extra activiteiten organiseren. Dus hou de 

agenda  goed in de gaten. 

De dinsdagavond is al jaar en dag de dansavond.  Ook  dit blijft een activiteit waar deelnemers van genieten. We 

hebben dit jaar een aantal meer ervaren dansers erbij gekregen. De dansschool waar zij lid van waren is 

gereorganiseerd en de dagen/uren pasten niet meer voor deze dansers. 

 Welkom dus bij onze club. Wij kunnen hen gelukkig opvangen.  

Het afdansen was dit jaar wel een dingetje. Het Witte Huys in Zuidland was afgehuurd. Twee weken voor de grote 

dag, waren wij nog langs geweest om de laatste puntjes op de i te zetten. Helaas bleek dit allemaal te vergeefse 

moeite. Vrijdagavond, een week voor het afdansen, werden wij door gedaan. Een dubbele boeking. 

Onverklaarbaar, maar wij maken er geen woorden meer aan vuil. 

 

De club laat dan wel zien, flexibel te zijn: we schudden ons hoofd, wij balen en gaan dan razend snel alle 

netwerken aanboren. Iedereen helpt  en denkt mee. Het resultaat: we hebben een zeer geslaagde dansavond 

gehad op ons oude vertrouwde adres bij Scala Molenwatering. En ik heb goede hoop dat wij daar volgend jaar 

ook weer terecht kunnen. 

De computerclub is opgestart en blijft nog wel even bestaan . Op dit moment worden er vrijwilligers geholpen, 

met vragen die ze zoal hebben.  

 

 

 



 

Wij beschikken over 5 laptops en inmiddels zijn er voorzieningen extra gemaakt, zodat het opbouwen en 

opruimen sneller gaat. Dat was op zich nl al een hele klus. Helaas moesten wij afscheid nemen van Bernard. Hij 

heeft de club fantastisch opgestart en wij moesten met pijn in ons hart afscheid van hem nemen. Hij was een 

echte humoristische leraar. Gelukkig meldde zich op ons artikel in de krant een nieuwe leraar aan. Bert Molema is 

vol overgave gestart. De eerste twee cursussen met deelnemers zitten er al weer op.  Op dit  moment is er een 

cursus voor vrijwilligers. We hebben ons enigszins verkeken op de animo. Die was groter dan ingeschat. We zullen 

de groepen dus bij de volgende sessie splitsen in echte beginners, enige computer kennis en de meer ervaren. 

Maar al doende leren ook wij. 

De oe sdag is ook ee  d ukke dag oo  o ze lu . ’s Middags ko e  de ki de e . Helaas zij  de s hooltijde  
aan het veranderen en wordt er meer en meer met continu roosters gewerkt.  

In het nieuwe jaar gaan de tijden veranderen. De Vrijwilligers van de woensdag gaan schuiven naar 14.00 uur. Fijn 

dat dit ook weer geregeld is.   

Op woensdagavond hebben wij een vol  gebouw. Er wordt gekookt, de houtgroep is druk bezig en in de grote zaal 

zit de handenarbeid.  

De kookgroep loopt lekker. Er is inmiddels een vaste ploeg ontstaan. Soms gaat er een af, soms komt er een bij. 

Maar de kern blijft.  

Wat zeker geruststellend is, is dat Karl Wiechmann zich bereid heeft verklaard als inval kok te willen fungeren.  

Tijdens de afwezigheid van Willem wegens ziekte  op woensdag, heeft Karl de kookclub naadloos overgenomen.    

Bij de houtgroep zijn er door verschillende oorzaken een paar plaatsjes open gevallen. Hopelijk komen er nog een 

paar bij.  De houtgroep zit gelukkig in een prachtig opgeknapte ruimten. Tijdens de zomermaanden moet er nog 

wat geschilderd worden en zullen de vrijwilligers van de houtgroep zorgen dat de tafels extra worden behandeld. 

De woensdagavondgroep heeft veel handwerkactiviteiten. Maar er wordt meer en meer ook geknutseld. Er 

worden leuke creatieve dingen gemaakt. Ook wordt er aan Pasen, kerst etc. aandacht besteed. Ook is er ruimte 

voor hen die gewoon lekker willen komen kijken en observeren, voetbalplaatjes sorteren of wat dan ook. Er is 

voor iedereen plek. 

Op donderdagochtend is er ruimte voor hen die graag mee willen doen bij de Yoga groep. Deze groep is niet zo 

groot, maar voorziet in een duidelijke behoefte. Dus wil je je graag aansluiten? Meld je aan. 

Op donderdagavond is er ook weer koken met zeer trouwe deelnemers. Sommigen zitten er al jaren op. Niet 

allemaal kunnen ze in deze groep aan alle onderdelen  meedoen, maar gewoon aanwezig kunnen zijn en mee 

eten, is voor hen al ruim voldoende.  Gelukkig is daar binnen onze Stichting ruimte voor. 

De muziekgroep blijft een intiem gebeuren, waar van genoten wordt.  We maken muziek, we zingen met elkaar. 

Daarbij is er ook ruime aandacht voor onze Playbackshow. Wat een evenement en wat wordt ervan genoten. 

Volgend jaar staat deze topper ook weer op de lijst van vaste activiteiten. Wellicht nu met een originaliteitprijs. 

Want daar zou dit jaar zeker iemand voor in aanmerking zijn gekomen. 

Het sporten in de Anna Frankstraat blijft een activiteit die niet bij iedereen bekend is, maar wat wel degelijk een 

aanvulling is op ons sportieve vlak. Er zijn nog wat plaatsen vrij, dus attendeer je omgeving op deze mogelijkheid. 

De opening van ons seizoen is inmiddels traditioneel. De Wansinkbokaal wordt met verve verdedigd. Wat leuk dat 

deze traditie gewoon blijft bestaan. Zaterdag 3 september  a.s. wordt deze weer gehouden.  Vanaf maandag 5 

september gaan alle wekelijkse activiteiten weer van start.  

De workshops zijn allemaal goed bezocht. Tussen de 12 en 20 gasten verwelkomen we telkens weer. De laatste 

vertoonde een uitschieter naar 32.  We voorzien dus duidelijk in een weekendbehoefte. 



De Dis o’s e lope  ook gezellig. “o s is e  ee  at stille e dis o tusse  e  da  is iede ee  ee  aa ezig.  Maa  
zelfs een stille disco laat nog altijd heel wat mensen zien. De gezellige verzorgde avond met een lekker hapje en 

drankje blijft gewoon een prima weekend activiteit. 

De extra vrije dansavonden laten eenzelfde beeld zien. De ene keer wat rustiger dan de andere keer, maar altijd 

nog met heel wat mensen. De Line Dance avonden vormen een uitzondering. Daar is het altijd druk. We willen 

graag Line Dancen en laten we eerlijk zijn, het is heel leuk om allemaal tegelijk mee te kunnen doen.  

De a deli ge  i  het eeke d, i iddels zo’   a  kee  pe  jaa , lij e  ge eldig. Doo dat e u at ee  
vrijwilligers erbij hebben gekregen die rolstoelers kunnen duwen, kunnen zij ook mee gaan op de wandeling. Het 

is ook altijd een sport om een gezellige gezonde lunch te serveren.  

Daar wordt ook elke keer weer in geslaagd. De limonade en het bekende koekje onderweg, is ook duidelijk een 

hoogtepunt, waar tijdens de wandeling naar uitgekeken wordt.  

Het weekendje uit staat al jaren op de rol en is altijd een graag geziene activiteit. Elk jaar is het weer spannend of 

alles verloopt zoals je in gedachte hebt.  De laatste editie was er zo een waarvan we na afloop zeiden, wij hebben 

ze wel eens gezelliger/beter  gehad. We hebben geëvalueerd en hebben een aantal aanpassingen voor de 

volgende editie gedaan. Want deze activiteit is te bijzonder, om zomaar door de handen te laten glippen. In het 

weekend van 8 op 9 oktober gaan wij weer op pad. 

Het educatieve uitje dit jaar was heel bijzonder. De naam Museum schrikt in beginsel wel af, maar wat een 

geweldig leuke vondst. De naam Soet en Vermaeck omschrijft precies wat het is.  

Wat werden we onthaalt! 

Iedereen wil graag nog een keer terug, want het museum kent twee arrangementen. Het eerste arrangement was  

geweldig leuk. Dus de tweede gaan wij ook zeker een keer doen.  De thuisblijvers hebben echt iets gemist. 

 

De Sinterklaasvieringen leveren ook veel extra werk op. We komen bij het dansen, bij het zwemmen, bij de 

ki de e , ij de Bi go. Ko to  aa  ko e  e iet. Gelukkig he e  ij de es hikki g o e  ee  aste  
Sinterklaas die veel deelnemers goed kent. Dat geeft een goede ambiance waarin dit feest  plaatsvindt. 

Bij de Bingo werden wij dit jaar overspoeld door Zwarte Pieten. Fijn dat heel veel mensen ons willen helpen, maar 

overal waar het woordje té voorstaat moet je goed naar kijken. Volgend jaar zullen daar een gelimiteerd aantal 

Zwarte Pieten bij zijn. De rol van deze Zwarte Pieten zal ook iets worden aangepast, ze zullen nl ook gaan helpen 

ij het i go’e  zelf. Da  is e  ee  aa da ht oo  de deel e e s i di idueel e  ka  e  ook lekke  doo gespeeld 
worden. 

Het kerstfeest was in een prachtig versierde omgeving. En wat was er lekker gekookt. Het liep gesmeerd en 

iede ee  k a  goed aa  zij  t ekke . De foto’s a  Mi ie & Mi ke  zij  leuk ge o de  e  o de  uitge eikt 
aan onze deelnemers.  

De oliebollenactie was een groot succes. Wij hebben meer verkocht da  ooit. Dit is zo’  a ti iteit die stil aa  to h 
altijd financieel ons ondersteunt.  

De Paasbingo werd ook weer druk bezocht en het werd een gezellige middag. Prachtige prijzen waren er  te 

verdienen.  Iedereen ging aan het einde met een tevreden gevoel naar huis. 

Het Slotfeest was het afgelopen jaar een gezamenlijk slotfeest. Dat is ons goed bevallen. We hebben lekker 

ge ’ed.  Voo  dit jaa  zulle  ij ee  ee   geza e lijke slotdag o ga ise e .  

Volgend jaar 2017, wordt het een bijzondere slotdag, dan vieren wij nl met elkaar ook ons 40 jarig jubileum. 

Aan alle vrijwilligers vragen wij om na te denken over wie er in het verleden ook gewerkt heeft als vrijwilliger. We 

bedoelen dan niet voor een paar maanden, maar voor een langere periode. Wellicht kunnen wij die mee 

uitnodigen, zodat er ook een soort reünie ontstaat. We komen hier later op terug. 

 



 

De Rommelmarkten helpen ons financieel aan een extra steuntje in de rug. We hebben er vorig jaar zelfs twee 

georganiseerd. We hadden zoveel spulletjes dat wij ze niet meer konden bergen. Wat een inzet en wat waren de 

opbrengsten fijn. Dank aan allen voor jullie tomeloze inzet. 

Afgelopen Zaterdag was daar de  Rommelmarkt, uitgebreid met Kledingbeurs en Voorjaarsmarkt. Het was  een 

groot succes. We hadden een prima gezellig ingerichte zaal. Waren al op donderdag begonnen,  dat bleek echt 

goud te zijn. Immers wij waren nu op vrijdag op een redelijke tijd klaar met het inrichten van de zaal. 

Zaterdagochtend stond iedereen om 09.00 strak gespannen klaar om de eerste run op de spullen goed te kunnen 

doorstaan. We hebben weer een prima omzet gedraaid. Ongeveer gelijk aan vorig jaar september. Komende  17 

september staat de volgende rommelmarkt op de agenda. Dus we gaan gewoon weer verzamelen.  

Elke activiteit is er voor iedereen een drankje te verkrijgen. Dat is alleen maar mogelijk als je beschikt over 

betrouwbaar barpersoneel. Ook daar moet je beschikken over een aantal kwaliteiten: geduld en hulpvaardigheid. 

Naast uiteraard het schoonhouden van alle kopjes,  glazen etc. Maar wat te denken van de inkoop. Met het 

stijgen van de activiteiten moet er ook vaker worden ingekocht. Gelukkig loopt dit op rolletjes en grijpen wij 

zelden of nooit mis.  

Wat ik zelf een groot pluspunt vind is dat de prijzen gelijk zijn gebleven. Zo kan iedereen lekker een drankje 

kopen, zonder dat daar de hoofdprijs voor hoeft te worden betaald.  

Het lu lad is elke aa d ee  ee  g ote uitga e ge eest. Leuk is dat e  tege oo dig eel  foto’s i  zij  
opgenomen. We zouden meer adverteerders op prijs stellen. Wie zou deze klus voor ons op zich willen nemen? 

Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen van 2 deelnemers die zijn overleden. Maar wij hebben ook te 

maken met ernstige ziektes, mensen die geopereerd moeten worden, mensen die slecht opknappen, maar 

gelukkig ook met mensen die weer terug zijn omdat ze opgeknapt zijn. 

Elke keer als wij dit weten, wordt er een kaartje gestuurd  door Gerrie Mirer. Zij stuurt de zieken,  als ze bij ons 

bekend zijn, een berichtje. Dus weet je iemand die ziek is, geef het even door. Als wij het niet weten, kunnen wij 

het ook niet verzorgen. 

En dan de verjaardagskaarten. Elk jaar worden er ruim 350 verstuurd. Joke verzorgt dit al jaren en houdt het 

allemaal in de gaten. Piet verzorgt het bezorgen per fiets. Er gaat geen kaart per post. Dat betekent een enorme 

besparing.  Helaas zou deze verjaardagskaarten actie niet kunnen blijven bestaan als dit niet zo is geregeld.  

De Truckrun dreigde door het stoppen van subsidies en het ontbreken van hulp van de overheid niet door te 

kunnen gaan, maar met wat schuiven is de organisatie er toch uitgekomen. Wij doen met ruim 50 deelnemers 

mee. Als je dan bedenkt dat alle tehuizen zelf hun inschrijving moeten doen, dan blijkt deze activiteit er een waar 

met veel enthousiasme naar uitgekeken wordt. 

Publiciteit is en blijft noodzakelijk, bij alles wat we doen. We hebben inmiddels een groot digitaal netwerk, maar 

willen dit nog verder uitbreiden.  

Doo dat ij i iddels zo’  00 e se  e eike , de k ik dat het oo  ad e tee de s ook aantrekkelijker wordt 

om te adverteren. Wie biedt zich aan als werver voor advertenties? Gelukkig is onze Facebook pagina een groot 

succes. Dit is een besloten groep, dus wil je op de hoogte blijven dan moet je je aanmelden. Ben je geen lid van 

onze Stichting, dan kun je niet op de site komen. 

Digitaal schrijven wij mee op Groot Nissewaard en De Botlek. Dus kijk ook daar als je wilt zien wat wij zoal doen. 

O ze e site is hele aal aa gepast aa  de ode e tijd. De o de steu e de p og a a’s e kte  iet ee . 
Met als gevolg dat wij de site niet meer konden gebruiken. 

I iddels is de site ee  up to date e  is de “ti hti g De V ie de  a  …… ook opge o e  op de site. 

 



De Stichting De Vrienden van is inmiddels volledig up en running  en kunnen ons,  indien nodig,  financieel 

o de steu e  als ij iets e t a ’s d i ge d odig he e . 

Wil je do ateu  o de  da  ka  dit, de “ti hti g De V ie de  Va  …. he e  hie  de ogelijkhede  oo . 
Daarnaast hebben ze de ANBI status, dus wil je doneren als bedrijf/privépersoon, dan mag je dit aftrekken van de 

belastingen die je moet betalen. 

Hopelijk worden wij in de toekomst ook financieel gesteund door veel mensen. 

Het komende jaar staat in het teken van ons 40 jarige bestaan.  Dat gaan wij groots vieren. 

 Er zijn al vergevorderde plannen, maar die houden wij nog even voor ons.  

Dit alles  laat onverlet dat wij gewoon blijven doorgaan met alle activiteiten. 

Kortom wij kijken met een tevreden gevoel terug op het afgelopen jaar en kijken uit wat het nieuwe jaar ons weer 

zal brengen.   

Financieel is de club net een echt bedrijf. Ongelooflijk wat hier zoal in omgaat. Dit is een grote kluif,  werk dat zeer 

deskundig wordt verricht door Hans. Wat betreft de facturatie en de ledenadministratie wordt hij daarbij 

ondersteund door Ilse. Want we hebben veel deelnemers en er zijn dus veel afspraken te maken over de 

betalingen etc. 

Ook in de wetgeving verandert er doorlopend wat, dus dat veroorzaakt ook veel extra aandacht. 

Rest mij nog om iedereen heel hartelijk te bedanken voor zijn tomeloze inzet.  Het is een genoegen om met jullie 

allemaal samen te mogen werken.  Ik hoop op jullie aller steun ook in het volgende verenigingsjaar. 

Stichting De Nieuwe Brug 

Abelien van der Rest  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Zaterdag 4 juni 2016   : vrije dansavond. 

  

http://www.animaatjes.nl/plaatjes/dansen/dans-giraffen-413592/


AKTIVITEITEN KALENDER   april / mei 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag  14 mei 

10.00 – 13.00 uur

  

Wandelen 

Vrijdag  27 mei 

19.00 – 21.00 uur 

Workshop Appeltaartjes bakken 

Maandag – 

donderdag  

6 t/m 9 juni   

AVONDVIERDAAGSE 

17 juni 2016    

19.00 – 21.00 uur

  

Workshop Mandala tekenen 

25 juni 2016 

 

SLOTDAG, BBQ  voor alle leden en vrijwilligers 

18 juni 2016    

10.00 – 13.00 uur 

Wandelen  

Zaterdag  4 juni  

19.30 – 22.00 uur 

Vrije dansavond 

13 augustus 2016 

10.00 – 13.00 uur 

Wandelen 
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Het klinkt nog heel ver weg 2017,  maar het is sneller dan je denkt. Wij willen ons 
jubileum vieren op ZATERDAG 17  juni 2017! 

We hopen er met elkaar een prachtig feest van te maken.        

ZET DEZE DATA ALVAST IN JE AGENDA!!!!!!!!                               

  

Einddata van het seizoen 2015/2016 en  

startdata  van het seizoen 2016/2017 

Zwemmen,  Rivièrabad Spijkenisse 

 laatste avond: 27 juni 2016. Start 29 augustus 2016 

Dansen:  M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

start dinsdag 6 september 2016 

Hobbymiddag, M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

Laatste middag: woensdag 22 juni 2016 – starten woensdag 7 september   vanaf 14.00 uur 

Hobbyavond, Houtbewerking, Koken:  M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse  

Laatste avond: woensdag 22 juni 2016 – starten: woensdag 7 september 2016 

Koken donderdag, M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

Laatste avond donderdag 23 juni 2016 – starten donderdag 8 september 2016 

Muziek:  M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

laatste avond donderdag 16 juni 2016, starten donderdag 8 september 2016 

Sporten: Anna Frankstraat 26, Spijkenisse 

Laatste avond donderdag 23 juni, starten donderdag 8 september 2016 

Yoga:  M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

Laatste donderdagochtend: 30  juni 2016, starten donderdagochtend 8 september 2016 

Zaterdag  27 

augustus 2016 

10.30 – 15.30 uur 

WANSINKBOKAAL in Sporthal Den Oert 
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STATIONSSTRAAT 1, 3201 AS Spijkenisse 
0181 - 634070 

 
In onze koffie- en thee speciaalzaak hebben wij meer dan 120 soorten thee voorradig.  

Ook hebben wij een breed assortiment Rooibos. 

 

Verder hebben wij koffiebonen vanuit verschillende werelddelen (die allemaal natuurlijk 

ook gemalen worden) en oud-hollands snoep o.a. ulevellen polkabrokken en borsthoning. 

 

Naast de cadeaus die altijd klaar staan, kunnen wij van al onze producten voor u een 

cadeau op maat verzorgen. 

 

 
Natuurlijk bent u hier ook welkom voor een lekker potje koffie of thee met een 
huisgemaakte taartpunt. Voor een uitgebreide high tea bent u bij ons aan het juiste adres 
(wel even reserveren, wij kunnen hierdoor alles vers bereiden). 
 
 
Openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag  9.00 uur - 17.00 uur 

Zaterdag               9.00 uur - 15.00 uur 

 
"In den Biesenschuur" is rookvrij en rolstoelvriendelijk. 

Om redenen van de hygiëne zijn helaas honden niet toegestaan. 

 

http://www.indenbiesenschuur.nl/?PHPSESSID=4572effefec9c7b19261fa096ec17a37

