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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/


Wat een maand was september!  

Van een rustige start van het nieuwe seizoen was geen sprake. Wij gingen gelijk vol uit de startblokken. 

De Wa si k okaal gi g a  start et zo’  klei e 5  deel e ers. Pra htig eer, dus ko de  ij ook 
gelukkig buiten een spel verzorgen. Uiteraard met water! Een prima organisatie en een hele gezellige 

start van het seizoen. Wat wil een mens nog meer. En de winnaars waren: Rob Venis, Werner Jörgens, 

Niels Schüchner, Gerrie Ladage, Lucy Mets en Ricardo Vissers. Voor hen de 1
ste

 prijs en de eer dat hun 

naam op de grote beker komt te staan. 

De activiteiten hebben in september altijd nog wat ongemak van vrijwilligers die met vakantie zijn, 

tehuizen die nog een paar dagen weggaan, maar het overgrote deel van de deelnemers was er weer.  

A hter de s her e  is ook hard ge erkt. Alle VOG’s zij  aa ge raagd, e  hopelijk es hikt u i e kort 
iedereen hierover. Want hoe lastig het ook is, als je geen VOG hebt kun je geen vrijwilliger meer zijn die 

activiteiten onderneemt waar onze doelgroep bij betrokken is. Dit verzinnen wij niet zelf, maar is gewoon 

een wettelijk gegeven. Ik hoop dat iedereen hier begrip  voor heeft en hieraan wil meewerken. 

De facturen en reminders van het afgelopen seizoen zijn uitgestuurd. Hopelijk wordt er snel voldaan, 

want de nieuwe facturen komen er voor het seizoen 2016/2017 binnenkort weer aan. 

De rommelmarkt was een groot succes. Als je zelf ro dloopt he  je iet zo’  idee, aar aa  het ei de 
van de dag waren wij tevreden, wat zeg ik, dik tevreden. Maar wat is het hard werken!  Van het 

voorbereiden tot het opruimen, dat is toch elke keer weer een dingetje. Natuurlijk zijn wij aan het einde 

van de zaterdag allemaal bekaf maar ja, het opruimen is sneller met elkaar, dan dat er een paar dit 

moeten doen. De Reinis heeft ons weer gesponsord door de Vuilniswagen gratis langs te sturen. Dank 

hiervoor! 

Maandagmiddag keek ik rond in het clubgebouw en je zou niet gezegd hebben dat er een markt was 

geweest.  Hartelijk dank aan allen die voor het opruimen, schoonmaken en weghalen van de spullen 

hebben gezorgd.  

De voorbereidingen voor Burendag liepen er nog even tussendoor. Afgelopen zaterdag is de Burendag 

eer ge eest. Dit is to h ge eldig dat ij dit sa e  et het Buurt e tru  Het Ce tru doe . En wat 

geweldig dat wij er een steigerhouten bank bij hebben gekregen, dankzij de subsidie van het 

Oranjefonds. De foto’s erderop i  o s lad, spreke  oor zi h. 

De komende weken is er ook weer van alles te doen.  

Een verzoek aan alle tehuizen: haal jullie cliënten van de bank, neem ze mee, laat ze ook gewoon  lekker 

genieten van wat er allemaal bij ons kan worden gedaan. Aan hen die zelfstandig wonen: kom naar de 

activiteiten. Thuiszitten is op zijn tijd fijn, maar gezellige aanspraak lijkt mij, is nog leuker. 

Vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober is er weer van alles te doen. We gaan op vrijdag 

herfststukjes maken en op zaterdag kunnen de voetjes weer van de vloer bij de DISCO. 

De vrijdag daarop, 7 oktober wordt het voor een groep van onze deelnemers inpakken en instappen en 

op pad naar Hattem. Wij zij  e ieu d aar jullie erhale . E …… e gaa  oor het eerst t ee a hte  
eg. Ik zie de foto’s e  erhale  el tege oet a  jullie.  

Wij verwachten dat de reis met twee overnachtingen wat evenwichtiger wordt. Alvast een hele fijn 

weekend. 

 



Maar aan de thuisblijvers hebben wij ook gedacht. Er wordt lekker gewandeld op zaterdag 8 oktober. 

Iedereen kan en mag mee! Schrijf je snel in.  En de inmiddels traditionele lunch zal ook zeker weer goed 

smaken na een wandeling. 

Op zaterdagavond 22 oktober gaan wij lekker met de voetjes van de vloer o.l.v. Arnold en Tineke.  Zij 

ko e  x per jaar ee  orkshop ge e . Wat ee  fa tastis h ge aar. E  ….. ook hier ka  iederee  lekker 
meedoen. Breng je beste vriend, vriendin, je familie, buren kennissen of wie dan ook,  mee.  

De maand oktober wordt op zaterdag de 29
ste

 afgesloten met een fijne DISCO.  Kom lekker meedoen 

o ze DJ’s zij  er klaar oor. 

Maar als je denkt dat alleen oktober leuk is, dan sta je te kijken van wat wij in november gaan doen. 

Wa t ……..  N O V E M B E R  belooft ook veel. 

Zaterdag 5 november starten wij met de laatste wandeling van dit jaar. Hopelijk hebben wij in het 

volgende nummer weer de wandelingen van 2017 staan.  Want een ding is zeker, we blijven deze 

activiteit ook in 2017 lekker voor jullie verzorgen. 

Gerdie Ros en Ilse Mirer gaan op vrijdag 11 november de Workshop Mandala tekenen verzorgen. 

Gelukkig is Gerdie weer hersteld en Ilse is ook van de partij. Garantie voor succes zou ik zeggen. 

Op zondag 20 november 2016 is de Grote Sint Bingo gepland. Wie weet krijgen wij daar wel bezoek.     

Dit jaar zulle  o ze gaste  i  ieder ge al ee doe  et de i go’ers.  

Op zaterdag 26 november 2016 is de SINT DISCO weer. Ook hier verwacht ik wel dat er iemand langs 

ko t. Wie ……. Af a hte  aar zou ik zegge . 

En dan als afsluiting van deze leuke maand gaan wij op KERSTREIS naar Kasteel Haarzuijlen. 

Kortom de komende periode gaan jullie je zeker niet vervelen, naast de wekelijkse activiteiten hebben wij 

ook veel maandelijkse activiteiten. Maar bovenal, elk weekend zelfs een activiteit. 

Verder wil ik iedereen uitdagen om met ons mee te denken.  

Een hele grote groep ouderen deelnemers zijn soms gedwongen om te stoppen met de wekelijkse 

activiteiten. Maar zij zitten nu wel thuis op de bank in het weekend. Niemand die langskomt, geen of 

weinig familie. 

Wie o ie ede kt ee  leuke a ti iteit e  il hier ij assistere , a t ….. zo der rij illigers gee  
activiteiten. Dit zou op zaterdag of zondag overdag kunnen plaatsvinden. Dat breekt hun weekend ook. 

Verras mij, zou ik zeggen. Ik hoor graag van jullie. Elk idee is welkom. Kortom ik daag jullie uit!!!!!! 

Abelien van der Rest 

abelien@chello.nl 
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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  ar  uffet, erse sushi’s e  ee  ers, koud ok uffet, salade uffet e  tot slot ee  dessert uffet. 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


 

 

 

 

Dinsdag 13 september 2016 start er voor de VRIJWILLIGERS een  

B E G I N N E R S C U R S U S 

Computervaardigheden.  

Aanvang 19.30 uur.  

We hebben van de laatste cursus het e.e.a. geleerd.  

We kunnen nl niet tegelijkertijd een cursus houden op verschillende 

kennis niveau’s.  

We organiseren dus drie cursussen het komende verenigingsjaar. 

 

1. Cursus beginners, start  13  september en stopt voor de herfstvakantie 

2. Cursus voor mensen met enige computerkennis, start direct na de herfstvakantie 

3. Cursus voor gevorderden, start in februari 2017 na de voorjaarsvakantie. 

 

BERT MOLEMA GAAT DE CURSUS GEVEN. HEB JE (NOG) GEEN COMPUTER??  GEEN 

PROBLEEM, WIJ HEBBEN LAPTOPS DIE JE KUNT GEBRUIKEN. 

MELD JE AAN BIJ:  gre.wiechmann@gmail.com of  bert.molema@gmail.com 
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WIJ GAAN WEER STARTEN, LEKKER DANSEN, (BIJ)KLETSEN 

EN MET ELKAAR WAT DRINKEN!!!!!!!! 

KOM JIJ OOK??   

WAAR:       M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

VAN:    19.30 – 22.00 uur 

Toegang:    Leden gratis: Introducés € 0,50 

 

 

 

 
 



 

 

We gaan naar  

Molecaten Park De Leemkule, Leemkuilen 6, 8051 PW Hattem 

 

P R O G R A M M A 

 

Vertrek op vrijdag 7 oktober 2016 om 14.00 uur vanaf de M.A. de Ruijterstraat 

Zaterdag 8 oktober bezoek aan Hattem en iets “leuks” bezoeken 

Zondag 9 oktober bezoek aan de Nationale Bokbierdag met bezoek aan de optocht 

in Zutpen. Verwachtte terugkomst in Spijkenisse: 17.30 uur.  

All-in eigen bijdrage € 60,-- 

 

 

 

 

 

    
 In principe hoeven de deelnemers uitsluitend zakgeld mee te nemen als zij zelf iets 

wensen te kopen. 

  

Dit eigen bijdrage ad € 60,-- kan overgemaakt worden op gironummer:  

NL 88 INGB 0005704558 t.n.v. Stichting de Nieuwe Brug te Spijkenisse, onder 

vermelding van naam en weekendreis 2016. 

  

Wij gaan er van uit dat als je je hebt opgegeven je ook daadwerkelijk mee gaat.   

           De betaling dient uiterlijk 30 september 2016 bij ons binnen te zijn.       



 

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 8 oktober 2016   

 

Ja, we gaan er weer op uit voor een lekkere wandeling. Ga je niet mee met 

het weekend? Geeft niet want je kunt lekker meewandelen. Onze vaste 

wandelaars weten inmiddels hoe leuk het is!  Je kunt er altijd bij!  Zit je in 

een rolstoel? Geen probleem ook jij kunt lekker met ons mee.    

 

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 8 oktober 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  5 oktober 2016 

 Volgende wandeling is op   

Zaterdag 5 november 2016. 
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Op zaterdag 22 oktober  2016  

komen Arnold & Tineke Breuër van  

 19.30 – 22.00 uur 

weer gezellig voor ons de line dance avond organiseren.  

Ook als je nog nooit aan Line Dance hebt gedaan, ben je van 

harte welkom. Je kunt altijd meedoen. 

De voorgaande keren bleek al hoe leuk het is om met elkaar  

te dansen.  Kom zelf dit ook eens onderzoeken. 

Toegang is voor leden gratis.  Introducés betalen: € 2,00. 

               

 



 

 

 

 

 

KOM JIJ OOK??   

WAAR:       M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

VAN:    19.30 – 22.00 uur 

Toegang:    Leden gratis. Introducés: € 0,50 

 

                                                       



HOORT, HOORT ZEG HET VOORT!!!! 

Zaterdag 5 november 2016 

 
 
Start om 10.00 uur 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 5 november 2016  

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 3 november 2016 Je kunt je ook via de mail opgeven bij 

met Ronald Mirer.  R.mirer1@kpnplant.nl / 0181 – 639227.  

 

Aanmelden bij Ronald 

Mirer: 

r.mirer1@kpnplanet.nl 

0181 – 639227 

Opgeven is mogelijk  tot     

3 november.  

 



 

 

 

Op vrijdagavond 11 november 2016 is er weer een workshop. 

Gerdie Ros en Ilse Mirer hebben wij 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 

paulusros@gmail.com 

 

Aanmelden voor  vrijdag 11 november 2016  Workshop Mandala tekenen. 

 

Naam:                      Deelnemer / Vrijwilligster 

E mailadres: 

Telefoonnr:  

 

Briefje graag in de gele brievenbus in het clubgebouw. Opgeven is 
mogelijk tot uiterlijk 8 november 2016. Per mail naar paulusros@gmail.com 

 

Vrijdag  

11 november 2016 

 



 
 

 

 

 

 

Hallo zwemmers van de Nieuwe Brug. 

 

Wij willen ons even voorstellen, wij zijn nieuwe vrijwilligers op maandagavond  

bij het zwembad. Onze namen zijn: 

Kees en Betsy de Heer 
 

Omdat wij jullie helemaal niet kennen, zouden wij het heel fijn vinden als jullie je  

allemaal aanmelden voordat je het zwembad ingaat.  

Ook de vrijwilligers, medewerkers en begeleiders graag even aanmelden. 

 

Wij zitten aan een tafel naast de ingang en hebben een geel shirt aan van de 

"Stichting van de Nieuwe Brug", natuurlijk is Gre ook aanwezig. 

Zo weten wij dan wie en hoeveel er in het zwembad zijn en kunnen we met elkaar er 

een hele fijne en bovenal veilige zwemavond van maken. 

 

Hartelijke groet en tot maandagavond. 

 

Kees en Betsy de Heer 

 

 

 

Maandagavond van 18.00 – 20.00 uur   Z W E M M E N 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD OM 

MEE TE ZWEMMEN. 
 

Doordat wij een enorme toeloop aan nieuwe leden 

hebben, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die met hen mee 

willen zwemmen. 

 

Wij zwemmen in twee groepen. De eerste groep zwemt 

van 18.00 tot 19.00 uur en de tweede van 19.00 – 20.00 

uur. 

 

Ook als je maar bij een groep zou kunnen meezwemmen, 

dan ben je van harte welkom. 

Namens alle deelnemers, die dolgraag willen zwemmen, 

 B E D A N K T 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

 

 

 

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! 
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Zaal open  : 12.30 uur            Prijs per oekje:  € ,5     

Aanvang :         13.00 uur   Toega g     :         € ,  

Einde          :         17.30 uur    Op je entreebewijs valt wellicht ook een prijs. 

Waar           :  M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

Aanvang:  19.30 uur 

Einde:  22.00 uur 

Entreeprijs: Deelnemers van De Nieuwe Brug gratis .  

Introducés zijn toegestaan, zij betalen echter 

 € ,5 ! 

Waar:  M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

 

 

 

KOM JIJ OOK?  

BRENG  GEZELLIG  AL  JE 

VRIENDEN  EN 

VRIENDINNEN  OOK  MEE.  

Het belooft weer heel 

gezellig te worden. 

ONZE ZAAL IS GROOT 

GENOEG. 



 
 

BURENDAG 2016 van de Voorbereiding tot hét moment zelf!!!!! 

DANK AAN ALLEN DIE ZICH HIERVOOR HEBBEN INGEZET. 

 

                           

 

            

  

   

                

     

  

Eerst wordt alles  

schoongepoetst.  

Bank gemaakt  (met een 

financiële bijdrage van het  

Oranjefonds)  

Het weer werkt mee. 

Hup! Alles naar de 

buiten. 

Druk aan de slag met het klaarmaken van de Brunch 

“a e  et de Bure  a  Wijk e tru  Het Ce tru  



 

 

 

 

       

    

 

E  et de Bure  a  de M.A. de Ruijterstraat, et de ezoekers a  het Wijk e tru  Het 
Ce tru e  de deel e ers/ rij illigers a  “ti hti g De Nieu e Brug gezellig i  de a htertui . E  het 
weer werkte fantastisch mee! 

De plantjes en de 

enveloppenstand 

deden ook weer 

goede zaken. 

Met dank aan de 

Buren die elk jaar 

op deze manier 

ons steunen! 



 

Een nieuw jaar, wij zijn op zoek naar nieuwe ideeën.  Wat zou jij anders willen zien, of wat zou je graag als een 

aanvulling willen zien?  Wat zou jou wens zijn. 

Kunnen wij alle plannen realiseren?  Natuurlijk niet. Maar meedenken is altijd een goed plan. 

Dus …… he  jij ee  idee, ee  e s of at da  ook laat het o s ete . 

Doe dit briefje met je naam en je idee/wens in de gele bus en wie weet welk initiatief wij gaan ontwikkelen. 

 

Naam:             ______________________________________________________ 

Ik zou graag:  ______________________________________________________ 

                        _______________________________________________________ 

                        _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Verjaardagen oktober 

Guus van Tour 1 oktober 

Yasin Erdogan 3 oktober  

Alma Rozendaal 4 oktober 

Jeroen Gijzen 4 oktober 

Wim Slingeland 5 oktober 

Sherita Been 7 oktober  

Sandra de Jonge 7 oktober 

Joke Hulsebosch 7 oktober 

Piet Versendaal 8 oktober 

Aukje Gutter 10 oktober 

Corrie    Smits 12 oktober 

Hannie Verrijp 12 oktober 

Glenda van der Draai 13 oktober 

Carola de Haan 15 oktober 

Anja Eringaard 16 oktober 

Vincent Visser   17 oktober 

Hans Romeijn 18 oktober 

Maartje Schepen 19 oktober 

Joke Streefland  19 oktober 

John Meily 25 oktober 

Harry Muizer 25 oktober 

Richard van Harmelen 29 oktober 

Jerry Koster 30 oktober 

Amanda Mourits  31 oktober 

Michèle Vos 31 oktober 

 

 
 

 



ROMMELMARKT ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2016. 

 

WAT EEN SUCCES!!!!! 

 

 

 

 
  

DANK AAN ALLE HELPERS VAN 

DE ROMMELMARKT! 

 

Twee donderdagmiddagen 

waren wij druk met het 

voorbereiden van de 

enveloppenstand. 

En dat was deze keer weer een 

groot succes. De prijzen waren 

allemaal origineel en mooi 

ingepakt (het oog wil immers 

ook wat).  

De spullen voor de markt 

bleven binnenstromen zelf nog 

op de dag zelf. En laten wij ons 

allemaal bedenken, iedereen 

schenkt het ons, dus alles wat 

wij verkopen is echte 

opbrengst. 

Vrijdag startte er een 

enthousiaste groep met het 

klaarzetten van de spullen. 

(Wat komt er toch altijd weer 

veel uit de opslag). Maar met 

een goed gevoel gingen wij 

vrijdagmiddag naar huis.  

De zaal stond er tip, top bij. De 

elektra was overzichtelijk 

opgesteld. Alleen buiten moest 

nog alles zaterdagmorgen 

vroeg neergezet worden.  

De bloemstukken zijn nog 

donderdagavond gemaakt. 

Wie doet ons wat?  

De enige onzekere factor blijft 

natuurlijk altijd het weer. 

 



 

 

 

 

 

Gelukkig de goden waren ons 

gunstig gezind. In die zin, het was 

prachtig weer, maar voor de 

verkoop van de winterkleding iets 

minder. Maar toch bracht ook de 

kledi g og dik € ,-- op. 

De boeken stonden overzichtelijk 

opgesteld. En dat verkoopt! Dat 

blijkt maar weer. Meer omzet 

dan de vorige keer. 

De Bloemstukken dat liep niet, 

hoorden wij gedurende de dag, 

aar ……. We he e  eer 
omgezet dan de vorige keer. 

De Enveloppenstand: geweldig 

gedaan! Bijna uitverkocht. 

De elektra; we hadden duidelijk 

mooiere spullen maar minder 

aanbod. Maar toch zie je 

spulletjes heel en bruikbaar dat 

verkoopt: zij scoorden  hoger dan 

in het voorjaar. 

De glasstand: bleef in omzet 

gelijk aa  de orige keer ( € ,-- 
minder). 

Speelgoed: het blijft dubbeltjes 

werk, zeg ik altijd, maar lagen 

maar iets onder april. 

Buiten werd de ruimte 

overzichtelijk ingericht. Ze 

hadden veel minder spullen dan 

andere jaren, omdat wij niet 

meer aan (grote) meubels doen, 

aar ……. Ze erko hte  ij a 
hetzelfde als in april. 

De Beeldjes en autootjes, tsja hoe 

moet je dat nu inschatten. Nu ze 

hebben het prima gedaan. Meer 

omgezet dan in april. 

In de voorverkoop waren wij ook 

al wat spulletjes kwijt geraakt. 

Dus al met al, ik kijk met een 

goed gevoel op de dag terug. 

 



  SPORTEN IS GEZOND!!!!!                                     

 

   

   

 

Opgeven bij Henk van Arkel:  H.van.Arkel7@kpnplanet.nl                                  

Bellen kan natuurlijk ook naar:  06 – 16302072 

 

                   

 

SLUIT JE AAN BIJ DE HOUTBEWERKINGSGROEP!  

ELKE WOENSDAGAVOND VAN 19.00 – 21.00 UUR WORDT ER GEZELLIG 

GEZAAGD, GESCHILDERD etc.  Je kunt er hele leuke dingen brengen. 

LOOP LANGS!            KOM KIJKEN!         JE MAG ALTIJD MEEDOEN! 

INFO: gre.wiechmann@gmail.com of 06-42826465 

                                                         

 

 

KOM JIJ OOK DONDERDAGAVOND ONZE GROEP 

VERSTERKEN?                                                                               

Wij sporten in de Sportzaal in Maaswijk, Anne 

Frankstraat 26. 

–

mailto:H.van.Arkel7@kpnplanet.nl
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WANSINK BOKAAL  -  AUGUSTUS 2016 

 

 

 

 

 

 



AKTIVITEITEN KALENDER   oktober – november 2016 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

Zaterdag                 

17 september 2016. 

09.00-15.30 uur 

Zaterdag                      

24 september 2016         

11.00 – 13.-00 uur 

BURENDAG BRUNCH 

Vrijdag                         

30 september 2016. 

19.00 – 21.00 uur 

Herfst stukken maken 

Zaterdag                       

1 oktober 2016.    

19.30 – 22.00 uur 

DISCO 

Zaterdag                           

8 oktober 2016.   

10.00 – 13.00 uur 

Wandelen 

Vrijdag 7, Zaterdag 8 

en Zondag 9 oktober 

2016.  

Weekend Hattem 

 

 

 

 

 

Zaterdag                          

22 oktober 2016          

19.30 – 22.00 uur 

Line Dance Avond 

 

Zaterdag                              

29 oktober 2016.         

19.30 – 22.00 uur 

Disco 

 

Zaterdag                      

5 november 2016             

10.00 – 13.00 uur

  

Wandelen 

 

Vrijdag                           

11 november 2016        

19.00 – 21.00 uur 

Mandala tekenen 
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Zondag                        

20 november 2016 

12..30  – 17.30 uur 

SINT BINGO 

Zaterdag                      

26 november 2016           

19.30 – 22.00 uur

  

SINT DISCO 

 

Zondag                       

27 november 2016        

09.30 – 17.00 uur

  

Kerstreis 

 

9, 10 en 11 december 2016 : Kerststukjes maken;                               10 

& 11 december 2016        : KERSTMARKT                                             17 

december 2016             : Kerst viering                                           20 

december 2016                  : Kerstdansen                                                   31 

december 2016                  : Oliebollen Festijn      

         

 

 


