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Activiteit

Naam

Voorzitter

Abelien van der Rest

1e penningmeester

Hans van Oostenbrugge

0181-611096/ 06-42826465
7537542
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Tel. nummer

2 penningmeester

Ilse Wulff

0181-633363/
06 14130944
010-4162074/
06-28841030
0181-639273/
06-53557380

Secretaris

Gre Wiechmann

06-42826465/

gre.wiechmann@gmail.com

Zwemmen

Gre Wiechmann

0181-614787

Dansen

Monique de Lange

06-10172385

gre.wiechmann@gmail.com
Bestuurslid /
monique.vandenengel@gmail.com

hobby club middag

Adry Hille

0181-619221

hobby club avond

Joke Versendaal

0181-636618

Bestuurslid / a.hille@hotmail.nl
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

Disco

Wil van der Velden

0181-663236

Bestuurslid / hoon0054@planet.nl
Bestuurslid/
wmc.vandervelden@gmail.com

Avondvierdaagse
Brugnieuws redactie

Gerrie Mirer
Gre Wiechmann

0181-639227

Clubgebouw:

M.A. de Ruijterstraat 7

Rivièrabad:
Sportzaal Maaswijk:

Groene Kruisweg 21
Anne Frankstraat 26

e

Activiteit

1xper week

0181-614787

0181-611096

abelien@chello.nl
hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl
i.wulff.dnb@gmail.com

Gerrie.mirer@kpnplanet.nl
gre.wiechmann@gmail.com
06-42826465

06-42826465
06-16302072

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
Disco
Wandelen
Vrij dansen
Computercursus

donderdagavond
laatste zaterdag/maand
1x per maand zaterdagochtend
1x per maand zaterdagavond
Per cyclus 6x (dinsdagavond)

Sportzaal/Maaswijk
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw

19.00 -20.30 uur
19.30 - 22.00 uur
10.00 – 13.00 uur
19.30 – 22.00 uur
19.30 – 21.00 uur

Vertrouwenspersoon

Wil van der Velden

yoga geleid door
Gerdie Ros

donderdagochtend
0181-640512

wmc.vandervelden@gmail.com
clubgebouw

9.30 - 10.30 uur

Aan de vooravond van een heel bijzonder moment ……..
40 jarig bestaan
Zaterdag 17 juni 2017
Ontvangst 19.00 uur
Aanvang voorstelling 19.30 uur
Einde voorstelling 22.00 uur

Vol trots hebben wij deze week alle uitnodigingen de deur uitgestuurd. Een mega klus, want het
achterhalen van de adressen is al een uitdaging op zich. En zoveel als mogelijk hebben Ronald Mirer en
Piet Versendaal alle uitnodigingen op de fiets rondgebracht. Zij hebben heel wat uren gefietst.
Hebben wij u gemist, dan bieden wij u onze welgemeende excuses hiervoor aan. Laat ons weten als je
geen uitnodiging hebt ontvangen en je toch graag wilt komen. Het is immers geen sinecure om een
40 jarig jubileum mee te kunnen vieren. Wij hopen dat iedereen naar De Stoep komt, daar staat een
gezellig programma op ons te wachten. En weet dat alle artiesten hun best hebben gedaan.
Wij hopen op een prachtig programma. Er is hard gerepeteerd, dit wordt genieten met een grote G!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.6 mei jl was het weer een erg drukke dag in het clubgebouw. Wij hadden een gezellige wandeling en er
was weer een eetcafe. In de nog naar verse verf ruikende zaal werd er voor vertrek van de wandeling
koffiegedronken. Tijdens de wandeling hebben Piet & Gre de zaal alvast gereed gemaakt voor de lunch.
We hadden weinig vrijwilligers, dus diegenen die er waren, hadden hun handen vol om alles snel voor
elkaar te krijgen. De wandeling was weer prachtig. De lunch was op tijd gereed en zoals gebruikelijk
weer overheerlijk. Moe maar voldaan vertrok iedereen naar huis, op een paar vrijwilligers na.
Want wij hadden ook die avond eetcafe. Betekende de rest van de zaal in orde maken, tafels dekken,
alles weer gezellig maken. En gezellig was het. Wij hadden het druk in de keuken, maar waren exact om
17.30 uur gereed. Top!
Het was weer supergezellig en wil je ook komen mee-eten? Zaterdag 10 juni a.s. staat de gehele ploeg
weer klaar om jullie te verwennen. Geef je snel op bij gre.wiechmann@gmail.com of bel haar even
06-48012641
Op 13 mei weer een van onze hoogtepunten. Een open dag! Georganiseerd door leerlingen van het
Zadkine College met behulp van het Blaasorkest Spijkenisse die de gehele dag de muziek verzorgde.
Het bezoek van de Burgemeester die de dag kwam openen (met ketting) was ook bijzonder geslaagd.
Onze Monique, bekend met de verkoop van loten, liet de burgemeester niet langs haar stand gaan,
voordat ze lootjes had gekocht. Omdat de Burgemeester helaas geen prijs had, waren er meer prijzen
over voor de andere kopers! Een bijzonder geslaagde dag waar samenwerken hoog in het vaandel
stond. Het Wijkcentrum “Het Centrum” stond garant voor een zalige lunch!
Op 11 juni is alweer de laatste societeit voor de zomervakantie. Besloten is om de 2e helft van 2017 ook
door te gaan met de societeit. Wel moet het dan echt drukker worden. Dus kom allemaal!
Thuiszitten en bankhangen is echt niet leuk op zondag.

ALLE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN (BEHALVE ZWEMMEN) LIGGEN STIL VANAF 19 juni.
LET OPT ZWEMMEN GAAT NOG DOOR t/m 26 JUNI 2017.
26 juni is het Certificaatzwemmen.
OVERIGE INCIDENTELE ACTIVITEITEN GAAN WEL DOOR!!!!!!!
ZOALS …………. W A N D E L E N & DE K L E D I N G B E U R S
Zaterdag 24 juni gaan wij weer lekker wandelen. Kom jij ook? Meld je aan bij Ronald Mirer
(r.mirer1@kpn.planet). Verderop lees je hier meer over.
Op zaterdag 24 juni a.s. gaat de eerste Extra Kledingbeurs georganiseerd worden.
Wij hebben heel veel mooie, prachtige kleding binnengekregen. Dus kom tussen 10.00 -14.00 uur
langs in het clubgebouw. Alles staat dan mooi uitgestald, opgehangen en uitgesorteerd.
Wij zullen zorgen voor pasruimte, dan is een miskoop uitgesloten. Tot de 24ste juni!
Op maandag 26 juni a.s. gaan de zwemmers weer op voor het Certificaat zwemmen. De laatste
zwemavond voor de zomerstop. Deze maand nog goed oefenen en dan gaat het zeker goedkomen.
Het clubgebouw is vanaf 26 juni gesloten. Niet dat wij dan gaan rusten, maar er zijn geen activiteiten
meer. Wij moeten nl dan het discomeubel, de bar en alle kasten uit de grote ruimten halen. De nieuwe
vloer gaat dan in de zaal in de eerste week van juli. Daarna is het weer opbouwen geblazen. Want op
maandag 4 september a.s. starten alle wekelijkse activiteiten weer.
Wekelijkse activiteiten:
maandag 4 september zwemmen in het Rivierabad
dinsdag 5 september dansen in de M.A. de Ruijterstraat
woensdag 6 september koken, hobby hout, handenarbeid, computerles in de M.A. de Ruijterstraat
donderdag 7 september yoga, koken, muziek in de M.A. de Ruijterstraat en sporten in de Anne
Frankstraat 26
En natuurlijk starten wij het seizoen met de welbekende

WANSINKBOKAAL
Zaterdag 26 augustus 2017
In Sporthal Den Oert.
Verderop lees je het e.e.a. erover. Formeer je team, of schrijf je individueel in bij Wendy Mirer of Gre
Wiechmann.

Maar ……………….. tijdens de zomervakantie is er voor de thuisblijvers nog wel
een extra activiteit op zaterdag 12 augustus!

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.

OVERZICHT WANDELINGEN 2017.
Ronald Mirer heeft binnen zijn enorme loopprogramma wat hij van plan is in 2017 weer te
realiseren voor de Nieuwe Brug het volgende wandelprogramma samengesteld.
Noteer maar alvast deze data.
o 24 juni 2017
o 12 augustus 2017
o 14 oktober 2017
o 4 november 2017.

Het jaar 2016/2017 - Verslag van de Algemene vergadering maandag 15 mei 2017 Stichting De Nieuwe Brug.
Elk jaar denk ik, wij hebben een druk jaar achter de rug, het zal nu toch wel rustiger worden. Maar de club en haar
leden blijft mij verrassen.

Enerzijds komt dat denk ik ook door de vele aandacht die wij gevraagd maar óók
gekregen hebben in de media, bij de gemeente, bij het Oranjefonds, het Deltafonds.
Kerkelijke- en politieke aandacht. Ook MEE kent ons.
Zonder deze aandacht kunnen wij als Stichting niet doen wat wij nu doen. Kunnen wij
niet bereiken, wie wij willen bereiken.
Maar zonder onze vrijwilligers kunnen wij als Stichting ook helemaal niets. Dat realiseer ik mij als geen ander. Het
afwegen van de bijdrage per vrijwilliger is niet aan de orde. Hoe groot of klein je bijdrage is, is voor mij niet
belangrijk. Echter een bijdrage moet wel constant worden geleverd. Onze doelgroep is nl erg geholpen bij vaste
gezichten en vaste rituelen.
Dit jaar ben ik, zoals ik vorig jaar al had toegezegd, een rondje langs de tehuizen gaan maken. Zowel de
Zuidwester als de Pameijer Stichting stonden open voor ons betoog. Zij vinden ook dat hun deelnemers nog meer
gebruik zouden moeten maken van de Nieuwe Brug. Wij bieden een uitkomst voor al hun cliënten die of in een
tehuis moeten verblijven of begeleid zelfstandig wonen of gewoon thuis wonen. Wij bieden een prachtig
programma aan, bijna 7 dagen per week!
Jammer is het ook dat andere Stichtingen toezeggen om een gesprek aan te gaan, en een uitnodiging zullen
sturen voor het gesprek. Na 6x bellen en mailen, heb ik de moed opgegeven. Ik denk inmiddels dat de Koning
sneller te bereiken is en nog toegankelijker is ook.
Wij hebben de Sociëteit op zondagmiddag opgestart. De tehuizen zagen in de weekenden weinig activiteiten voor
met name de ouderen die vaak in eenzaamheid in de tehuizen verblijven. Het is dan wel teleurstellend dat juist de
cliënten van de organisaties waar dit voor is opgezet, gewoon hun medewerkers niet gemotiveerd krijgen, om
hun cliënten aan deze activiteit mee te laten doen. Op een zondagmiddag ben ik incognito op bezoek gegaan in
een van de tehuizen, ik heb daar heel veel mensen zien hangen op een stoel of bank, loerend naar een TV, geen
bezoek in de buurt. Niet een aanblik waar ik echt vrolijk van word en zeker als je dan weet dat nog geen km
verderop er een activiteit is, die nu juist voor hen is opgestart.
Is de zondagmiddag geen succes? Dat hoor je mij niet zeggen. De deelnemers
die wel komen, genieten. Zij vragen of wij alsjeblieft door willen gaan. Tot
einde van het jaar gaan wij in ieder geval door.

De tweede nieuwe loot aan de stam van activiteiten is het Eetcafe. De vrijwilligers hebben een respectabele
leeftijd, maar ze hebben allemaal éé di g ge ee . Ze ku e ge oo og lekker ouder ets koke . Pure erse
gere hte . E dat is at ij ille ereike . We he e elke keer zo
0 e se die ee eten. De deelnemers
helpen mee in de keuken en zij verzorgen de bediening. Het is echt hard werken. Ook daar zie je verschillen. Er
zijn deelnemers die dit heel goed oppakken. Er zijn ook deelnemers die dit wel heel hard werken vinden en dus
afhaken. Jammer want het leert hen zoveel. Het onderling samenwerken, het samen oplossen van dingen, maar
ook het plezier dat wij met elkaar hebben. Gelukkig hebben wij een vaste kern van deelnemers die ontzettend
hard kunnen en willen werken en het draaien van het eetcafé ook echt leuk vinden om te doen. Ook dit initiatief
zetten wij zeker tot het einde van het jaar voort.

Het gebouw is nu bijna helemaal geschilderd. De grote zaal stond dit jaar op het programma, omdat er een
nieuwe vloer in deze ruimte komt begin juli. En ja, je schildert eerst, voordat de vloer er in gaat. Het brengt nogal
wat teweeg een nieuwe vloer.

Het schilderen is in de eerste week van mei gebeurd. Een enorme klus. Niet te onderschatten
wat hard er is gewerkt om alle wanden, ramen, deuren etc. netjes te schilderen. En dat alles
binnen vijf dagen!

De tweede grote klus moet nog gedaan worden. Het verwijderen van het disco meubel eind juni, en deze moet er
heel uitgehaald worden. Daarna verven en dan opknappen zodat deze bij de nieuwe bar past.
En ja de nieuwe bar is ook een project op zich. Financieel hebben wij het bargebeuren
dankzij veel donaties bijna rond. Maar het vinden van de juiste apparatuur is ook nog
wel even een dingetje. Een klein groepje heeft bij elkaar gezeten en wij weten wat we
willen. Dat is altijd fijn om te weten voor je gaat starten met de werkzaamheden.
De fornuizen in de keuken zijn slecht. Hier moeten echt nieuwe voorzieningen komen.
Wij hebben inmiddels een aanvraag gedaan bij het Oranjefonds. Zij sponsoren ook onze
NL Doet dagen en de Burendag.
Zonder hun sponsoring kunnen deze activiteiten niet voortgezet worden. Deze laatste twee dagen organiseren wij
sa e
et het Wijk e tru Het Ce tru . Deze sa e erki g is pri a e ij hope dit og la g oort te
kunnen zetten.
In juli/augustus moet de klus van de bar & discomeubel geklaard worden, want vanaf maandag 4 september gaan
wij weer vol van acquit. Stiekem hoop ik ook het keukenprobleem opgelost te krijgen. Maar zonder subsidie gaat
dat zeker nu niet lukken.
Bij het zwemmen is het ook altijd druk. Dit is onze grootste wekelijkse avond activiteit. Hier hebben wij een groot
probleem te omschrijven als: wij hebben te weinig water voor teveel deelnemers. Wij werken daar nu met een
wachtlijst. Als wij een drukke avond hebben zijn er meer dan 140 mensen in het zwembad.
Wij zoeken nog vrijwilligers die een op een begeleiding kunnen geven. Er zijn aanmeldingen voor een plekje maar
daar hebben wij gewoon geen geschikte begeleiding voor. Immers hier moet je als vrijwilliger echt wekelijks
aanwezig zijn om iemand ook de zekerheid te kunnen geven dat hij kan zwemmen.
Wij hebben bij Optisport ons eerder ingenomen half uur terug gevraagd. In het verleden
hebben wij opeens minder zwemtijd gekregen. Dat is onhandig, dat werkt niet en geeft
heel veel gedoe. Wij hopen in september dat wij gewoon weer onze twee volle uren terug
kunnen krijgen. Daarnaast zijn de problemen met de apparatuur in het zwembad een groot
punt van zorg. De lift doet het vaker niet dan wel. Onderdelen daar wordt maanden op
gewacht. Nu hebben wij iemand van het zwembad die deze lift voor ons met de hand
bediend. Moet je toch echt redelijk sterk voor zijn.
Gesprekken met Optisport worden hier regelmatig over gevoerd. Zij onderkennen gelukkig het probleem en
proberen het op te lossen.
Onze materialen zijn tijdens de renovatie van het zwembad, spoorloos verdwenen. Hier helpt Optisport ons door
toe te staan dat wij ook hun materialen kunnen gebruiken. We hebben wat extra middelen aangeschaft, want
veiligheid staat voorop. En zwemmen zonder de juiste hulpmiddelen is een No Go.
Wij zijn voor het nieuwe seizoen aan het bekijken of we Aqua Jogging kunnen toevoegen, echter wij moeten eerst
een vrijwilliger zien te vinden die dit voor ons kan verzorgen. Weet jij iemand of ken je iemand? Laat het ons
weten.

Op dansen loopt het lekker. Wij gaan het komende jaar voor het 39ste jaar deze activiteit geven. Inmiddels heeft
Leo Buurveld aangegeven het komende jaar dit te blijven faciliteren. De deelnemers blijven een constante groep.
We zien natuurlijk nieuwe gezichten, wij zien oude gezichten weer terugkomen. Soms kan iemand het lichamelijk
gewoon niet meer en deze stapt dan vaak over naar een andere activiteit bij onze Stichting. Soms wil een
deelnemer even stoppen, gewoon even niets. Maar hij of zij komt na verloop van tijd weer terug. Want het is en
blijft een fijne activiteit.
Het afdansen was ook dit jaar weer een groot succes. Wat heeft iedereen weer genoten. Gelukkig kunnen wij bij
Scala blijven afdansen dankzij de inzet van een medewerker en een oud-medewerker van hen, die bereid zijn om
op Goede Vrijdag aanwezig te zijn. Wij zijn hier echt mee geholpen. Het afdansen is immers de kers op de taart
van het dansseizoen.
De hobbyclubs op woensdagavond draaien lekker. Er is hier veel persoonlijke aandacht voor de deelnemers. Daar
genieten onze deelnemers van. Elke woensdagavond is er bij een van de clubjes wel iemand jarig, dus lang zal
hij/zij leven is een lied waar iedereen de tekst prima van kent. Bij de Houtbewerking hebben wij even wat minder
deelnemers gehad, gelukkig is het oude niveau van deelnemers weer bereikt.
Elke woensdag- en donderdagavond ruikt het lekker in het clubgebouw. Dit komt door
de kookactiviteit. Al heel veel jaren was het eerst alleen donderdag, nu ook op
woensdag. En er wordt van genoten. Sommigen deelnemers kunnen maar weinig zelf
doen, maar gezellig in de keuken erbij zitten en kijken en uiteraard mee eten is voor hen
ook leuk en voldoende.

De computer help desk is nu elke woensdagavond geopend en hier maakt men graag gebruik van. Heb je een
probleem met je computer, wie weet kun je daar geholpen worden. Ook kun je daar een vraag neerleggen over
hoe iets werkt. Kortom een fijne mogelijkheid om je probleem opgelost te krijgen.
De sportafdeling op donderdagavond is helaas een klein groepje, waar wij zeker wat meer deelnemers naar toe
willen zien te krijgen. Immers bewegen is gezond. Er staat een behoorlijke groep vrijwilligers elke
donderdagavond klaar. Dus wil je mee gaan sporten? Meld je aan! Alle sporten komen aan bod die mogelijk zijn
te beoefenen in de zaal of bij mooi weer buiten.
De muziekgroep is een activiteit die al jaren aan hun maximale aantal deelnemers zit. Hier wordt gewerkt met een
wachtlijst. Het is niet vreemd dat de deelnemers hier graag zijn. Het is gezellig en redelijk intiem. Er wordt
gezongen, muziek gemaakt, gedanst en er is ruimte voor muziekspelletjes.

Op vrijdagavond wordt er regelmatig een workshop gegeven. Geweldig om te zien hoe blij onze
deelnemers zijn met deze avond. Altijd tussen de 15 en 25 deelnemers. We
proberen een afwisselend programma op te stellen. Weet je iemand die
op vrijwillige basis een leuke workshop zou kunnen verzorgen, tip ons.
Bv een workshop
sieraden maken, maar er zullen nog legio andere ideeën zijn. Help ons met
een leuk idee en als het kan de bijbehorende vrijwilliger/ster die dit kan verzorgen.
De extra activiteiten zijn ook dit jaar weer goed verlopen.
De Kerstreis naar Kasteel De Haar in Haarzuylen was een topper. Het kasteel ging voor ons een uurtje eerder
open. Dat is toch uniek! Wij kregen een leuke uitleg en een prachtige rondleiding. Wat hebben wij hiervan
genoten. Op het terrein zelf stonden heel veel kerststalletjes waar je de ogen kon suikeren, alhoewel er ook door
sommige deelnemers flink werd aangeschaft.

Het kerststukjes maken hebben wij voor het eerst in een ander vat gegoten. Rond de
activiteit kerststukjes maken, hebben wij een Kerstmarkt gehouden. Wat was dit een
goede aanvulling. Het werd gelijk gezellig druk in het clubgebouw. Velen maakten
hun eigen kerststuk, maar ook velen kwamen een kerststukje kopen of iets leuks
zoeken op de Kerstmarkt. Zelfs de ballen uit onze buiten Kerstboom zijn verkocht.
Deze markt zal ook zeker dit jaar gaan plaatsvinden. De omlijsting met onze
enveloppenstand is ook een voltreffer. Het is veel werk, maar dan heb je ook wat. De
vrijwilligers maken van de cadeautafel voor deze stand een feestje!

Het kerstdiner was ook dit jaar van een hoog niveau. Verrukkelijk is er gekookt door onze vrijwilligers olv een kok.
Want koken is één ding, een diner voor ruim 150 mensen bereiden is echt hoge school werk. Maar wat hebben
wij lekker gegeten. En het bezoek van de Kerstvrouw Kim met haar ballonnen act was ook een succes.
De oliebollen werden dit jaar weer voor veel mensen gebakken. We doen ons best. De appelbeignets hadden wij
geschrapt maar op verzoek toch weer toegevoegd. Kortom er zijn er uiteindelijk heel veel gebakken. Een echte
jaarafsluiting.
Het Nieuwjaars wensen noemden wij Nieuwjaarsbal, wij wensen elkaar onder het genot van een hapje en een
drankje een goed jaar toe. Deze traditie zal ook voortgezet worden in het nieuwe jaar. Wij noemen het alleen
voortaan Nieuwjaar wensen. En wil je een dansje wagen dan is daar uiteraard ook ruimte voor maar elkaar het
beste toewensen is het doel van deze avond.
De zaterdagavond dansavonden die zijn uit ons bestand van activiteiten gehaald. Het kwam te vaak voor dat wij
te weinig vrijwilligers hadden om deze activiteit te begeleiden. Dit kwam mede doordat het aantal deelnemers
ook niet groot was.
Wat wel een succes blijft is de Line Dance avond. 2x per jaar wordt deze georganiseerd.
Helaas kon de laatste line-danceavond, eind april, Arnold Breuer zijn vrouw Tineke al niet
meer aanwezig zijn. Zij leed al jaren aan een ernstige ziekte, maar kwam altijd nog mee. Zij is
een paar dagen na de line dance avond overleden. Wij hopen dat Arnold en zijn vrijwilligers
het komende jaar deze avonden voor ons willen blijven verzorgen. Echter hij heeft nu andere
dingen aan zijn hoofd, dan om hierover na te denken.
We hebben inmiddels twee keer per jaar een Rommelmarkt, 1x in het voorjaar, 1x in het najaar. Elke keer hoor is
s orge s a de fi a iële e se ,
het loopt og iet e ht hoor.
Maar wat blijkt aan het einde van de dag? Elke keer zijn wij weer blij verrast. Wij realiseren ons echter heel goed
dat het succes van de markt afhangt van de spulletjes die wij krijgen. Heb jij mooie spulletjes, vraag rond bij je
buren, vrienden, bekenden of wie dan ook. De Nieuwe Brug is er blij mee.
Zo kunnen wij vele dingen extra doen.
Het afgelopen voorjaar zijn wij bv met de educatieve reis naar het
Zeehondencentrum en naar het Treinmuseum in Ouddorp geweest. Wat was
dit een geslaagde dag. Bijzonder detail, het museum en de trein gingen
speciaal voor ons twee weken eerder open en rijden. Ook zij moeten het
he e a rij illigers. Ge eldig to h. Dit soort extra s ku e ij allee
maar doen als onze extra activiteiten voldoende geld genereren. Want een
ding is zeker ook de bijdrage van de deelnemers is niet voldoende om de
kosten te dekken.
We hebben dit jaar voor het eerst een Open Dag gehad. Wat was 13 mei een succes. Mede georganiseerd door
de leerlingen van het Zadkine College, met het Blaasorkest uit Spijkenisse wat is opgehouden met bestaan en bij
ons hun laatste optreden hadden. Het wijkcentrum Het Centrum waar wij prima mee samen kunnen werken. Wat
heb ik genoten. Wat was het leuk. Vaak hoor ik: weet je wat iets kost? Dan is mijn uitgangspunt: wat kunnen wij
doen om iets kostendekkend te maken en toch onze gasten leuke dingen aanbieden.

Nu ook de Open Dag heeft zichzelf bedropen. De gratis aangeboden lunch, de gesponsorde patat door AH in
Sterrenkwartier, de gesponsorde prijzen door de middenstand voor de enveloppenstand, het Springkussen, het 4x
optreden van het orkest, de workshops die overal gehouden werden, het gamespel, alles heeft meegewerkt aan
een dag met een gouden randje! De Burgemeester heeft de dag geopend en de wethouder heeft incognito onze
open dag bezocht en genoten van het prachtige slotakkoord van het Orkest.
De Yoga o hte d is ee klei e a ti iteit, aar e se eel aat ij o der i de . Hoe
leuk was het dat de workshops zo goed werden bezocht tijdens de Open Dag.
Hopelijk komen de mensen die echt geïnteresseerd waren, voortaan naar deze donderdag
ochtend toe. Leuk was het dat ook de deelnemers genoten van de Workshop. Zij gaven aan
hier ook baat bij te ondervinden.
De wandelingen op zaterdag zijn inmiddels een vast onderdeel van ons programma. Elke keer gaan wij op pad
met tussen de 20 en 35 mensen. En na afloop de gezonde lunch, meesterlijk toch? En Spijkenisse blijft prachtige
plekjes bieden. Met de wandelingen ontdek je telkens iets nieuws.
De dis o s lij e goed ezo ht. De e e keer at eer dan de andere keer, maar altijd heerst hier een gezellige
sfeer. Aandacht voor de deelnemers staat ook op deze avond hoog in het vaandel. De muziek wordt nog altijd
samen met de deelnemers vastgesteld, het lekkere hapje tussendoor vindt altijd gretig aftrek.
Wat wil een mens nog meer?
De Bi go s t ee keer per jaar helpe o s o het fi a iële huishoud oekje op orde te
houden. Wij hebben vrijwilligers die maken van de prijzen prachtige cadeautjes. Een feestje
om iets te winnen. Prachtige prijzen zie ik elke keer weer vaak gesponsord, soms aangeschaft.
Wat een werk, maar wat geeft een bingo middag ook veel gezelligheid. De Paasbingo dit jaar
had last van het té mooie weer.
De omzet was goed. Maar er komen meer bezoekers als het regent.
De playbackshow, een fenomeen waar iedereen heel veel plezier aan heeft. Dit jaar hoorde ik geluiden als, geen
aanmeldingen, weinig aanmeldingen, o toch gewoon 23 aanmeldingen, jeetje we hebben teveel aanmeldingen.
Ja dat op tijd aanmelden bij activiteiten dat is nog wel een dingetje. Hoe moeilijk kan het zijn om iemand op tijd
aan te melden. In ons Brugnieuws staan twee maanden op voorhand alle activiteiten. Schrijf gewoon gelijk in, dan
ben je verzekerd van een plekje en het maakt ons werk eenvoudiger.
Voor de 25ste keer organiseert Gerrie Mirer dit jaar de avondvierdaagse. Elk jaar een groots evenement. De
vrijwilligers die hun verkeersregelaarsdiploma halen. Anders kunnen wij überhaupt niet meewandelen.

Wat jammer dan toch dat de inschrijvingen ook hier altijd op het laatste moment gebeuren, en soms krijgen wij
na de sluitingsdatum nog meer inschrijvingen binnen dan voor de sluitingsdatum. Dit geeft veel stress. Alles moet
aangemeld worden bij de Wandelbond. En als het daar niet op tijd binnen is, dan kunnen wij niet meer meedoen.

Hoe moeilijk kan het lezen van het clubblad nu toch zijn. Wij verspreiden het blad inmiddels bijna 700x digitaal,
een kleine 200x hardcopy en nog hoor ik vaak, O dat weet ik niet, is dat zo, niet gelezen, niet gezien. Dat is wel
eens iets wat mij irriteert. Zoveel werk steken wij in dit aankondigen, en zo vaak wordt het gewoon niet gelezen.
Frustrerend. Maar ook daar leren wij als vrijwilligers mee leven.
Wat weer wel een opsteker is is onze Facebook pagina. Onze deelnemers vinde foto s
kijken heel leuk, lezen wat er speelt, en daar zie ik hen zelf ook meer en meer hun
meningen op deze site geven. Prima toch.
De Truckrun was dit jaar voor de 20ste keer. Ook hier hadden wij te maken met te late
aanmeldingen. Maar wat nog erger is, men schrijft in, wij reserveren een plekje en
twee deelnemers blijven gewoon weg zonder iets van zich te laten horen.
Dit vind ik echt beneden alle peil. Andere staan op de wachtlijst en die willen graag mee en degene die zich
hebben opgegeven, die blijven gewoon weg. Jij zou maar diegene zijn die graag mee wilde gaan en niet mee kon
omdat er geen ruimte was.
Dat wegblijven bij activiteiten waar men zich voor op heeft gegeven komt helaas regelmatig voor. Inmiddels
bellen wij nu op de avond zelf naar de betrokkenen of zijn begeleider waarom ze er niet zijn. Wat denk je dan van
tekste als, o het staat iet i de age da? O hij/zij had to h iet zo zi ? O daar eet ik iets a hoor?
Wij staan als vrijwilligers wel allemaal klaar!
Wel moet er tegenwoordig betaald worden of je nu komt of niet. Het materiaal is ingekocht en ons uitgangspunt
is: zoveel als mogelijk kostendekkend werken. Anders houdt de club snel op met bestaan als wij met tekorten
gaan werken.
Sinds dit jaar hebben wij voor iedere Vrijwilliger een VOG. Word je vrijwilliger bij ons, dan vragen wij gelijk een
VOG aan, deze wordt aan onze vrijwilligers gratis verstrekt. Voor ons een stukje veiligheid , alhoewel wij ons
realiseren dat dit niet compleet dekkend is.
Helaas hebben wij dit jaar weer afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers en medewerkers. Ook onze
oud ere voorzitster is overleden. Ze zeggen zo is het leven, maar wennen doen wij hier nooit aan. Wij hebben nu
nog maar heel weinig deelnemers & vrijwilligers van het allereerste uur over. Dat kan natuurlijk ook niet anders
als je 40 jaar bestaat. Ook dit jaar zijn er weer een aantal vrijwilligsters en deelnemers die ernstig ziek zijn
geworden. Gelukkig zie ik ook weer ernstige zieken opknappen en terugkomen bij ons. Soms kunnen ze iets
minder dan voorheen, maar ze zijn er weer! Dat is belangrijk. Aan hen die nog niet zover zijn dat ze al terug
kunnen komen, hopelijk knappen ook jullie snel weer op.
Het bargebeuren daar kunnen wij ook met trots op terugkijken. Wij bieden de drankjes aan tegen hele kleine
prijsjes. Dit is uitsluitend mogelijk als wij heel zuinig inkopen. En ik weet uit betrouwbare bron dat dit echt veel
werk is. Goed letten op de kleintjes. De prijzen van de drankjes zullen ook dit jaar niet worden verhoogd. Wij
willen dat iedereen in staat is om een consumptie te kopen bij ons.
Aan de financiële zaken wordt door onze Penningmeester altijd heel veel aandacht besteed. Het maken van
begrotingen, rekeningen van verantwoording, subsidie aanvragen, het uitbetalen van declaraties. Een flink stuk
werk. Hij heeft aangegeven te willen stoppen, maar wil het goed overdragen. Het blijft moeilijk maar wij doen ons
best om een vakbekwame opvolger te vinden. Na dit seizoen nemen wij afscheid van onze 2e penningmeester.
Ilse Wulff stopt met haar penningmeesterschap taken, maar blijft wel vrijwilligster.
Inmiddels weet ik als geen ander hoeveel werk er zit in het ophalen van de
o tri uties, het sture a de ota s. Het o erlegge
et de i stelli ge die de
contributies betalen voor onze deelnemers. Elk jaar weer een hele klus.

Vanaf heden geldt dat je lid bent van de Stichting voor een heel seizoen. Tussentijds opzeggen gaat niet meer
kunnen. Dit geeft zoveel extra werk. Het Bestuur zal indien nodig een uitzondering kunnen goedkeuren. Maar je
bent normaliter ook een heel jaar lid van een vereniging en geen zin meer, of ik kom een paar weken niet, ik ben
met vakantie etc. zijn geen geldige redenen meer. Het klinkt wellicht streng, maar het is niet anders. Onze
aangegane verplichtingen moeten ook betaald worden.
Het se retariaat ordt al jare erzorgd door Gre. Dit is zo taak i het estuur, aar je eige lijk elke dag olop
mee bezig bent. De telefoon gaat elke dag wel een paar keer over met vragen etc. Er zijn mailtjes, maar ook het
bezoeken van vergaderingen, het schrijven van brieven, het nalopen van allerlei zaken. Ja dit is ook een prak
werk.
Daarbij realiseer ik mij ook dat ik als voorzitter ook niet de gemakkelijkste ben.
Ik genereer best veel werk en ben blij dat iedereen ook nog enthousiast mee wil
doen.
Ik haat losse eindjes en probeer dit te voorkomen en blijf dus controleren. Ik heb
moeite met vage toezeggingen. Ja ik weet het ik kan heel lastig zijn, maar weet
dat ik dit niet voor mijzelf doe, maar voor ons allemaal. Immers in een goed
draaiende organisatie is het beter toeven. Bovenal wil ik dat iedereen zich thuis
voelt bij onze Stichting.
Het clubhuis heeft dit jaar ook weer heel veel aanpassingen gehad. Kijk maar
eens hoe goed ons pand er inmiddels van binnen- en buiten uitziet. Op de
binnenplaats is het gezellig toeven geworden met mooi weer.
De rookruimte is voorzien van roosters dus de stank zal daar zeker wegtrekken. De verjaardagskaartjes maar ook
de beterschaps kaartjes worden trouw verzorgd. Beterschap kunnen wij alleen wensen als wij weten dat iemand
ziek is. En om de kosten te besparen worden ze zoveel als mogelijk bezorgd per fiets. Bedankt allemaal.
Het schoonhouden van het pand, het wassen van alle hand- en theedoeken, het gebeurt allemaal. Geruisloos
maar oh wat is het toch veel werk, elke maandagochtend weer. Gelukkig konden wij dit jaar een nieuwe
boenmachine kopen. De oude was reeds zo oud, dat de onderdelen niet meer te krijgen waren. De machine was
bovendien loeizwaar in de bediening. En dan nu: hij danst door de zaal, licht in de aansturing. Je gaat bijna voor
je plezier door het pand met de machine.
Het opruimen van het pand. Wekelijks wordt er geruimd, anders verzanden wij echt in de troep. En ook daar kan
ik heel slecht tegen, een rommelig pand. De rommelmarktspullen worden elke week opgeruimd. Er komt vaak
veel binnen. Alles wordt uitgesorteerd. Wat kapot is slaan we niet op, maar wat heel en mooi is, daar zijn we echt
heel blij mee. En daar geldt voor: er kan altijd nog meer bij. Zaterdag 15 september a.s. staat de volgende
Rommelmarkt, Kledingbeurs, Boekenbeurs en Bloemenmarkt al weer op het programma.
Dit jaar starten wij voor het eerst op zaterdag 24 juni met een extra
Kledingbeurs. Wij hebben zoveel kleding binnengekregen, dat wij op deze
zaterdag van 10.00 – 14.00 uur onze binnengekregen kleding gaan
verkopen. Iedereen kan deze dag rustig passen, keuren en zoeken naar
leuke aanbiedingen. Kom gezellig langs deze dag.
De woensdagmiddag club daar moeten wij echt in het nieuwe seizoen naar de tijden kijken. De meeste scholen
gaan over op een continu rooster. Daar komen schooltijden versus clubtijden meer en meer in het gedrang.
De club biedt voor de jongere jeugd echt een fijne veilige plek om te zijn op woensdagmiddag.
Het Sinterklaasfeest was dit jaar ook gezellig. Maar er kunnen echt nog wel wat meer deelnemers bij. Hopelijk
gaat dat het komende jaar ook lukken.

Over Sinterklaas gesproken, deze man heeft het rond zijn verjaardag echt ook heel druk bij onze club. Zijn Pieten
verschijnen op alle activiteiten, de oude man zelf met zijn gevolg luisteren daarnaast ook een aantal activiteiten
op.
We zijn genomineerd voor het Groene Lint. Voorgedragen door de wethouder, wat redelijk uniek is. Herman Mets
heeft bijna ons hele pand nu op LED verlichting overgezet. Dat gaat zeker niet vanzelf. Met behulp van sponsoring
en een investering van de club, hebben wij bewegingsmelders gekregen, de TL bakken zijn omgebouwd, de
plafonds zijn allemaal gerestaureerd en aangepast aan de nieuwe LED verlichting en dit alles om ons steentje bij
te dragen aan ons milieu en uiteraard onze energierekening. Inmiddels daalt de maandelijkse nota. Wij zaten op
€ 8 0,-- per aa d e zitte u op € 0,-- per maand. Vorig jaar was de rekening hetzelfde als dit jaar, echter wij
zijn tegenwoordig wel 6 dagen in de week open! Dus wij hebben echt een enorme besparing bewerkstelligd.
Donderdag 1 juni a.s. horen wij of wij deze prijs ook daadwerkelijk gaan krijgen. Maar het feit dat wij bij de laatste
drie zitten, is toch al een bekroning van al het werk.
Afgelopen week hoorde ik de buren klagen dat hun plein er zo vies uitzag, dat het niet was schoongemaakt, wat
ben ik dan toch blij met onze vrijwilligers die elke woensdagmorgen trouw, de bladeren opruimen, de struiken
snoeien, bomen aanplanten, de rolstoelen en rollators op orde houden, de kleine klusjes doen, aanwezig zijn als
er werkzaamheden in het pand worden gedaan.
De Wansinkbokaal werd het afgelopen jaar drukker bezocht dan voorgaande jaren. Een openingstraditie die wij
hopelijk nog lang in stand kunnen houden. Wat hadden wij een prachtig weer en wat waren er een leuke
spelletjes te doen. Deze zeskamp is een topper. Hulde aan dit team.
Het weekend uitje liep dit jaar weer prima. Mochten wij vorig jaar in het verslag
aangeven dat wij wel eens een gezelliger uitje hadden meegemaakt. Dit jaar was het
weer TOP. Geweldig wat is er genoten. Voor het eerst gingen we twee nachten. Dat
bracht veel meer rust en evenwicht in het weekend. Gingen wij vroeger zaterdagavond
voor dag en dauw op pad, overvol programma, feestavond etc. etc. Zondag nog druk en
dan kwamen wij uitgeput zondagavond laat terug.

Nu deze twee daagse constructie is veel beter. We hadden wellicht een wat gedateerde locatie. Maar de prijs,
kwaliteit was goed. En ja, er zijn modernere plaatsen te vinden, met een prijskaartje eraan dat ons niet aanstaat.
Willen wij die gaan afhuren, dan wordt de prijs van het weekend zo hoog, dat deelname niet meer haalbaar is
voor onze deelnemers. En mijn stelling is: gezelligheid maak je zelf. Is je bed schoon, kunnen wij werken in de
keuken? Is er voldoende zitruimte? Prima toch.
Helaas gaat Dr. Becker niet meer mee, hij is te lang uit zijn vak als huisarts en is niet meer geregistreerd. Uiteraard
heeft hij zijn kennis wel, maar mag hij niet meer optreden als arts. Wij gaan opzoek naar een nieuwe vrijwilliger
arts. Want ook onze arts ging altijd geheel belangeloos mee.
Vorig jaar eind april hadden wij de happening van de Lintjes regen. Monique de Lange en Dik Smits werden
geridderd. De een in Rotterdam, de ander in Nissewaard. Dit jaar werden Piet & Joke Versendaal geridderd. Al
deze vrijwilligers verrichten per week bij diverse instellingen per persoon meer dan 25 uur vrijwilligerswerk. Dat is
fenomenaal veel tijd en energie.
En dan zie je opeens in de krant op een foto van de bijeenkomst van gedecoreerden op jl. 27 april: Mees,
Monique, Dik, Joke en Piet staan. En weet je, zij zijn, net als wij, allemaal vrijwilligers bij onze club! Wij gaan dit
jaar afsluiten met een groot feest. Wij bestaan 40 jaar. Wat is er al veel voorbereid achter de schermen, wij zijn
op zoek naar de adressen, wie gaan wij uitnodigen, hoe ziet het programma eruit in de Stoep, we hebben heel
eel foto s erza eld. Hier heeft Ilse Mirer heel eel werk aan verricht en verricht hieraan nog steeds veel werk.
Ook Monique is betrokken bij de organisatie. Binnen twee weken gaan de uitnodigingen de deur uit. Introducés
mogen mee, zij betalen echter een kleine tegemoetkoming in de kosten.
Er staat een programma, waar ik veel van verwacht. De Burgemeester komt ook, met ketting, dus laten wij er met
elkaar een prachtig feest van gaan maken. Tot de 17e!
Abelien van der Rest

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

ZATERDAG 10 juni 2017 is ons 6e Eetcafé geopend van
17.30 – +19.00 uur.
6 van onze deelnemers zullen, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond weer een drie gangen
menu bereiden en serveren.
Komen jullie ook? Iedereen is van harte welkom, opgeven is natuurlijk wel nodig, want anders kunnen
wij niet goed inkopen. Neem je familie, vrienden, buren of wie dan ook mee. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd. Ken je niemand, maar wil je lekker komen eten? Je bent van harte welkom.

Ja, ik ga ook lekker uit eten bij Eetcafe Uniek.
Ik ben op zaterdag 10 juni 2017 om 17.30 uur aanwezig in het Clubgebouw aan de M.A. de
Ruijterstraat 7, alwaar de tafels mooi gedekt klaar staan.
Einde activiteit + 19.30 uur.
Eige

ijdrage € 6,00 pp per

aaltijd ex l. dra kjes . Betale op de avo d zelf.

Naam: _________________________________________________
Ik breng extra mee: _______personen
Telefoonnummer: _________________________________________
Strookje inleveren uiterlijk woensdag 7 juni 2017 in de gele brievenbus. Aanmelden per mail kan ook
bij gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465

Sociëteit Maximaal opent haar deuren op Zondag 11 juni 2017 als laatste keer voor de
zomerstop van 14.00 – 16.00 uur.
Niemand hoeft zondagmiddag alleen te zitten, iedereen is van harte welkom.
Wil je sjoelen, kaarten, dammen schaken of wat dan ook???
DOE GEZELLIG MEE.
Wil je langskomen om een praatje te maken, of alleen maar komen zitten?
LOOP BINNEN, KOM LANGS!
Woon je tegenover ons?
GEZELLIG, DRINK LEKKER WAT BIJ ONS.
Ben je familie, kennis, of ken je ons helemaal nog niet?
GEEFT NIETS, IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM.

GEZOCHT
VRIJWILLIGER/VRIJWILLIGSTER DIE OP MAANDAGAVOND

wil komen verzorgen. Onze deelnemers hebben gevraagd of hier een
mogelijkheid voor is. Wie kent iemand? Wie weet iemand? Wellicht ben jij
ervaren??? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Gre.wiechmann@gmail.com

Op donderdag 1 juni 2017 is de laatste dag van
de avondvierdaagse! Dit jaar is deze voor de
Nieuwe Brug voor de 25ste keer georganiseerd
door Gerrie Mirer, met hulp van de hele familie
Mirer.
Gerrie (en familie) nog heel veel jaren graag!

WIJ ZOEKEN WEER MOOIE VAZEN, GLAZEN POTTEN ETC. EN NATUURLIJK OOK HEEL VEEL SPULLEN
VOOR DE ROMMELMARKT VAN ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017.
Zoals jullie allemaal weten, maken wij elke keer weer prachtige bloemstukken. Wij zijn echter na een aantal
succesvolle lente-, kerst-, en najaarsmarkten, waar wij telkens weer heel veel bloemstukken voor maken, uit ons
materiaal gelopen. Kun jij ons nog helpen aan nieuwe voorraad? Heb jij nog mooie spulletjes voor ons staan?
Breng het mee naar de club; je helpt ons er geweldig mee.

Op woensdag 17 mei was het een drukte van belang in het clubgebouw. Er werd een
heuse film gemaakt. Want wij zijn genomineerd voor het Groene Lint. De filmploeg was
er al om 18.00 uur om alles klaar te maken. Hoofdrolspeler was Herman Mets voor deze
promotiefilm. We hebben de afgelopen periode heel veel geinvesteerd in het
terugdringen van de energiekosten. Dit was niet mogelijk als Herman hier niet heel veel
in had gedaan en nog zal doen. Omdat wij op 1 juni zijn uitgenodigd voor de uitreiking,
laat de gemeente bij de drie genomineerden filmpjes opnemen.
Achtergrond waren deze avond de kookgroep, de houtbewerking, de computerlessen en
de handenarbeid. Overal werd gefilmd. De acteurs werden soms wat onrustig, maar
werden goed opgevangen. En nu maar hopen dat wij een prachtige film krijgen. Als het
goed gaat, krijgen wij hem op dvd. Wij zullen hem dan vol trots laten zien aan jullie.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kom jij ook vrijdag 15 september helpen met het inrichten van de zaal?
De koffie staat klaar vanaf 09.00 uur.

Start op zaterdag 24 juni 2017 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

Aanmelden bij Ronald
Mirer:

Opgeven voor
22 juni 2017.

r.mirer1@kpnplanet.nl

Volgende wandeling:

0181 – 639227

Zaterdag 12 augustus 2017


INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 24 juni 2017

Naam:
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 22 juni 2017.
Je kunt je ook via de mail opgeven bij met Ronald Mirer. R.mirer1@kpnplanet.nl / 0181 – 639227.

Omdat wij zo veel kleding hebben binnengekregen en hopelijk nog
binnenkrijgen, hebben wij besloten een extra KLEDINGBEURS te houden.
Wij gaan deze dag alle kleding netjes neerleggen, ophangen etc. zodat
iedereen iets naar zijn gading kan komen uitzoeken. Wij hebben zowel veel
zomer- als winterkleding binnengekregen. Dus loop binnen!!!!!
Wij staan voor iedereen klaar. Voor heel weinig geld kun je veel voordeel
halen.

Kleding voor mannen en vrouwen maar ook heel veel

Heb jij nog kleding die je graag wilt schenken of alvast spulletjes
voor onze Rommelmarkt in september? Breng het mee naar de
club. Wij zijn er erg blij mee.

Zaterdag 12 augustus 2017
WE GAAN ER WEER OP UIT!!!!!!!!!!!

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

Aanmelden bij Ronald
Mirer:

Opgeven voor 10 augustus
2017

r.mirer1@kpnplanet.nl

Volgende wandeling:

0181 – 639227

Zaterdag 14 oktober 2017


INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 12 augustus 2017

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 2 februari 2017 Je kunt je ook via de mail opgeven bij met
Ronald Mirer. R.mirer1@kpnplant.nl / 0181 – 639227.

Wansink

Bokaal

MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN!
Op zaterdag 26 augustus a.s. wordt alweer de aftrap voor het seizoen 2017/2018
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 én mag meedoen.
In groepjes van 5 à 6 deelnemers wordt er gestreden om de inmiddels overbekende
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: € 3,00.
Opgeven kan tot 15 augustus 2017 per telefoon bij Gre Wiechmann:
06-48012641
of
per e-mail bij Gre Wiechmann of Wendy Mirer:
gre.wiechmann@gmail.com of hoon0054@planet.nl

ZATERDAG 9 september 2017 is ons Eetcafé geopend van
17.30 – +19.00 uur.
6 van onze deelnemers zullen, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond weer een drie gangen
menu bereiden en serveren.
Komen jullie ook? Iedereen is van harte welkom, opgeven is natuurlijk wel nodig, want anders kunnen
wij niet goed inkopen. Neem je familie, vrienden, buren of wie dan ook mee. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd. Ken je niemand, maar wil je lekker komen eten? Je bent van harte welkom.

Ja, ik ga ook lekker uit eten bij Eetcafe Uniek.
Ik ben op zaterdag 9 september 2017 om 17.30 uur aanwezig in het Clubgebouw aan de M.A. de
Ruijterstraat 7, alwaar de tafels mooi gedekt klaar staan.
Einde activiteit + 19.30 uur.
Eige

ijdrage € 6,00 pp per

aaltijd ex l. dra kjes . Betale op de avo d zelf.

Naam: _________________________________________________
Ik breng extra mee: _______personen
Telefoonnummer: _________________________________________
Strookje inleveren uiterlijk woensdag 7 september 2017 in de gele brievenbus. Aanmelden per mail
kan ook bij gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465

SOCIETEIT MAXIMAAL.
KOM JIJ OOK WEER?
ZONDAG 10 september, zet hem alvast in
je agenda!!!!

14.00 – 16.00 uur

DANK AAN:
ALLE VRIJWILLIGERS
HET ZADKINE COLLEGE
HET WIJKCENTRUM
HET CENT‘UM
DE SPONSOREN
DE BEZOEKERS
DE KIJKERS
DE KOPERS
DE BURGEMEESTER
DE WETHOUDER
HET BLAASORKEST SPIJKENISSE

Thea van

Deursen

1-jun

Geronimo de

Keizer

1-jun

Monique

Streefland

2-jun

Esmee van

Huffel

3-jun

Ronald

Mirer

4-jun

Rob

Buitendijk

4-jun

Daisy

Snel

5-jun

Daut

Elibol

6-jun

Astrid

Nederlof

8-jun

Reshma

Ramyad

10-jun

Dorothy

Karstens

13-jun

Emma

Vermeer

13-jun

Kees 't

Mannetje

14-jun

Karin

Sunter

14-jun

Ida

Klerk de

14-jun

Jiri

Schouten

15-jun

Jeffrey van

Zwietering

17-jun

William de

Pruis

18-jun

Lars

Braspenning

18-jun

Plonie

Langstraat

18-jun

Ramon

Voogd

19-jun

Corrie

Voorberg

22-jun

Gerrie

Ladage

24-jun

Chris

Donker

24-jun

Herman

Mets

25-jun

Inge van

Haren

25-jun

Ricardo

Vissers

27-jun

Jilles van der

Tas

28-jun

Jan

Kars

29-jun

Matthe van

Dommelen

29-jun

Edwin

Nijman

29-jun

Amber van

Loon

30-jun

Emile

Hendriks

1-jul

Gilbert de

Haas

1-jul

Kristina

Jansen

2-jul

Annewies van de

Wel

2-jul

Shawnte

Pocorne

2-jul

Corry

Schepen

3-jul

Peter

Hoek

5-jul

Corrie de

Die

6-jul

Claudia van

Oorschot

11-jul

Sharon

Hahn

11-jul

Rob

Veenis

12-jul

Bert

Molema

14-jul

Vincent

Timmermans

14-jul

Monique de

Lange

15-jul

Robert

Beekman

16-jul

Chayenna

Schilderman

18-jul

Cornelis

Karreman

19-jul

Silvester

Bosman

19-jul

James

Tjokoredjo

20-jul

Vera

Dikkenberg

20-jul

Dennis

Verschure

20-jul

Yvonne

Klok

20-jul

Marije

Berkhout

21-jul

Ellen van

Dort

22-jul

Yvar

Hoogendoorn

25-jul

Adma

Kruik

27-jul

Robert

Dietz

27-jul

Sanne

Kleij

27-jul

Madelon

Lamb

27-jul

Mandy

Peek

29-jul

Miriam

Schipper

30-jul

Anja

Dekker

31-jul

Viael

Helena

31-jul

Richard

Roobol

31-jul

Jack de

Jong

2-aug

Regina

Goosen

2-aug

Bradley de

Visser

2-aug

Corrie

Langstraat

3-aug

Gerard

Brandt

4-aug

Claudia

Bosman

5-aug

Jantine

Jongerius

8-aug

Janis

Dirkx

8-aug

Shwan

Ahmad

9-aug

Tess van

Gelderen

11-aug

Cees

Nieuwenhuizen

13-aug

Wim

Bun

14-aug

Martin

Vroombout

14-aug

Ilse

Mirer

14-aug

Dicky

Zwarts

15-aug

Audrey

Wulff

16-aug

Netty

Dekker

18-apr

Joke

Klaver

19-aug

Mandy van

Hall

19-aug

Adrie

Groeneweg

20-aug

Lisette van

Kralingen

21-aug

Roy

Koster

21-aug

Sjaak van

Kapel

22-aug

Wisnoe

Soerjadi

23-aug

Ben

Stolk

24-aug

Bianca van der

Sluijs

25-aug

John de

Romunder

30-aug

Ronald

Bol

31-aug

AKTIVITEITEN KALENDER juni / juli / augustus 2017
Stichting DE NIEUWE BRUG.

Zaterdag 10 juni
17.30 – 19.30 uur

Eetcafe

Zondag 11 juni
14.00 – 16.00 uur

Sociëteit

Zaterdag 17 juni
19.30 – 22.00 uur

Jubileum avond
De Stoep Spijkenisse

Zaterdag
24 juni 2017
10.00 – 13.00 uur

Wandelen

Zaterdag
24 juni 2017
10.00 – 14.00 uur

Kledingbeurs

Zaterdag
12 augustus 2017
10.00 – 13.00 uur

Wandelen

Zaterdag
26 augustus 2017

WANSINK BOKAAL

Zondag
3 september 2017
14.00 – 16.00 uur

Sociëteit

Zaterdag
9 september 2017
17.30 – 19.30 uur

Eetcafe Uniek

Zaterdag
15 september 2017
09.00 – 15.30 uur

Rommelmarkt /
Boekenbeurs/Kledingbeurs/
Elektro & Bloemenmarkt

EN ALLEMAAL GRAAG GOED UITGERUST EN GEZOND WEER TERUGKOMEN.

SLAGERIJ & CATERING BEDRIJF
L.N. VAN DER WULP
KLUIVERTWEG 3
3209 AP HEKELINGEN
0181 - 639341
Openingstijden:
Woensdag, Donderdag, Vrijdag 08.30 – 17.00 uur
Zaterdag van 08.00 – 13.00 uur

Onze slagerij werkt uitsluitend met verse producten.
U kunt bij ons terecht voor alle soort vlees.

Wij overleggen uitgebreid met de klanten
en richten ons op de aanwezige wensen.
Volledige verzorging van uw feest?
Een bruiloft?

BEL ONS !

0181 639341

Maar wij verzorgen ook graag voor u aan huis een complete bbq.

Onze salades zijn alom geprezen en voor elk wat wils

Voor alle feesten en partijen kunt u bij ons uw hapjes bestellen, maar wij kunnen ook uw captains
dinner verzorgen. En wat te denken van uw erwtensoep avond of uw winter stamppot avond?

