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Activiteit Naam                              Tel. nummer   

Voorzitter 

 

 

1e penningmeester 

Abelien van der Rest 

 

 

Nico Jaspers    

0181-633363/ 

06 14130944 

 

0181-632080/          

06-13970451 

 

abelien@chello.nl 

 

 

d.jaspers1@upcmail.nl 

 

     
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 / wandam@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  (afbellen als je niet aanwezig kunt zijn) 

Sportzaal Maaswijk: Anne Frankstraat 26 

 

06-22219135  (afbellen als je niet aanwezig kunt zijn). 

Activiteit  1xper week   Plaats Tijd                 Eigen bijdrage 

Zwemmen maandagavond 

 

Rivièrabad 18.00 - 20.00 uur         €  90,00/jr 

Dansen dinsdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 22.00 uur         € 110,00/jr 

Hobbyclub 5-15 jaar woensdagmiddag 

 

clubgebouw 13.30 - 15.00 uur          €  84,00/jr 

Hobbyclub > 15 jaar woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur          €  90,00/jr 

Hobbyclub hout  woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur          €  90,00/jr 

Kookles  woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur          € 100,00/jr 

Kookles donderdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur          € 100,00/jr 

Muziek donderdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur          €  60,00/jr   

Sportinstuif donderdagavond 

 

Sportzaal/Maaswijk 19.00  -20.30 uur         €  60,00/jr 

Workshops 

Disco 

Wandelen 

Kookcafe 

Computercursus 

Vertrouwenspersoon 

1x per maand vrijdagavond   

laatste zaterdag/maand 

1x per maand zaterdagochtend   

1x per 6 weken zaterdagavond  

Per cyclus 6x (woensdagavond) 

Wil van der Velden 

 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

 

19.30 - 22.00 uur 

10.00 – 13.00 uur          €    2,50/keer 

17.30 – 19.00 uur          €    6,00/keer 

19.30 – 21.00 uur 

wmc.vandervelden@gmail.com 

yoga geleid door donderdagochtend   clubgebouw 9.30 - 10.30 uur           € 5,00 /keer     

     Gerdie Ros 0181-640512       

mailto:abelien@chello.nl


                                            PFFFFFFFFtttttt ………………………….. Wat een maand    !!!!!! 

 

Wat was dit een maand, de start van ons nieuwe seizoen. 

Als eerste hebben wij afgelopen bestuursvergadering afscheid genomen van Hans van 
Oostenbrugge. 

Een geweldige penningmeester die heeft gezorgd dat wij een professionele boekhouding 
hebben gekregen. Die op financieel gebied heel veel extra’s heeft kunnen brengen. 
Handige tips. Maar die ook  heeft gezorgd dat wij onze realistische kijk op zaken blijven 
behouden. Maar ook een man die het liefst op de achtergrond functioneert. Een stille 
kracht. Maar o wat een betrouwbare kracht! Dat wil je toch het liefst hebben voor de 
functie van penningmeester. Iemand waarop je altijd een beroep kan doen.  

Toen Hans aankondigde eigenlijk zijn functie op te willen geven bij de Stichting gaf hij 
wel gelijk de geruststellende mededeling dat doe ik alleen als er een betrouwbare 
opvolger is. Al snel vond hij Nico Jaspers bereid om zijn taken over te nemen. 
Afgesproken werd dat hij na de ledenvergadering nog een tijdje als 2e penningmeester 
zou optreden om zo geleidelijk aan zijn taken over te dragen. 

Voor ons als Stichting een ware luxe! Geruisloos is het overgegaan. Niets aan de 
geweldige service die Hans altijd gegeven heeft is verloren gegaan. Dit verdient een heel 
groot compliment. Zowel voor Hans als voor Nico.  

Hans blijft zeer betrokken bij het Wish House waar hij voor zijn dochter een thuis heeft 
trachten te realiseren. Hans is na zijn pensionering samen met zijn vrouw Loes ook druk 
om te zorgen voor kinderen én kleinkinderen. Iets wat ze graag doen. Zoals ik altijd zeg: 
wat ben je bevoorrecht als je dit kan én mag doen.  

Hans heel hartelijk dank namens ons allemaal voor jouw geweldige inbreng. Je bent 
vertrokken zoals je altijd functioneerden: stil én op jouw eigen manier.  

Ik hoop je zo af en toe nog eens te zien bij de Stichting. Weet in ieder geval de deur staat 
altijd open……… 

De start van het seizoen met De Wansinkbokaal is inmiddels een traditie. Helaas waren er 
in dit weekend nog een aantal tehuizen met vakantie. Hopelijk gebeurt dit het komende 
jaar niet. De Wansinkbokaal 2019 staat gepland voor zaterdag 31 augustus 2019 in 
Sporthal Den Oert.  

Er was een geweldige opening bedacht door Wendy en Carola: een gezamenlijke 
warming-up gegeven door een professional. Nu daar werd volop aan meegedaan. 
Iedereen was gelijk in beweging en draaide warm voor de spellen die door de dag heen 
gedaan werden.  

Toon en Hiltje Wansink waren aanwezig om de prijzen uit te reiken. Immers de 
Wansinkbokaal is ontstaan uit een legaat wat wij van hun ouders hebben gekregen. 

Zoals altijd is de eerste week van het seizoen wat rommelig. Niet iedereen is terug van 
vakantie, een grote groep vrijwilligers was nog met vakantie. Dus het werd roeien met de 
riemen die wij hebben. Maar het lukte gelukkig met wat improvisatie.  

 

 



 

De eerste grote uitdaging stond zaterdag 8 september jl op de rol. Dankzij onze nieuwe 
aubain-marie warmhoudkast en de borden warmhoudkast kunnen wij het eten nu écht 
warm op tafel krijgen. Nog wat onwennig met de temperatuurinstellingen, maar wat een 
zegen!!!!!!! 

Als je dan denkt na de eerste volle week, de rust keert terug, dan moet je niet een 
Rommelmarkt annex boekenbeurs, elektromarkt, kledingbeurs, bloemenmarkt houden. 
Vanaf woensdag waren wij al met een aantal in touw. Niet te geloven wat er allemaal voor 
komt kijken om de zaterdag een vlekkeloze Rommelmarkt neer te kunnen zetten. 
Bloemstukken werden gemaakt, inkoop gedaan, kleding gesorteeerd, uitgezocht, kramen 
ingericht, speelgoed gesorteerd, de boeken op schrijver, soort en kinderboeken 
uitgezocht. Alle cd’s gecontroleerd. Alleen de orginelen hebben wij verkocht. De lege 
doosjes ertussen uitgehaald.  

Alle elektra getest, kortom zaterdagmorgen stonden wij strak gesteld. Buiten gebeuren 
was voor de deur uitgezet en ruim voor 09.00 uur stonden er al mensen te wachten. 

We hadden vijf appeltaarten gebakken voor bij de koffie. Die waren zaterdagmorgen al 
om 11.30 uur uitverkocht. Dus gingen wij weer aan de slag om er nog een aantal bij te 
bakken. Leve onze professionele keuken en apparatuur.  

Daarnaast hadden wij deze keer naast de broodjes kroket en friandellen en patat bedacht 
dat een pannenkoek ook leuk zou zijn. Ruim 100 pannenkoeken hebben wij gebakken en 
lang niet alle vrijwilligers hebben er een op. Een suc6 dus. Volgende keer nog meer 
pannenkoeken. Die wij overigens dankzij de au-bain marie warmhoudkast nu warm 
kunnen opdienen. 

Wat werden wij verrast door Gerrie en Jaap Vermeer, tassen vol met eetbare pompoenen 
brachten ze mee. Konden wij soep van maken en wij mochten ze verkopen.  

Ze brachten de Hubba Hubba pompoen mee, de Felicitas en de Carnional. Allemaal zoet 
en ook lekker om te bakken. Dat laatste gaan wij komende zondag, de 30ste september, 
uitproberen naast nog veel meer leuke dingen die wij gaan bakken.   

Het resultaat was na alle inspanningen van de Rommelmarkt, prachtig. Nu kunnen wij 
echt met elkaar naar Disney on Ice. Wij hadden al gehoopt op een goed resultaat en de 
inschrijving maar alvast geopend. We leggen hier als Stichting nl heel veel geld bij, want 
anders kan je echt niet voor zo’n bedrag naar Disney on Ice. Maar zeker weten het gaat 
door! Hadden wij 2 bussen besteld voor zaterdag 15 december, dit zijn er inmiddels drie 
geworden. Iedereen vindt dit dus een leuk idee. Wij eten vooraf, stappen in de bus en 
gaan lekker genieten! 

Maandagochtend na de Rommelmarkt was de opruimploeg gelukkig weer paraat, de 
eerste was er al om kwart voor acht. Boeken wegbrengen, elektra wegbrengen, oud-ijzer 
wegbrengen, kleding wegbrengen, Stichting Schoenendoos steunen. Want ja, wij 
recyclen ook! Er ging uiteindelijk bijzonder weinig naar de Reinis. Dat was in het 
verleden wel anders. Hulde aan allen die door het jaar heen alles al uitsorteren en netjes 
overzichtelijk opruimen. Ook dat is een doorlopende voorstelling. Op naar de volgende 
markt! 

Volgde nog het schoonmaken van het pand. Zaterdag tijdens de Rommelmarkt hadden 
wij de Opslagruimte van de spulletjes en de grote keuken al helemaal gesopt. Dat 
scheelde maandag heel veel werk. Maar er blijft genoeg over om te doen. Rond 13.00 uur 
keken wij elkaar voldaan aan! Een schoon en opgeruimd pand.  

 



 
Nog wel een vraagje: Heeft u geen zin/tijd om ons maandagochtend te komen helpen. Wij 
hebben dringend versterking nodig van de schoonmaakploeg. Het is reuze gezellig, er 
wordt heel wat afgelachen, maar ook hard gewerkt. Sluit je aan! Van 10.00 – 12.00 uur zijn 
wij met elkaar bezig. Loop eens binnen! 

Op zaterdag 22 september stonden er weer leuke dingen op het programma. Wij gingen 
voor het eerst deelnemen aan de Special Olympics Bowlen in Dordrecht. Helaas konden 
er maar 15 mee. We hadden een veelvoud van inschrijvingen.  

Wij gaan kijken of wij in de loop van volgend jaar een keertje met z’n allen kunnen gaan 
bowlen. Beloven doen wij nog niets, maar wij gaan het onderzoeken. 

Zagen wij op de uitnodiginglijsten allemaal bowlingclubs staan, onze ploeg heeft echt  
een geweldige prestatie geleverd. Fijn dat Marianne, Bert Molema en Gre Wiechmann 
mee konden gaan. Kees heeft heen meegereden.  Veel andere vrijwilligers waren al weer 
aan de slag gegaan voor Burendag. 

Er werd van de week al een aanvang gemaakt met een extra overkapping om de tafels en 
stoelen droog te kunnen opslaan. Bertus en Herman zijn hier druk mee aan de slag. Het 
materiaal werd dinsdag met de aanhanger opgehaald in Gorinchem. Ja er wordt op de 
kleintjes gelet en daar werd de beste prijs gevonden. Jack en Herman op pad en kwamen 
met een aanhanger vol materialen terug. Donderdag werd gestart met de 
bouwwerkzaamheden. Het wordt echt super mooi. 

Siem en Jan hadden inmiddels afgelopen woensdag al alles bladerenvrij gemaakt. Een 
hele klus. Elke woensdagochtend zorgen zij samen dat alles rondom ons pand netjes 
blijft. Heggen gesnoeid, bladeren geruimd en altijd bereid om een praatje te houden. 

Voor de Burendag had Betsie zalige chocolade brownies gebakken (100 stuks) en Patty 
had voor lekker, 100 stuks,  hartige brownies gezorgd. Wij hebben de Burendag ook dit 
jaar weer samen georganiseerd met Wijkcentrum “Het Centrum”. Al voor de vijfde keer: 
we begonnen met een straatontbijt, een brunch, een high tea, een stamppottenbuffet en 
nu zoet & zout. 

Het was slecht weer maar het werd een bijzonder gezellige middag. We hadden al 
ingeschat dat het buitenzitten niets zou worden. Vrijdagavond was de zaal daarom al in 
gereedheid gebracht.  

Fijn toch dat wij zo goed kunnen samenwerken met de buren. Een echt voorbeeld voor 
Burendag.  Geruisloos gaat deze samenwerking. Wij zijn goed op elkaar ingespeeld en 
versterken elkaar in deze. 

Helaas waren er twee  tehuizen die wel hadden ingetekend, maar niet zijn opgekomen.  
Daarentegen waren de bewoners van de M.A. de Ruijterstraat in grote getale opgekomen 
evenals de bezoekers van het Wijkcentrum. De enveloppenstand draaide als een dolle! 
Hulde aan de verzorgers van deze activiteit: Betsie, Cees en Tanja.  

Maar wie waren er blij dat er nog wat over was? De bowlingploeg. Wij hebben op ze 
gewacht en voorzien van lekkere hapjes en een drankj bij terugkomst. Welverdiend! Ze 
hebben immers een topprestatie geleverd. Wat een medailles. Vijf rondes hebben ze 
allemaal gespeeld. Voor herhaling vatbaar lijkt mij. 

Komende zondag 30 september hebben wij Societeit Maximaal en de WORKSHOP 
Bakken van 14.00 – 16.00 uur aan de M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse.  

 



Geef je op, we hebben leuke ideeen, inschrijven kan tot vrijdag 28 september. Wil je niet 
deelnemen aan de workshop, geen probleem. We gaan ook sjoelen, kletsen, etc. etc.  

Meedoen hoeft dus niet. Vinden wij natuurlijk wel erg leuk. 

En dan schrijven wij al weer oktober: 

We hebben ZATERDAG 6 OKTOBER DISCO in het teken van Dierendag. Iedereen is van 
harte welkom.  Ben je lid van de Stichting dan is de toegang vrij. Ben je introduce? 
Prima, dan betaal je een bijdrage van € 0,50. Kom je voor het eerst? Bel dan even met Wil 
van der Velde, 0181-663236.  

Zaterdag 13 OKTOBER is er weer een eetcafe. Dit keer komt de Wethouder gezellig 
meehelpen en mee-eten. Hij wil zien hoe het e.e.a. gaat. Dus wil je mee-eten? Geef je snel 
op! Inschrijven bij gre.wiechmann@gmail.com of 06-42826465. 

Zaterdag 13 OKTOBER  is er ook weer een leuke wandeling uitgezet. We vertrekken om 
10.00 uur en na terugkomst bij de M.A. de Ruijterstraat staat de lunch gereed. Schrijf je 
snel in bij Ronald Mirer. Meer info verderop in het blad. 

Zondag 21 OKTOBER hebben wij van 14.00 – 16.00 uur een WORKSHOP Sleutelhangers 
maken. Ik heb de voorbeelden hiervan al gezien. Wat leuk. Als je een pasfoto meebrengt 
dan kunnen wij hem helemaal voor je afmaken. Meer info verderop in het blad. 

Zaterdag 27 OKTOBER besluiten wij de extra activiteiten van de maand af met de 
HALLOWEEN DISCO. Ook hier geldt voor: iedereen is welkom. Kom je voor het eerst? 
Bel even met Wil van der Velde, 0181-663236. 

Ook in oktober hebben wij dus elk weekend een activiteit. TOP!!!!!!!!! 

En als je denkt dat het in november minder wordt, niets is minder waar.  

Zaterdag 3 november a.s. kunt u zich het voorstellen? Kledingbeurs, Wandelen en 
Eetcafe. Maar wij gaan ervoor en het gaat zeker goedkomen. Wij kunnen inmiddels al 
heel wat aan. 

Allemaal heel lekker genieten van alle activiteiten. Of je nu zwemt, sport, timmert, kookt, 
muziek maakt, danst of aan hobby activiteiten of de andere activiteiten deelneemt, leuk 
dat je meedoet.   

Abelien van der Rest    (abelien@chello.nl)                                                                                   
06-14130944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             STEUN ONS   STEUN  ONS    STEUN  ONS    STEUN ONS    STEUN  ONS                  
Vanaf 6 oktober 2018 gaat er weer, dankzij Gerrie Vermeer een nieuwe statiegeld actie 
lopen bij Albert Heijn in het Centrum , Nieuwstraat 360, Spijkenisse. 

Zij gaan ons helpen met het sparen voor een nieuwe vrieskast en een nieuwe ijskast. 
Doordat onze oude vrieskist zeer energie onzuinig is en daarbij zeer onhandig is om 
spullen overzichtelijk in op te ruimen, is dit onze eerste nieuwe aanschaf. Met elkaar 
gaan wij ons hier hard voor maken. En daarna hopen wij dat wij de dissonant in de 

keuken de oude koelkast kunnen vervangen voor een Amerikaanse RVS koelkast. 

mailto:gre.wiechmann@gmail.com
mailto:%20(abelien@chello.nl


 

 

Societeit Maximaal is zondag 30 september 2018 open 

van 14.00  16.00 uur.  

Tijdens de Societeit gaan wij ook een workshop 

houden. Geef je snel op! 

 

 

 

 

                                     

 

 

Ja , ik kom graag naar de Workshop Bakken op Zondag 30 september van 14.00 – 16.00 uur.                                      
Eigen bijdrage € 3,00. Introducees € 5,00 incl koffie/thee.  

Meld je snel aan! 

Naam:     Adres:       Mailadres 

Opgeven kan ook bij paulusros@gmail.com.  Je kunt je aanmelding ook in de gele brievenbus deponeren of op 
maandagavond afgeven bij het zwemmen. 

Iedereen is van harte 

welkom.  

Zin in een kop koffie/thee 

of een ander drankje? 

Zin in een spelletje? 

Meedoen aan de 

workshop?  

Zin om gewoon gezellig 

langs te komen? 

KOM DAN NAAR ONZE 

SOOS MAXIMAAL en de 

Workshop!!!!!! 

 

 

mailto:paulusros@gmail.com
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Ja ik ko  graag aar de Workshop Bakke , tijde s So iëteit Maxi aal. Eige  ijdrage is € ,  
I trodu és zij  toegestaa , zij etale  € , . De orkshop is a  .  – 16.00 uur 

 

Naam:       Adres: 

 

Tel.nr       Mailadres 

 

Inleveren vóór donderdag 27 september 2018 in de gele brievenbus of op maandagavond in het 

zwembad.  Per mail bij: paulusros@gmail.com  

Eige  ijdrage is € ,   

Introducees zijn 

toegestaan zij betalen 

e hter € , , Dit is i l 
koffie/thee. 

 



 

 

 

Als je lid bent van de activiteit zwemmen is er voor jou op maandag 1 oktober 
dierendag zwemmen.  

Leuk als je meedoet, het gewone zwemmen gaat ook gewoon door.  

 

Je kunt alleen meedoen bij zwemmen als je lid bent. Geef je dus snel op.  

En wil je komen helpen bij het zwemmen als vrijwilliger? GRAAG! 

Begeleiding is crusiaal bij onze zwemactiviteit.  

Elke maandagavond van 18.00 – 20.00 uur. 
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U I T N O D I G I N G 

Kom jij ook naar deze disco? Toegang is voor leden gratis. 

Introducés zijn van harte welkom, zij etale  € ,  pp.             
Kom je voor het eerst? Prima,  maar geef Wil van der Velden 

dan wel even een belletje. (0181-663236) 

Mailen kan ook naar wmc.vandervelden@gmail.com 
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OVERZICHT WANDELINGEN 2018 

 

 

 Er staat dit jaar nog 1 wandeling op de rol en wel op  

   3 november 2018. 

Wij hopen dat er volgend jaar weer een aantal mooie wandelingen kunnen worden uitgezet 
tussen de wandelingen die Ronald het hele jaar door maakt. 

Opgeven bij r.mirer1@kpnmail.nl / 0181-639227 

 

 

              

  
 

OVERZICHT VAN DE KOMENDE EETCAFE’S 2018 / 2019  
13 oktober   -  3 november -  8 december 2018 

12 januari – 16 februari – 16 maart – 11 mei – 15 juni 2019 

 

    

 

Opgeven bij gre.wiechmann@gmail.com / 06-42826465 

mailto:r.mirer1@kpnmail.nl
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ZATERDAG  13 oktober  is ons Eetcafé geopend van  

       17.30 – +19.30 uur. 

6 van onze deelnemers zullen, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond 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.  

                             
Ja ik ga ook lekker uit eten bij Eetcafe Uniek.  

Ik ben op zaterdag 13 oktober  2018 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 € ,00 pp per aaltijd ex l. dra kjes .  Betale  op de a o d zelf. 

Naam:   _________________________________________________ 

Ik breng extra mee:   _______personen  

Telefoonnummer: _________________________________________ 

Strookje inleveren uiterlijk donderdag 6 september 2018 in de gele brievenbus. Aanmelden per mail 
kan ook bij gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465 
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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 okbuffet, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij nog spulletjes voor de komende Rommelmarkt  op 

Zaterdag 9 maart 2019 

Elke clubavond kun je het meebrengen naar het clubgebouw. 
Informatie: monique.vandenengel@gmail.com / 06-10172385 of       
Dik Smits 06-81708934; d.smits16@upcmail.nl 

 

GÉÉN GROTE SPULLEN, ZOALS STOELEN, BEDDEN, BANKEN, EETHOEKEN KASTEN ETC.  

Wij hebben hier echt geen ruimte voor! 
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Lever je frituurvet in bij de club. Wel graag in afgesloten flessen 

Lever je lege blikjes in.  

Lever je statiegeld flessen in  

Alle kleine beetjes helpen.  

Goed voor het milieu én het levert de club ook wat op! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Heb jij nog mooie kleding?    Wilt u deze aan ons schenken?                               
Wij zijn op zoek naar:                                                                   

Kinderkleding – Herenkleding -  Dameskleding                                  
Wij maken er veel mensen heel blij mee. 

Inleveradres: 

M.A. de Ruijterstraat 7 

Spijkenisse.  
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U I T N O D I N G I N G 

 

gaan we sleutelhangers maken. Kom jij ook? Als je handig bent 
neem je dan een pasfoto van jezelf mee. Dan is hij echt helemaal af. 

Eige  ijdrage € ,00. I trodu és zij   toegestaa  zij etale  € ,00.  

Opgeven is meedoen. Wij rekenen dan echt op je! 

======================================================== 

Ja ik ko  graag aar de Sleutelha gers ake  op zo dag  okto er 8. Eige  ijdrage is € ,  
I trodu és zij  toegestaa , zij etale  € , . De orkshop is a  .  – 16.00 uur 

Naam:       Adres: 

 

Tel.nr       Mailadres 

 

Inleveren vóór donderdag 18 oktober 2018 in de gele brievenbus of op maandagavond in het zwembad.  

Per mail bij: paulusros@gmail.com.  
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U I T N O D I G I N G 

Kom jij ook naar deze disco? Toegang is voor leden gratis. 

I trodu és zij  a  harte elko , zij etale  € ,  pp.             
Kom je voor het eerst? Prima,  maar geef Wil van der Velden 

dan wel even een belletje. (0181-663236) 

Mailen kan ook naar wmc.vandervelden@gmail.com 
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GRAAG DEZE DAG VRIJ HOUDEN. 

HET BELOOFT EEN DRUK DAGJE TE WORDEN. 

  

W A N D E L E N 

10.00 – 13.00 uur 

(incl. gezonde lunch) 

E E T C A F E 

17.30 – 19.30 uur 

 

K L E D I N G B E U R S: 

Kinderkleding  09.00 – 14.00 uur 

Herenkleding 

Dameskleding  
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L I N E  D A N C E 

 

 
Zaterdag 24 november 2018 

SINT DISCO van 19.30 – 22.00 uur 

Zondag 25 november 2018 

SINT BINGO van 13.00 – 17.30 uur 
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In het dorp Ter Schuur gaan wij op bezoek bij een fantastische locatie waar op ruim 4200m2 ruim 160 

winkeltjes zijn gevestigd. Van apotheker tot zadelmaker. Welk beroep je ook maar wilt zien wordt hier 

uitgebeeld  

Het heeft een open karakter wat wil zeggen dat wij ook heel veel dingen kunnen doen. Daarnaast is er een 

speelgoedmuseum waar ook van alles te beleven is.  

Er is een echte  WINKEL van SINKEL en hier is van alles te koop. 

Wij worden ontvangen met een kop koffie/thee en gebak, we lunchen daar en 

he e  ’s iddags og ee  lekker dra kje. Het elooft ee  gezellige dag te orde . 
Ga jij ook mee? 

Vrijwilligers graag apart opgeven bij : monique.vandenengel@gmail.com 

Programma voor zaterdag 17 november a.s.: 

Gebouw open:  08.30 uur Vertrek met de bus: 09.15 uur 

Terugkomst:  17.30 uur Eigen bijdrage:  € 0,-- pp 

 

Ja, ik ga mee met de dagtocht op zaterdag 17 november 2018. Opgeven voor 10 november 2018. 

Naam :       Mailadres: 

Adres :       Tel.nr 

o Ik heb mijn eigen bijdrage ad € 0,-- pp overgemaakt aan Penn Stichting De Nieuwe Brug, 

Rigolettostraat 85, 3208 PK Spijkenisse. Reknr: NL 88 INGB 0005704558. * 

o Ik he  € 0,-- pp bijgesloten*  

(*aankruisen waarvoor gekozen is). 

Enveloppe in de gele brievenbus tijdens de clubavonden aan de M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse. 

Op maandagavond kan de enveloppe ook afgegeven worden bij de ingang van het zwembad.    Mailen voor 

opgave kan ook naar paulusros@gmail.com; vergeet dan echter niet de eigen bijdrage over te maken.  

 



 

 

 

 

Op zaterdag 25 augustus was het weer zover, de opening van het nieuwe seizoen met de 

Wansinkbokaal in den Oert. 

Helaas liepen de aanmeldingen dit jaar niet zo vlot binnen en waren er veel mensen nog met 

vakantie of een dagje weg. Wij hopen hen allen volgend jaar weer te zien. 

Maar ondanks dat we maar 4 teams hadden was het een leuke, sportieve en geslaagde dag. 

 

Dit jaar zijn we een half uur eerder gestart en dat was niet zomaar. Er was namelijk een 

echte warming up op muziek. Deze werd verzorgd door Dennis de Haan.  

Op vrolijke muziek heeft hij er voor gezorgd dat al onze spieren los kwamen te zitten en dat 

we klaar waren voor een dag sportief met elkaar bezig zijn.  

En de spieren waren goed los. We vlogen over de hindernisbaan, konden hooghouden met 

een ballon en onze golfswing zorgde voor een hoog aantal punten. 

 

Na zo’n mooie dag is iedereen natuurlijk een winnaar, maar uiteindelijk kon er maar 1 team 
er met de 1e plaats vandoor gaan en dat was dit jaar team 2 bestaande uit, Dennis Visscher, 

Jeffrey Kloen, Jeroen Jaspers, Mark Houwelingen, Robert Beekman, Rens de hoon en Yenthe 

de Hoon. 

 

We hebben een mooie dag gehad. En vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken die hier 

aan bijgedragen heeft. Op naar volgend jaar. 

  

Wansinkbokaal 2018 



Jarigen Oktober            
 

Selja Cosic   1 oktober 

Guus van Tour   1 oktober  

Quenten Dolmans  3 oktober 

Jeroen Gijzen    4 oktober   

Alma Roozendaal   4 oktober 

Wim Slingeland    5 oktober 

Sherita Been   7 oktober  

Sandra de Jonge   7 oktober 

Piet Versendaal    8 oktober 

Aukje Gutter   10 oktober 

Corrie Smits    12 oktober 

Marcel van de Ende  15 oktober 

Carola de Haan   15 oktober 

Anja Eringaard    16 oktober 

Vincent Visser    17 oktober  

Hans Romijn    18 oktober 

Maartje Schepen   19 oktober 

Jo Weggen    19 oktober 

Nico Eijke    23 oktober 

Sabina van der Laan  23 oktober 

Harry Muizer    25 oktober 

Sara van Zwol   26 oktober 

Richard van Harmelen 29 oktober 

Jerry Koster    30 oktober 

Amanda Mourits   31 oktober 

Michèle Vos   31 oktober 

 

 

  

 

Van harte gefeliciteerd allemaal en een hele fijne dag 
 



Avondvierdaagse 2018 
De avond vierdaagse werd dit jaar gehouden van 28 mei tot en met 31 mei 2018. 

Ook toen was het al net als in de rest van de zomer flink warm. Ondanks de kans 

op regen zijn we maandag met frisse moed gestart. Ondanks de warmte liep en 

rolde iedereen vlot door.   Helaas was de vorige keer de 2e pagina weggevallen 

van dit artikel. Hierbij dus blz. 2! 

 
Gelukkig konden we woensdag avond uitgerust weer aan het 

wandelen. En ook deze avond verliep vlot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 
De laatste avond van de intocht was het nog even spannend.  

‘s middags was er een enorme bui gevallen. Maar gelukkig werd het weer droog en 
konden wij gewoon op tijd starten.  

Deze keer hadden we 2 jubilarissen Alexander van der Leijden en Wieteke 

Stoutjesdijk hadden beide voor de 25ste keer gelopen.  

En dat is toch wel een bloemetje waard.  

 

Ondanks het warme weer en buien hebben weer hebben we weer een hele leuke 

avondvierdaagse gehad. Via deze weg willen we nogmaals iedereen bedanken die 

mee geholpen heeft met het organiseren, begeleiden, rolstoel duwen, koekjes en 

limonade uitdelen. Toch ieder jaar weer een hele klus. En dit jaar waren we blij 

dat er ook weer een hele grote groep leerlingen van de Ring van Putten meeliep.  

 
Allemaal hartelijk bedankt en tot volgend jaar  

Groetjes Gerrie, Ronald, Wendy en Ilse 



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 

 



 

 

 

Vorig jaar hebben wij voor het eerst gewerkt met  Club Collect voor het innen van de 
contributie. Ook dit jaar zijn wij weer voornemens om dit via hen te gaan doen. 

Sommigen echter vinden dit lastig of is het soms niet mogelijk.                                             
U kunt u contributie vooruitlopend op het ersture  a  de ota’s door Clu  Colle t 
ook rechtstreeks aan ons voldoen, Zo voorkomt u dat u een factuur via Club Collect 
ontvangt. 

De contributie bedraagt:   

Zwemmen     €    90,00 

Dansen     €  110,00 

Hobby Middag    €   84,00 

Hobby Avond / Houtbewerken €    90,00 

Koken     € 100,00 

Sporten     €  60,00 

Muziek     €          0,00 

Algemeen Lidmaatschap  €  25,00 
  

Contributie seizoen 2018 – 2019 

Medio oktober gaan wij weer de facturen 
uitsturen voor het seizoen 2018-2019.  

Wil je niet betalen via Club Collect????? 

Wat te doen??  

Stichting  

De Nieuwe Brug 

t.a.v. Penningmeester 

Rigolettostr. 85,  

3208 PK Spijkenisse 

Reknr: 

NL88INGB 000 5704558 
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INFORMATIE EN/OFOPGEVEN  GRAAG BIJ 
MONIQUE DE LANGE: 

monique.vandenengel@gmail.com                            
06-10172385 
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AKTIVITEITEN KALENDER   oktober/ november  2018 
Stichting DE NIEUWE BRUG. 
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Zondag                         

30 september 2018    

14.00 – 16.00 uur 

Sociëteit Maximaal 

 

Maandag                         

1 oktober 2018      
Dierendag Zwemmen  

 

Zaterdag                        

6 oktober 2018      

19.30 – 22.00 uur 

DISCO DIERENDAG 

 

Zaterdag                      

13 oktober 2018    

17.30 – 19.30 uur 

Eetcafe 

 

Zondag                        

21 oktober 2018               

14.00 – 16.00 uur 

Workshop 
Sleutelhangers 
maken  

 

Zondag                                 

30  september 2018  

14.00 – 16.00 uur 

Workshop Bakken 

 

Zaterdag                       

3 november  2018 

10.00 – 13.00 uur  

WANDELEN 

 

Zaterdag                       

27 oktober 2018            

19.30 – 22.00 uur 

Halloween Disco 
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Zaterdag                         

3 november 2018      

09.30 – 14.00 uur  

Kledingbeurs 

 

Zaterdag                              

3 november 2018.              

17.30 – 19.30 uur 

Eetcafe 

 

Zaterdag                         

24 november  2018            

19.30 – 22.00 uur  

SINT DISCO 

 

Zondag                         

30 september 2018    

14.00 – 16.00 uur 

DAGTOCHT                 
TER SCHUUR 

 

Zaterdag                                

10 november 2018           

19.30 – 22.00 uur 

LINE DANCE 

Zaterdag                     

17 november 2018          

09.00 – 17.30 uur 

 

Zondag                             

25 november  2018            

13.00 – 17.30 uur 

SINT BINGO 

 

Vrijdag                           

7 december  2018              
KERSTSTUKJES MAKEN 
KERSTMARKT     

 

Zaterdag                           

8 december   2018   
KERSTSTUKJES MAKEN 
KERSTMARKT     

 

Zaterdag                            

8 december 2018 

17.30 – 19.30 uur  

Eetcafe 

 

Zondag                          

9 december 2018 
KERSTSTUKJES MAKEN 
KERSTMARKT     
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Onze slagerij werkt uitsluitend met verse producten.   

 U kunt bij ons terecht voor alle soort vlees. 

   

 

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?  

                 

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 

Wij overleggen uitgebreid met de klanten 

en richten ons op de aanwezige wensen. 

Volledige verzorging van uw feest?  

Een bruiloft?      BEL ONS ! 

0181 639341 

 

 


