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Voorzitter 

 

 

1e penningmeester 

Abelien van der Rest 

 

 

Nico Jaspers    

0181-633363/ 

06 14130944 

 

0181-632080/          

06-13970451 

 

abelien@chello.nl 

 

 

d.jaspers1@upcmail.nl 

 

2e Penningmeester Hans van Oostenbrugge 

 

010-4162074/ 

06-28841030 hans.vanoostenbrugge@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


                                             

 

Als dit nummer uitkomt digitaal dan zal op zaterdag 25 augustus a.s. de  Wansinkbokaal worden 

gehouden in Sporthal Den Oert. De voorbereidingen zijn reeds in  volle gang. Meld je aan: individueel 

of als team van 5 à 6. Kom je alleen dan zorgen wij dat je bij een team wordt ingedeeld.  

Maar als het clubblad uitgereikt gaat worden aan alle leden dan is deze Wansinkbokaal al verspeeld 

en weten wij wie de winnaars zullen zijn. In het volgende clubblad zal hier dan ook een verslag van 

worden gemaakt. 

We hadden dit jaar te maken met een avondvierdaagse die een avond driedaagse werd. Door het 

bijzonder slechte weer van de dinsdag had de organisatie de terechte beslissing genomen deze dag er 

niet op uit te trekken. Dit is zeker geen gemakkelijke beslissing, maar wel een zeer begrijpelijk. Veel 

stress en gedoe voor Ilse, Gerrie en Wendy immers er moest van alles afgebeld worden. Maar zoals wij 

inmiddels het bijna gewoon vinden, liep deze organisatie ook dit jaar weer prima. Wees er wel van 

overtuigd dat dit een megaklus is om elk jaar weer in goede banen te leiden. Telkens weer worden er 

mensen opgegeven die niet komen opdagen maar waar een ander voor wordt meegestuurd. Dat wij 

dan te maken hebben met verzekeren, verkeerde medailles etc. daar wordt zelfs niet over nagedacht. 

Jammer.  

Wij hebben het seizoen geëindigd met een zeer geslaagde workshop voor Vaderdag waar we 

prachtige doosjes chocolade hebben gemaakt. En wat te denken van de Slotdag. Een proeverij van 

Pizza’s. Ze are  pri a ge akke  e  o oorstel aar hoe s el iederee  oorzie  erd. Da k aa  de 
bar- en opruimploeg. Maar ook de tafelhoofden die zich hebben ingezet om iedereen te voorzien van 

een drankje en een pizza. Zonder jullie allemaal was het zeker niet gelukt.  

Op zaterdag 11 augustus werd er midden in de vakantie lekker gewandeld. In deze hete zomer was 

het juist op deze zaterdagochtend perfect wandelweer. Met een gezellige club is er gewandeld en de 

lunch stond ook klaar bij terugkomst, ondanks de vakantieperiode.   

Op maandag 3 september 2018 gaan alle wekelijkse activiteiten weer starten.   

Lid worden van De Nieuwe Brug of overstappen naar een andere activiteit? Laat het ons weten en wij 

kijken of er ruimte voor i c.q. mogelijkheden voor zijn.  

Weet jij nog iemand die graag lid wil worden van een van onze activiteiten? Tip hen dan over ons 

bestaan. Wat hoor ik nog vaak: De Nieuwe Brug? Nog nooit van gehoord! Dan zou toch niet moeten 

kunnen. Even een berichtje aan gre.wiechmann@gmail.com en zij stuurt alle benodigde informatie 

aan je toe. 

Op zaterdag 9 september starten wij alweer met het eerste eetcafé na de grote vakantie. Geef je snel 

op bij gre.wiechmann@gmail.com  Iedereen is welkom, iedereen kan mee-eten. Een driegangen menu 

oor € 6, . Wij hope  eer iets lekkers te ku e  eerzette . En hopelijk nu echt lekker warm! 

mailto:gre.wiechmann@gmail.com
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Wij weten dat een van onze grote makkers eigenlijk is, dat wij moeite hebben om het eten warm op te 

dienen. Wat zijn wij dan toch blij met de donatie die wij hebben ontvangen van het Stedelijk Blaas- en 

Symfonie orkest. Helaas is het orkest  opgeheven maar ze hebben het batig saldo verdeeld over een 

aantal goede doelen. En u raadt het al: Stichting De Nieuwe Brug was hier één van. Dank aan het 

Bestuur en leden van het Stedelijk Blaas- en Symfonie orkest. Wij zijn bijzonder blij met de bijdrage. 

Albert Heijn in het centrum heeft een aantal weken de statiegeldbonnen verzameld welke door hun 

klanten aan ons werden gedoneerd.  

Op zaterdag 23 juni was de actie nog niet afgelopen, maar de Manager van Albert Heijn kwam toch 

een kijkje nemen bij ons op de slotdag aan de M.A. de Ruijterstraat. Hij was onder de indruk van alle 

bezigheden en activiteiten. Een beter compliment kunnen wij toch niet krijgen? Dit geld is besteed aan 

de prachtige nieuwe stoelen op ons buitenterras! 

En toen kwam ExxonMobil, voorgedragen door Hiltje Wansink, kregen wij van hen een prachtige 

donatie. Wat is dit welkom.  

Wij ku e  l iet zo der extra i ko ste  die ij ge erere  ia ers hille de arkte , i go’s, 
oliebollen en wat nog meer. Wij zijn er trots op dat wij de bijdrage van de deelnemers al jaren op 

hetzelfde niveau kunnen houden. Dat vinden wij belangrijk! Wij willen voor iedereen toegankelijk zijn. 

En dan hebben wij nog de juni loterij gehad. Betsie de Heer heeft deze loterij getrokken. Geholpen 

door Kees en Tanja. Prachtige prijzen hebben ze gemaakt. En wat is deze actie goed geslaagd! 

Op zaterdag 15 september gaan wij weer aan ons meesterstuk beginnen. De Rommelmarkt.  

Donderdagmiddag proberen wij de spullen in de zaal te zetten, rekening houdend met de 

muziekactiviteit. Deze gaat uiteraard gewoon door op donderdagavond.                                                      

Wij hebben zoveel spullen, dat wij het niet meer redden in 1 dag. Dus vrijdag gaan wij met elkaar alles 

uitpakken en smaakvol neerzette . Maar …… zo der ezoekers gee  gezellige arkt. Wij he e  
weer van alles, dus enthousiasmeer je familie, vrienden, bekenden, buren en ook onbekenden!  

Kopers en kijkers zijn van harte welkom. Wij hebben voor iedereen iets leuks. Of het nu over boeken 

gaat, over kleding, over huishoudelijke spulletjes, over speelgoed, over elektra, over tassen, schoenen 

of over de enveloppenstand, de bloemenmark of wat dan ook. Je vindt van alles bij ons! Wij hopen op 

een grote aanloop.  

Wij gaan gelijk door op zaterdag  septe er et de Bure dag. “a e  et het Wijk e tru  het 
Ce tru , orga isere  ij a  4.  – 16.00 uur voor alle bewoners van de M.A. de Ruijterstraat, alle 

bezoekers van het Wijkcentrum en alle leden en vrijwilligers van Stichting De Nieuwe Brug.  

Het thema is ZOET en ZOUT! Daar kun je je van alles bij voorstellen. Dus kom lekker genieten. Er wordt 

geen toegang geheven, dus iedereen is van harte welkom. Wij zorgen voor een goed gevulde maag. 

Wij zijn op zaterdag 22 september a.s. uitgenodigd om deel te nemen aan een bowling toernooi in 

Dordre ht. “ hrijf je s el i , a t ……… er ku e  aar ee  eperkt aa tal deel e ers ee.  

Zondag 29 september is er weer een sociëteit gecombineerd met een workshop. Wij gaan lekker 

bakken, dus geef je snel op. Want vol=vol. Het is van 14.00 – 16.00 uur. Een volle maand waarmee wij 

het seizoen weer gaan starten.  

Elk weekend is er wat te doen, naast alle wekelijkse activiteiten. Geef je op, en wacht s.v.p. niet tot 

het laatste moment.  

De kop is er dan alweer af. Tot de komende weken! 

Abelien van der Rest / abelien@chello.nl 

mailto:abelien@chello.nl


Ons bereikte vlak voor de vakantie het droeve bericht dat op 26 juni 2018  

Lucil van Trigt 

is overleden op 63 jarige leeftijd.   

Lucil was al heel lang bij de club. Ze heeft aan veel activiteiten deelgenomen in de loop der jaren. Ze 

kwam zolang als mogelijk nog naar het dansen. Want helaas was Lucil al geruime tijd ziek.  

Ook bij het wandelen hebben wij haar vaak genoeg gezien samen met haar begeleidster. Ze genoot 

van alle aandacht. Deze aandacht heeft ze van haar familie maar ook van de vrijwilligers en 

deelnemers van de Stichting tot het laatst toe gekregen.  

Wij zullen haar missen.  

Wij wensen haar familie sterkte toe.  

 

 

  

OVERZICHT WANDELINGEN 2018 

 

 

Ronald Mirer heeft binnen zijn enorme loopprogramma wat hij van plan is in 2018 weer te 
realiseren voor de Nieuwe Brug het volgende wandelprogramma samengesteld.  

Noteer alvast deze data in je agenda!  

 

 13 oktober 2018   3 november 2018 

 

  



                    
 

 

 

ZATERDAG  8 september  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 8 september 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.  

Eigen bijdrage € 6,00 pp per aaltijd excl. dra kjes .  Betale  op de avo 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 ok uffet, salade uffet 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 15 september 2018. 

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! 

mailto:monique.vandenengel@gmail.com


 

         

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! 

 

 

  

Inleveradres: 

M.A. de Ruijterstraat 7 

Spijkenisse.  

Vrijwilligers van de Rommelmarkt. 

Op donderdagmiddag 13 september  gaan wij vanaf 13.00 uur alvast de tafels gereedzetten 
voor de Rommelmarkt en de ruimte met spullen zover als mogelijk leegrijden. Hiervoor 
hebben wij sterkte mannen/vrouwen nodig. Kom jij ons helpen?  

De muziekactiviteit gaat donderdagavond gewoon door, dus wel graag hier rekening 
meehouden!  

Ook kan op donderdagmiddag de elektraruimte ingericht worden en de evenloppenstand 
gereed gezet worden.  

Op donderdagmiddag 13 september starten wij ook alvast met het maken van de 
bloemstukjes. Kun jij ons komen helpen?  

Op vrijdagochtend 14 september gaan wij vanaf 09.00 uur alles gezellig neerzetten. 

Het inrichten van de boekenkraam, de kledingbeurs, de elektromarkt, de speelgoed tafel, 
de enveloppenstand en wat dies zij meer.  

Ook zullen wij verder gaan met het maken van de bloemstukken.  

Komen jullie ons helpen?   Geef je snel op bij Monique. 06-10172385 
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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 



 

 

 
 

Met heel veel leuke, mooie huishoudelijke spulletjes.                         

Speelgoed, Elektronica, Glaswerk, Computers, Printers, Radio’s 
etc. Voor elk wat wils! 

KLEDINGBEURS/BOEKENMARKT, CD’s, 
DVD’s 

 

HERFSTMARKT/ ENVELOPPENSTAND      

                                                                                           

Prachtige 

bloemstukjes tegen 

zeer 

aantrekkelijke 

prijzen! 

Op = Op !!!!!! 

Mooie dames, 

heren en 

kinder kleding, 

schoon en heel!  

Stichting               

De Nieuwe Brug           

M.A. de Ruijterstraat 7 

(centrum), Spijkenisse 

De totale opbrengst van deze markt komt ten goede aan  

extra activiteiten voor deelnemers van Stichting De Nieuwe 

Brug, welke allen een verstandelijk en/of verstandelijk 

lichamelijke beperking hebben.   

 
 



 

 

 

 

  

 

 

Wijkgroep Het Centrum en Stichting De Nieuwe Brug bieden op zaterdag 22 

september de bewoners van de M.A. de Ruijterstraat, de bezoekers van 

Wijkgroep Het Centrum  en de Vrijwilligers en Deelnemers van Stichting De 

Nieuwe Brug een gezellige middag aan. U bent van harte uitgenodigd. 

Opgeven is wel noodzakelijk!                  

=============================================================== 
Ja, ik kom naar de Burendag 2018 op zaterdag 22 september.  Het thema is ZOET EN ZOUT.  

Naam:        

Adres:       Mailadres:   Telnr. 

Ik e : e o ers a  de M.A. de Ruijterstraat/ ezoeker a  het Wijk e tru   Het Ce tru /Vrij illiger, 
deelnemer van Stichting De Nieuwe Brug.  (aangeven wat van toepassing is).  

Inleveren M.A. de Ruijterstraat 7 in de brievenbus,  in de gele brievenbus of op maandagavond bij het Rivièrabad.  

 
  



BOWLING TOURNOOI in DORDRECHT. 

Zaterdag 22 september  2018.   Het toernooi duurt de gehele dag!  

Wij zijn uitgenodigd om mee te doen aan een bowling tournooi in Dordrecht. Ga jij gezellig met ons mee? 

Wij hebben een beperkt aantal plaatsen toegewezen gekregen. Wie het eerst komt wie het eerst maalt! 

 

 

 

Ga jij mee?  Wel moet je al eens gebowld hebben.  

Naam:          Telf. Nr:  

Adres:        Mailadres: 

 

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

Aanmelden vóór 10 september 2018.  

 
 



 

 

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 

 

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

 

 

 

 

 

Ja ik ko  graag aar de Workshop Bakke , tijde s “o ieteit Maxi aal. Eige  ijdrage is € , , 
i trodu ees zij  toegestaa , zij etale  € , . De orkshop is a  .  – 16.00 uur 

 

Naam:       Adres: 

 

Tel.nr       Mailadres 

 

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

zwemmen.  Per mail bij: paulusros@gmail.com   

Eige  ijdrage is € ,   

Introducees zijn toegestaan zij 

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

 

mailto:paulusros@gmail.com


 

Jarigen september  
 

 

André van Dijk  1 september 

Ans Ruijter   1 september  

Koos van der Leyden  2 september 

Silvano Louwers   2 september 

Rene Castelijns  5 september 

James Bol   6 september 

Ditte van Oudheusden 6 september 

Jolanda Bank   7 september 

René Riegen   7 september  

Eray Coskun   10 september 

Vivyanne Broeders  12 september  

Nel van Tour   12 september 

Sven Wulff   12 september 

Tiny Bontekoe   17 september  

Anneke Kranenburg  19 september 

Bram de Raadt  19 september 

Sabine Hakkert  20 september 

Gerrie Mirer  20 september 

Irene Sweben   20 september 

Janny van der Hoek  23 september  

Lex Louman    23 september 

Madelon Meijer   24 september 

Adrie langstraat  25 september  

Lenie Langstraat   25 september 

Annemarie Noordsij  25 september 

Saskia van Norden  25 september 

Jishar Cijntje  29 september 

Linda Schouten   29 september 

Marianne van der Meer  30 september  

Youssef Driouich  30 september 

 

 

Iedereen van harte gefeliciteerd met zijn of haar verjaardag   
 
 

  



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar toen kwam de dinsdag  en 

wat we nog nooit hadden 

meegemaakt gebeurde. De 

avondvierdaagse werd voor de 

dinsdag afgelast.  

 

Er viel zo’n enorme bui en er was 
dreiging van onweer  

dat we niet konden lopen.  

En in die regen wilde  

je ook echt niet lopen. 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

Een spetterend einde van het kookseizoen. De woensdagavond groep heeft allemaal een certificaat ontvangen. 

En daarna lekker met elkaar buiten gourmetten. Zelfs de weergoden waren ons goedgezind.  

Vanaf woensdag 5 september kun je weer bij ons terecht om mee te koken. 

Kun je niet op woensdag dan hebben wij goed nieuws: op donderdagavond koken wij ook!  

Beide avonden van 19.00 – 21.00 uur! 

 

Aukje en Willem 

 

 

 

  



                                                      

 

 Lucil  van Trigt  

)o’  8 jaar gelden is Lucil komen wonen in het baarsveen, en ging samen met haar huisgenoten naar 
onze activiteit dansen. Lucil kwam binnen en zei met een gulle glimlach dat ze kon dansen. Nu dansen 
kon ze maar het waren Arubaanse dansen en die konden wij niet en zij de onze dansen niet. Ze is flink 
gaan oefenen kon snel aan onze dansen mee doen.  

Als Lucil binnen kwam begroette ze je niet met hallo of hoi maar met een ferme por in je lijf, mocht 
dat niet lukken dan zag je ineens twee vingers in de lucht aan een uitgestrekte arm . Met de zelfde 
beweging terug zeiden we op deze manier hoi tegen elkaar. 

Lucil hielt niet van knuffelen, maar zeker wel van plagen,  op een hele vriendelijk manier maar toch je 
moest op je hoede zijn. Voor je het wist had ze je te pakken met haar grappen en grollen. Lucil genoot 
iedere dinsdagavond van de muziek, het gezellige kletsen, en het dansen natuurlijk. 

De educatieve uitjes of de weekenden weg waren voor Lucil een waar feest. Ze wandelde gezellig 
mee, snuffelde in allerlei winkeltjes en had het heel erg naar haar zin. Het hoefde voor Lucil niet 
groots te zijn maar het mee doen en erbij zijn stond voor haar voorop. 

Toen vorig jaar het bericht kwam dat lucil ziek was en er ook geen hoop meer was dat ze beter werd 
was voor ons een grote klap. Natuurlijk ook voor haar zelf, maar daar bestedde ze geen aandacht aan. 
Lucil ging vorig jaar naar Aruba om van haar vader afscheid te nemen. Voordat ze op reis ging vroeg ze 
aan mij of ik aan alle dansers wilde vertellen dat ze ziek was. Dat was een verdrietige taak, Lucil zag 
dat kwam bij mij staan en nam zelf de microfoon in de hand en zei dat niemand verdrietig moest zijn,  
maar ze moest even naar haar vader toe. Het rare was ook je zag helemaal niks aan Lucil dan denk je 
ook niet dat iemand zo ziek is. Toen Lucil terug kwam uit Aruba had ze voor een paar medewerkers 
een sleutelhanger mee genomen. Met een strenge blik en een opgestoken vinger zei ze mij dat hij 
alleen voor mij was en als ik hem aan iemand anders mocht geven want dat ze  dan HEEEELLLL erg 
boos zou worden. Nu geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt. Met de gezondheid van Lucil ging 
het steeds minder,  dansen lukte haar niet meer, ik ben haar op gaan zoeken eerst bij haar thuis en 
daarna in het hospice. Het fijne was dat knuffelen niet in haar woordenboek stond, maar nu een van 
de dingen was die ze het liefste deed.  

We hebben Lucil leren kennen als een vrolijk, gezellige, actieve, leergierige en sociale dame.   Lieve 
Lucil we missen je !!      

Liefs Monique 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIE EN/OFOPGEVEN  GRAAG BIJ MONIQUE DE LANGE: monique.vandenengel@gmail.com         
of 06-10172385 
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Zaterdag 21 april was het weer zo ver  we gingen  weer uit eten in eetcafé Uniek.  Ik was weer van de 

partij, het was erg druk. Monique  was aan het bedienen  alleen met haar kinderen, later kreeg ze 

hulp er bij. Eerst kreeg we wat lekkers voor af bouillon met room en een gevuld ei.  Het hoofdgerecht 

was kip kerrie met rijst en bloemkool   aan het eind kregen we taart met ijs en koffie of thee toe. Ik 

zat aan tafel 3  het was erg gezellig  we hadden er ook ananas bij dat was erg lekker de mensen 

komen de volgen keer weer terug . dat is 26 mei 2018 ik wil de mensen  bedanken . tot ziens op26 

mei 2018. In gezonden door Renie van der Marel.  

 

26 mei 2018 vandaag is het weer zo ver  we konden weer eten  bij Eetcafé  Uniek ik was ook van de 

partij we gingen buiten zitten in plaats  van binnen  want het was erg warm te heet dus.er waren 

meer dan 65 mensen. Heel erg druk dus. Ik zat aan tafel 7 met  eentje van het bestuur  en 2 anderen 

we gingen dit eten  Voorgerecht ciabatta combinatie met meloen en perzik  daar kwam het 

Hoofdgerecht huis gemaakte aardappeltortilla keuze uit gebakken zalm of hamburger  asperges &   

tomaten  /komkommersalade  en als toetje soesjestoren met chocolade saus  daarna kon je nog 

koffie/thee krijgen   

 

 

 

 

Eetcafé   

Eindelijk  was het weer zo ver.er waren heel wat mensen  ik had tafel 6 gekregen het was weer 

erg leuk  het menu was als volgt: voor gerecht verse vissoep/ verse groentesoep. Hoofdgerecht 

broccoli met kaassaus verse salade gebakken Toscaanse aardappeltjes Pauplette  de Veau  

dessert vers fruit met Griekse Yoghurt.  

 

 

 

Ik wil het keuken personeel  bedanken  dat .het  zo lekker klaargemaakt is. Jammer dat de kok 

zijn vingers heeft verbrand . 



        

       

                 

 

 

Lekker met elkaar buiten in de tuin genieten! Dank aan de organisatie van deze 

workshop. Het was top! 
 

Juni Workshop.  

Lekker weer en 

leuke doosjes 

gemaakt met 

chocolade erin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiltje Wansink heeft Stichting De Nieuwe Brug genomineerd als goed doel bij ExxonMobil. De 

spelregels zijn dat er drie maanden onafgebroken gewerkt moet worden zonder enig safety en/of 

milieu incident. Als ze dit halen doneren ze een bedrag aan een goede doel.                                                         

Op 3 juli jl was het zover en kregen wij de check uitgereikt. ExxonMobil heel hartelijk dank voor dit 

initiatief.  

Alle medewerkers van ExxonMobil en contractors: heel hartelijk dank en wij wensen jullie nog heel 

veel goede en bovenal veilige, gezonde jaren toe.  
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BOEKEN, SPEELGOED, 

KLEDING, 

HUISHOUDELIJKE 

SPULLEN, SCHOENEN, 

TASSEN, ELEKTRO, 

LAMPEN, BABYSPULLEN 

Etc. Wij hebben het 

allemaal voor u! 
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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 zij  a  harte elko , zij etale  € ,  pp.             
Kom je voor het eerst? Prima,  maar geef Wil van der Velden 

dan wel even een belletje. (06-37287684) 

Mailen kan ook naar wmc.vandervelden@gmail.com 
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AKTIVITEITEN KALENDER   september/oktober  2018 
Stichting DE NIEUWE BRUG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

  

 
  

 

Zaterdag                     

25 augustus 2018            

10.00 – 15.30 uur

  

WANSINKBOKAAL 

Maandag                        

3 september START 

VAN ALLE 

ACTIVITEITEN                

  

WIJ GAAN WEER 
BEGINNEN!!!!!!!!! 

Zaterdag                       

15 september 2018 

09.00 – 15.30 uur 

  

ROMMELMARKT 

 

Zaterdag                           

22 september 2018            
BURENDAG            
ZOET EN ZUUR 

 

Zaterdag                        

9 september 2018        

17.30 – 19.30 uur  

Eetcafe 

 

Zaterdag                           

22 september 2018           
BOWLING TOURNOOI 

 

Zondag                                 

30  september 2018  

14.00 – 16.00 uur 

Workshop Bakken 
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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 

 

Zaterdag                      

13 oktober 2018    

17.30 – 19.30 uur 

Eetcafe 

 

 Zaterdag                       

27 oktober 2018            

19.30 – 22.00 uur 

Halloween Disco 
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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 

 

 


