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Activiteit / functie Naam Telefoonnummer

Voorzitter        Dirk Kindermans 010-7950625    Bestuurslid

1e penningmeester Ans Groenendijk 0181-621477 Bestuurslid

2e penningmeester Gijs Ooms 0181 – 640698 Bestuurslid

Secretaris Gre Wiechmann 0181 – 614787 Bestuurslid

Zwemmen Gre Wiechmann 0181 – 614787 Bestuurslid

Dansen Monique van den Engel 0181 – 219593 Bestuurslid

Hobbyclub(middag) Adry Hille 0181 – 619221 Bestuurslid

Hobbyclub (avond) Joke Versendaal 0181 – 636618 Bestuurslid

Hobbyclub (houthoek) Ali de Man 0181 – 662564 Bestuurslid

Sportinstuif  Richard  Pijlman 010-4160037 Bestuurslid

Koken  Aukje Gutter 0181 – 659547 Bestuurslid

Muziek  Wendy Mirer 0181 – 629600 Bestuurslid

Disco  Wil van der Velden 0181 – 663236 Bestuurslid

Avondvierdaagse  Gerrie Mirer 0181 – 639227

Brugnieuwsredactie  Belinda v/der Heijden 0181-  642274

Clubgebouw M.A. de Ruijterstraat 7 0181 – 611096

Rivièrabad Groene Kruisweg 21 0181 – 624600

Sportzaal Maaswijk Anne Frankstraat 78 06-16421470

Activiteiten (wekelijks) Dag Plaats Tijd

Zwemmen Maandagavond Rivièrabad 18.00 – 19.00 uur

Zwemmen Maandagavond Rivièrabad 19.00 – 20.00 uur

Dansen Dinsdagavond clubgebouw 19.00 – 22.00 uur

Hobbyclub (5 – 15 jaar) Woensdagmiddag clubgebouw 13.30 – 15.00 uur

Hobbyclub (vanaf 16 jaar) Woensdagavond clubgebouw 19.00 – 21.00 uur

Sportinstuif Donderdagavond sportzaal 19.00 – 20.30 uur

Kooklessen Donderdagavond clubgebouw 19.00 – 21.00 uur

Muziek Donderdagavond clubgebouw 19.00 – 21.00 uur

Disco (ééns per maand) Zaterdagavond clubgebouw 19.30 – 22.00 uur

Activiteiten (wekelijks) Dag Plaats Tijd
voor ouders, verzorgers en 

vrijwillige medewerkers

Dansen Zondagavond Clubgebouw 20.00 – 22.00 uur

Yoga: Mw. Gerdie Ros 0181 – 640512  Donderdagochtend Clubgebouw       09.30 – 10.30 uur

Het is niet toegestaan gedupliceerde artikelen of gedeelten daarvan zonder toestemming van het Dagelijks Bestuur over te nemen.

Publicatie in overige media uit naam van onze stichting is eveneens niet zonder toestemming toegestaan.



Het seizoen is al weer afgelopen,

Bijna alle activiteiten zijn geëindigd.

Het zwemmen was de hekkensluiter met als laatste zwemdag 29 juni.

We hebben dit seizoen afscheid moeten nemen van Annette Anemaat.

Heel veel deelnemers en medewerkers hebben haar gekend.

De avondvierdaagse heeft zich in een ongekend groot aantal deelnemers mogen verheugen.

Gerrie Mirer en haar medewerkers hebben er hun handen vol aan gehad.

We hopen op een hele mooie en zonnige zomer en dan starten we weer in september.

Ik wens jullie een hele fijne vakantie toe.

Gre Wiechmann

secretaris





ANNETTE ANEMAAT
Annette begon zo’n 20 jaar 

geleden bij stichting de 

nieuwe brug met vrijwilligers 

werk .

Haar interesse werd gewekt 

door Marco een broertje van 

Desiree met down syndroom 

hij ging op zwemles en 

Annette dus ook. Haar inzet 

was geweldig ze voelde zich 

ernorm thuis bij d’r jongens zoals Annette haar zwemleerlingen 

noemde.

Zo’n 14 jaar geleden stapte ze over naar de dinsdagavond stijldansen 

eerst achter de bar en daarna op de vloer met aller geduld leren we 

de deelnemers/sters de eerste danspasjes of de moeilijkste draaien. 

Leo was daarbij haar oogapeltje,hij is een moeilijke danser maar was 

gek op Annette en zij op hem. We organiseerde dans wedstrijden en 

gingen op bezoek bij andere danscholen voor een wedstrijd geweldig 

tot ze daar zo partijdig werden dat het niet leuk meer was en we er 

mee gestopt zijn.

Het demonstratie dansen werd in het leven geroepen geweldig, 

meestal werden we met de auto vervoerd maar naar zuidplein gingen 

we met de metro een hele klus om iedereen opt ijd in de metro en er 

ook weer op tijd uit de metro te krijgen en dan nog de klus om op 

zaterdagmiddag met een groep van zo’n 30  gasten over het Zuidplein 

te lopen en niemand kwijt te raken. Annette had het hier niet op en 

was weer heel erg bij dat zij weer compleet in Spijkenisse terug was.

Op onze club hebben we ook een activiteiten commissie waar Annette 

heel wat jaren actief in geweest is. Wij organiseerden de bijzondere 

activiteiten zoals een weekend weg, dagje uit de sint’ en paas bingo, 

rommelmarkten en ga zo maar door. 



Geweldig vond Annette deze commissie haar allerliefste activiteit 

was de kestviering en dan met name de keukenploeg die met z’n 7 nen 

de maaltijd voor ongeveer 150 personen moest bereiden deze stond 

onder de strakke hand van Catrien.  3 dagen werden er boodschappen 

gedaan en voila ze konden gaan koken. Aan het einde kuis kapot maar 

heel tevreden weer naar huis. Toen Catrien plotseling kwam te 

overlijden nam Annette de leiding van haar over en trachtte met de 

andere keukenprinsessen net zo’n mooi diner neer te zetten als 

Catrien (haar  voor beeld) en  dat lukte. Als iemand het maar in z’n 

hersens haalde om de sla niet netjes neer te leggen dan kwam 

steevast de opmerking hé dat mag niet van Catrien. De hoofdleiding 

zijn was voor Annette niet altijd makkelijk ze was  daar wat onzeker 

over maar deed het toch maar wel en dat kan je ook niet van 

iedereen zeggen.

Toen vorig jaar september het bericht kwam dat Annette heel ziek 

was hebben wij haar met veel respect gevolgd in haar ziek zijn. 

Trouwens als je er naar vroeg bij haar ging het al gauw goed je bleef 

de positiviteit er in zien hoe ziek je je ook voelde.

Ondanks de chemo’s  hebben we je bijna iedere dinsdagavond gezien, 

je kwam dan maar een tot een uur of 20.00  maar dan had je met de 

meeste wel weer bijgebept of een sigaretje gerookt.

Lieve Annette namens de dansleraren  ,medewerkers en hun partners 

en alle deelnemers bedanken wij jouw voor alle jaren inzet op onze 

geweldige activitieit, je gezelligheid.

Graag hadden we nog veel langer van je willen genieten maar die 

stomme ziekte besliste anders.

Een dikke kus van ons allemaal.

 

 



WEBSITE
De website die al zo heel lang niet meer echt bijgehouden is, zal 

per 1 juli 2009 in een vernieuwd vorm weer te bekijken zijn.

www.denieuwebrug.com    Dat is hetzelfde gebleven.

Ben je nieuwsgierig geworden?

Vanaf 1 juli staan er weer andere dingen op.

CLUBGEBOUW
We gaan nu weer een lange tijd tegemoet waarin we bijna niet in ons 

clubgebouw komen. Het is van heel groot belang, dat als iemand toch in het 

clubgebouw moet zijn, hij/zij zich wel meldt bij de beveiliging, daar er 

anders een rekening komt omdat ze een inbraakalarm hebben gekregen en 

er een controle bij het gebouw uitgevoerd moest worden.

Help ons de kosten laag te houden!!!!! Ook al moet je lang wachten om je te 

melden.

TELEFOON CLUBGEBOUW
Als de telefoon van het clubgebouw niet 

opgenomen wordt, kan men ook 06-42826465 

bellen. Deze telefoon zal door een  van de 

Dagelijkse Bestuursleden beantwoord worden. 

Mocht er onverhoopt niet opgenomen worden, 

spreek dan een boodschap in, zodat u 

teruggebeld kunt worden.

Wij zullen dit zo zorgvuldig mogelijk beheren.



Even Voorstellen 

Ik ben Ans Groenendijk heb een man die op de Welplaat werkt, 2 

getrouwde jongens en 3 kleindochters.

Ik ga heel graag op vakantie en naar de camping, hou van de zon en 

lekker eten. 

Ik ben altijd salarisadministrateur geweest en 

gestopt met werken. Ik heb wat met cijfertjes en 

mij is gevraagd of ik zin had om penningmeester 

van de Nieuwe Brug te worden. Gijs is behoorlijk 

op leeftijd en die zal toch een keer moeten stoppen of rustiger aan moeten 

doen. Voorlopig doen we nog veel samen omdat Gijs heel veel weet. Ik vind het 

erg leuk allemaal en het lukt me aardig. 

Ik ben al bij verschillende activiteiten geweest en met heel veel mensen kennisgemaakt. Ik ben 

ook van plan volgend seizoen zeker regelmatig langs te komen.

Iedereen mag me altijd bellen of mailen als er een vraag over iets is.

 

Groetjes en tot ziens

 

Ans

 



Notulen van de Jaarvergadering op dinsdag 12-5-2009.

Aanwezig: 26 personen aanwezig

Afwezig met kennisgeving: 10 personen.

Opening: de voorzitter, Dirk Kindermans, opent de vergadering.

Mededelingen: 

 Ali de Man, die jarenlang de afdeling hout aangestuurd heeft gaat 

verhuizen naar Limburg. Wij wensen haar veel geluk toe.

 Lena Bahlman heeft een infarct gehad en zal niet meer zelfstandig 

kunnen wonen. Heleen woont nu tijdelijk op een logeeradres.

 De moeder van Corrie Langstraat is overleden.

 Een gift ontvangen van € 1000.- van de Kringloopwinkel. Wij zijn hun 

daar zeer erkentelijk voor.

 Uit de erfenis van Hetty Wansink hebben we € 6000.- ontvangen. 

Dit bedrag willen we ten goede laten komen aan alle deelnemers van 

de stichting. De  Activiteiten Commissie is een spelletjesdag aan 

het organiseren.

 Hoogvliet heeft een fors subsidiebedrag toegezegd. 

 Evenals Bernisse, die voornemens had om de subsidiekraan dicht te 

draaien, maar op haar besluit is teruggekomen.

Notulen jaarvergadering 20-5-2008. Vastgesteld. 

Naar aanleiding van: welk besluit heeft het bestuur genomen 

betreffende de eigen bijdrage van vrijwilligers?

Het bestuur heeft besloten om de eigen bijdrage voor vrijwilligers 

te handhaven.

Financiën. Gijs geeft een uiteenzetting van de financiën.

Hij heeft het stokje aan Ans overgedragen en verwacht dat ze het heel 

goed gaat doen.



Kascontrole: Belinda van der Heijden en Gerard van der Hoeven 

hebben de kas steekproefsgewijs gecontroleerd en alle stukken in 

orde bevonden. De vragen die ze hadden zijn naar tevredenheid 

beantwoord.

De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen over 

het gevoerde beleid in 2008.

Verkiezing kascommissie. Gerard van der Hoeven en Wil van der Velden.

Er is geen reservekandidaat.

Rondvraag.

 Wie wil en kan er meelopen met de avond4daagse.

 Verzoek om de notulen in het Brugnieuws te plaatsen.

 Hoe staat het met de website? We hebben iemand gevonden die 

de website weer op de rails gaat zetten.

 Waarschijnlijk voor de vakantie vernieuwd in de lucht.

 Verzoek om gemaakte foto’s in te leveren.

 Wanneer komt het rookhok er?

 Is de beamer te gebruiken en wanneer komt daar een uitleg aan 

de medewerkers over?

Pauze.

Onder leiding van Kees Jongerius wordt het gebruik van de AED 

doorgenomen en de veiligheid van het gebouw besproken.

Er wordt afgesproken om een AED en BHV oefening te houden op 

zaterdag 5 september 2009 voor de medewerkers.

Van 10.30 uur tot 13.00 uur.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.



Jarenlang is Jo Mastenbroek toonaangevend geweest binnen onze Stichting. Nadat ze het stokje 

overgegeven heeft, is ze meer naar de achtergrond getreden. Maar zeker niet vergeten. 

Momenteel woont Jo in Rotterdam. Voor wie haar eens een kaartje wil zenden of langsgaan 

hierbij de gegevens.

Het bezoek / postadres is:

Zorghotel Humanitas

Jo Mastenbroek-Rademaker

Kamer H1-4

Charloisse Lagedijk 951

3084 LD  Rotterdam

In februari kreeg Lena Bahlman een infarct. Plotseling was ze uit 

de running, kon niet meer aanwezig zijn bij onze Stichting. 

Daardoor is ook Heleen ook een tijd niet bij de gebruikelijke 

activiteiten zwemmen en hobbyclub geweest. Heleen hopen wij 

spoedig weer te begroeten, via de clubkrant wensen wij Lena veel sterkte.

Mocht u een kaartje willen sturen of op bezoek gaan, hierbij de adressen:

Heleen Bahlman 

Logeerhuis Casa

Logger 12

2991 DG  Barendrecht

Mevrouw L.T.Bahlman-Noordhoek

Antonius IJsselmonde 

Afd. 3rechts

Groene Tuin 1

3078 KA  Rotterdam

Groeten,

Dirk



Afscheid van Alie de Man

Ali had aangegeven dat ze wilde gaan verhuizen naar Limburg. Haar ademhaling 

klinkt een stuk beter na een aantal vakanties en natuurlijk wensen we haar het 

allerbeste toe. Maar voor onze club is het wel even afzien. In het Algemeen 

Bestuur legde Ali wel een stempel op de vergadering.

We zullen haar missen met all kritische vragen en kanttekeningen die door Ali 

geplaatst werden. Woensdagavond 13 mei was de laatste avond dat Ali bij haar 

“jongens”was. Er stonden toch wel tranen in haar ogen toen Ali persoonlijk van 

alle mensen afscheid nam.

En hoewel Ali het verschrikkelijk vind om op de foto te gaan, wilde ze toch wel 

aan haar groep een herinnering hebben. Ali, laat af en toe nog even wat van je 

horen, want al die meer dan dertig jaar Nieuwe Brug hebben ook op jou een 

stempel gedrukt.

Wij wensen je het allerbeste toe.  
 

 Berichtje van Ali de Man

Hallo allemaal.

 

Na ongeveer 20 jaar ga ik de nieuwebrug 

verlaten i.v.m. mijn verhuizing naar Limburg. 

Hierbij wilde ik iedereen hartelijk bedanken 

voor de fijne samen werking die we gehad 

hebben .Ik zal nog menig keertje aan jullie terug denken en de gezellige 

woensdagavonden. Maar ik kom nog weleens langs hoor. Mijn nieuwe adres is: 

Ali de Man 

H. Jonasstraat 19 a

6415JH 

Heerlen

tel nr. 045 8883375
 

 Groetjes,

Ali de Man



Wat gaat de tijd toch hard. Er is al weer een seizoen muziek afgelopen. En met 

z’n allen kijken we uit naar een warme en mooie zomer.

Afgelopen seizoen ben ik zelf wat minder aanwezig geweest, omdat ik Rens 

natuurlijk niet alleen thuis kan laten als Thijs moet werken. Rens is ook een 

aantal keer mee geweest om te luisteren naar de muziek. Wat iedereen eigenlijk 

wel leuk vond, omdat hij ook mee muziek kon maken 

met de bellenarmband. En ook Rens vond dit wel 

spannend.

We hebben weer veel gezongen en geplaybackt. Wel 

wat minder spelletjes en toneel gedaan, want de liedjes 

die we zingen duren steeeeeeeds langer. Want we 

willen Frans Bauer, Jan Smit of K3 liedjes zingen en 

die zijn niet zo kort als een kinderliedje. Maar nog 

steeds hebben wij het heel erg naar onze zin. 

Helaas gaat Diana ons wel verlaten, vanwege andere 

activiteiten. Maar nu is er eindelijk weer een plekje 

vrij waardoor we weer iemand van onze lange wachtlijst toe kunnen laten.

Wat betreft de begeleiding zijn we dit jaar ook versterkt met 2 nieuwe medewerkers. Dit zijn 

Anneke en Dennis. Wij heten hen van harte welkom en hopen nog veel muziek met hen te gaan 

maken na de zomervakantie.

Op 28 mei hebben we samen met de kookgroep onze laatste avond van het 

seizoen gehad. We hebben volgens traditie weer heerlijk chinees gegeten met 

elkaar. En natuurlijk een ijsje toe. Verder hebben we na het eten met z’n allen 

naar Pipi Langkous gekeken op de beamer. Dit was heel erg leuk. 

Voor nu wensen we jullie allemaal 

een fijne zomervakantie en wij 

starten weer op donderdag 3 september.

Groetjes de muziekgroep.



Interview met 

Wat is je naam? 

Mijn naam is Ingrid Bartropp

Wat is je leeftijd?          Ingrid in het zwembad links op de foto

Mijn  leeftijds is 22, maar op 7 juni word ik 23 jaar  

Waar woon je? 

Ik woon in Poortland in Rhoon

Wat voor activiteiten doe je bij de Nieuwe Brug? 

Ik zit op zwemmen dat vind ik erg leuk. Als redactie willen we even melden dat 

Ingrid op 18 mei op één avond wel 30 banen heeft gezwommen. Erg knap hoor. 

Wat zijn je hobby’s? 

Mijn Hobby’s zijn Muziek luisteren en lezen. Ik lees dan het liefst tijdschriften 

zoals de Libelle de Story, vriendin en Margriet 

Wat voor dagbesteding heb je? Ik werk in Maassluis, wel een beetje ver weg, 

maar daar heb ik hele leuk dagbesteding waarbij ik allelei verschillende 

activiteiten doe. Het zijn er zoveel dat ik die niet allemaal op kan noemen, maar 

een paar zijn de muziek groep en wandelen. 

Wat is je favoriete artiest(en)? 

Mijn favoriete artiest is Jan Smit en Nick en Simon 

Wat is je favoriete televisie programma? 

Mijn favoriete televisie programma is met Derek Ogilvie, daar kijk ik erg graag, ik kijk zo wie zo 

erg graag naar spirituele programma’s 

Wat is je favoriete film? Ik heb niet echt een favoriete 

film.

Wat is je lievelingseten? Mijn lievelingseten zijn wraps, 

voor de mensen die niet weten wat dat is, dat is pannekoek 

met groente en gehakt erin. Maar patatjes vind ik natuurlijk 

ook erg lekker. 

Derek ogilvie

We willen Ingrid heel hartelijk bedanken voor dit interview, 

wat we gauw hebben afgenomen terwijl we zaten te wachten in het zwembad op de bus die toen 

gelukkig heel snel kwam. 



1 juni Thea van Deursen  1 juli Gilbert de Haas

1 juni Daut Elibol 1 juli Emile Hendriks

1 juni Maurice van Emmerik 2 juli Gerard van de Hoeven

1 juni Rinus Verhoeckx 2 juli Kristina Jansen

2 juni Patrick Konings 2 juli Martijn Lugtenburg 

2 juni Monique Streefland 2 juli Richard Pijlman 

4 juni Sharma Bahadoersingh 2 juli Shawnte Pocorne

4 juni Rob Buitenndijk 3 juli Corry Schepen

4 juni Ronald Mirer 4 juli Eliza Meijer

6 juni Arnold Kastelein 4 juli Neil Smit

7 juni Ingrid Bartropp 5 juli Peter Hoek

8 juni Davey Klein 5 juli Bianca Steenman 

8 juni Astrid Nederlof 6 juli Corrie den Die

13 juni Wil Erkelens 11 juli Claudia van Oorschot 

14 juni Kees ‘t Mannetje 12 juli Rob Veenis 

14 juni Karin Sunter 14 juli Vincent Timmermans

15 juni Joke Borst 15 juli Monique van den Engel 

15 juni Myranda Samuels 15 juli Lenie de Hond

15 juni Jiri Schouten 15 juli Wilna de Reus 

17 juni Karin Smit 16 juli Robert Beekman 

17 juni Jeffrey van Zwietering 18 juli Rob Smit

18 juni Plonie Lngstraat 19 juli Cornelis Karremans 

19 juni Ramon Voogd 20 juli Vera Dikkenberg

21 juni Eugene Jongman 21 juli Mareille Berkhout

22 juni Corry Voorberg 27 juli Robert Dietz

23 juni Kim van der Jagt 27 juli Frannie van Katwijk

24 juni Johan Docter 27 juli Adma Kruik

24 juni Chris Donker 27 juli Madelon Lamb 

24 juni Gerrie Ladage 30 juli Ali de Man

25 juni Nico Verburg 30 juli Miriam Schipper

29 juni Jan Kars  31 juli Anja Dekker

1 augustus Wil de Hoog

2 augustus Jack de Jong 

3 augustus Corrie Langstraat

3 augustus Ruud van Scheijndel 

4 augustus Gerard Brandt

5 augustus Claudia Bosman 

5 augustus Danny Verhoef

6 augustus Lena Bahlman

8 augustus Jänis Dirkx

10 augustus Rowan Breuër

11 augustus Tess van Gelder

13 augustus Cees Nieuwenhuizen

14 augustus Wim Bun

14 augustus Ilse Mirer

14 augustus Martin Vroombout

16 augutus Michelle Scholtens

19 augustus Mandy van Hall

19 augustus Joke Klaver



20 augustus Adrie Groeneweg

21 augustus Lisette van Kralingen 1 september André van Dijk 

22 augustus Sjaak van Kapel 1 september Ans de Ruijter

23 augustus Yvonne Witte 2 september Koos van de Leyden

25 augustus Rudolf van Rosmalen 2 september Michel Mens 

25 augustus Bianca van der Sluys 3 september Natasja Sjerp 

28 augustus Mitchell Juriaans 7 september René Riegen

9 september Jolanda Bank

9 september Wendy Groenendijk

12 september Nel van Tour

12 september Audrey Wulff

12 september Sven Wulff

13 september Marianne van Dorp

16 september Mitchell Spanenburg 

17 september Levi van den Tempel

19 september Ditte Oudheusden 

20 september Rick Anthowiali

20 september Francesca Kalfs

20 september Gerrie Mirer

20 september Irene Sweben

23 september Janny van der Hoek

23 september lex Louman 

23 september Cloë van der Tol

24 september Madelon Meijer 

25 september Lenie Langstraat 

25 september Annemarie Noordsij 

28 september Ben Augustus

29 september Kees Betist

29 september Jayjant Kalicharan

30 september Marianne van der Meer 



Penningmeester
Ruim 20 jaar is Gijs Ooms onze Administrateur / 

Penningmeester geweest. Nu heeft hij het stokje 

overgedragen aan Ans Groenendijk. Ans is dus nu 

onze 1e penningmeester,  Gijs is 2e penningmeester 

geworden. Zo kunnen wij nog gebruik maken van de 

jarenlange kennis die Gijs opgebouwd heeft en heeft Ans een nuttige vraagbaak. 

Verder is en blijft Gijs betrokken bij het wel en wee van onze Stichting. Heeft u 

financiële vragen, een afrekening of iets dergelijks door te geven, dan hierbij de 

adresgegevens van Ans.

Het adres van Ans is:

Ans Groenendijk

Eerste Heulbrugstraat 28

3201 BE  Spijkenisse

Telefoon 0181-621477

Wij bedanken Gijs voor het vele werk dat hij veelal op de achtergrond voor onze 

Stichting gedaan heeft. Cijfers zijn zijn hobby, nu, daar kon hij zijn lol mee op. 

Nooit was hij niet genegen om mensen te woord te staan, uren was hij bezig om 

de declaraties en betalingen goed te boeken. Door de gemeente Spijkenisse is 

zijn werk wel geroemd op haar duidelijkheid en kwaliteit. Anderen konden daar 

een voorbeeld aan nemen zei men! En terecht, zijn jaarverslagen waren helder en 

accuraat!

Gelukkig hebben we in Ans iemand binnengehaald die zeer veel financiële 

ervaring heeft. We hebben Ans al leren kennen als deskundig en oprecht en 

rekenen op een langdurige en prettige samenwerking.

Groeten,

Dirk





Altijd vrolijk door gaan!

Dag 1: Maandagavond 8 juni 18.30 

uur het is weer zover! Met +/- 140 

personen gaan we de avondvierdaagse 

lopen. Helaas missen we gelijk al 4 

mensen. De groep gaat lopen en Wendy 

komt later met 2 mensen er nog 

achteraan. Het weer zit vanavond mee, 

dus daar zijn we blij om. Alleen verder 

hebben we na een verlate start toch 

wel wat hindernissen genomen deze 

avond. We hadden iemand die 

heeeeeeeeel nodig naar de wc moest. Dat moet gebeuren, maar is wel eens 

lastig onderweg. Toen was er ineens een luide knal. Bleek 1 van de 

rolstoelen een klapband te hebben. Gelukkig hebben we altijd een reserve 

stoel, dus even omwisselen en weer verder.

Vervolgens liep er een voorband af van 1 van de aangepaste rolstoelen. 

WAT NU? Ook daar hadden we 

een oplossing voo, de aangepaste 

buggy van Jeffrey werd ingezet 

en Jeffrey ging heel stoer een 

stuk zelf lopen. Tess en Lotte 

hebben al kantelend de rolstoel 

het laatste deel naar huis 

geduwd.En zo waren we na al dat 

oponthoud wel toe aan ons 

lekkere ijsje of zakje chips en 

thuis uitrusten op de bank.

Dag 2: Vanavond leek de late 

start van Wendy al traditie te worden. Deze keer kwam Martin op het 

moment van vertrekken erachter dat hij zijn fototoestel vergeten was en 

rende direct naar huis. De groep liep al en wij waren hem kwijt. Wat nu. 

Kleine zoektocht en daar kwam Martin weer met fototoestel en al.



Gelukkig wachtte de groep op ons bij de 

skatebaan en heeft Martin de rest van de 

avonden volop foto’s gemaakt.

Het weer deze avond was af en toe wat 

regen, maar gelukkig niet zo erg als vlak 

voor ons vertrek.

In Snoekenveen moesten we nog even 

springend over het fietspad lopen om alle 

drollen te ontwijken. Waarschijnlijk heeft 

iemand er stiekem wel een meegenomen 

onder z’n schoenen.

En na een lang stuk lopen was er zoals iedere avond weer lekker een 

glaasje drinken van Plonie en Piet. Daarna weer op weg naar ons startpunt 

en de ijsjes en chipjes en op naar de derde avond.

Dag 3: Jippie vandaag 

op tijd vertrokken en we 

misten alleen Belinda. 

Gelukkig wisten we dit en 

stapte zij al snel in bij de 

Heemraadlaan, waar zij 

haar auto had geparkeerd.

Deze avond was het weer 

wat minder gezellig, dus de 

regenjasjes gingen aan en 

soms weer uit en dan weer 

aan. 

De tocht bracht ons 

vandaag in de gaarden, 

akkers, vogelenzang en via het fietspad tussen Sterrenkwartier en de 

Hoek weer thuis. En deze keer zelfs redelijk snel. Op naar de laatste 

avond.

Dag 4: Maar hoe moest het nu bij de laatste controle. Want we 

hadden geen knipkaart. Ronald heeft woensdagavond in een hele grote 

regenbui gezeten en is toen de kaart verloren. Gelukkig mochten we door 

en was het goed. Deze avond was het maar een klein rondje, dus we 

hoopten er niet al te lang over te doen. Want volgens Ronald ging het pas 

om 20.00 uur regenen. Maar wat gebeurde er rond 19.30 uur. Het ging 



waaien, de lucht werd donker en ja hoor we 

kregen weer eens een lange douche. De 

meeste mensen waren alleen hun shampoo 

vergeten. Dus haren wassen zat er niet in. 

Maar aan het einde van die bui verscheen de 

zon en waren er 2 mooie regenbogen te zien.

Onderweg hadden we regelmatig wat 

opstoppingen. O.a. bij de burgemeester. 

Daar hadden we 2 mensen die al voor de 25e 

keer meeliepen Dit waren Annemarie en 

Wendy, wat een prestatie. Zij kregen 

van de burgemeester hun medaille 

opgespeld en een mooie bos 

bloemen. 

Daarna liepen we allemaal langs de 

burgemeester, waar nogal wat 

oponthoud ontstond om dat veel mensen de 

burgemeester een handje wilden geven en 

een bosje bloemen wilden. Maar ja niet iedereen kan dit krijgen en we 

moesten gewoon door, want achter ons wilden ook nog meer mensen 

gewoon doorlopen.

Uiteindelijk bij ons start en eindpunt heeft iedereen weer zijn beloning 

gekregen voor zijn/haar prestatie. Blijf vooral oefenen en op naar de 

volgende keer.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@

COPY BRUGNIEUWS SEPTEMBER

Copy brugnieuws september graag inleveren via 

brugnieuws@denieuwebrug.com, uiterlijk 23 augustus a.s.

Allemaal en fijne vakantie,

De redactie,

Belinda van der Heijden

Ilse Mirer

Gre Wiechmann

mailto:brugnieuws@denieuwebrug.com


Jaarvergadering  op 12 mei 2009

Zoals  de laatste jaren gebruikelijk waren er weer een kleine dertig personen 

aanwezig op de jaarvergadering. Het concept van deze vergadering was een 

beetje anders. Na de gewone agenda met zaken die nu eenmaal besproken 

moeten worden was er een ontruimingsoefening en AED oefening gepland.

De zaken betreffende de AED werden nog eens goed doorgesproken. Ook het 

doorspreken van een calamiteit met een beslissing om te ontruimen was een heel 

nuttige oefening. Er werd een scenario geschetst waarnaar gehandeld moest 

worden. Al pratende weg kwamen er steeds problemen naar voren waar je zomaar 

niet aan denkt. Van belang is om te weten wie wat doet en wat er gedaan moet 

worden.

Nu is bij onze club de bezetting van het gebouw op iedere 

dag anders. Een oefening valt dan ook niet in een enkel 

scenario te vangen. Het doordenken van de verschillende 

situaties heeft een heel nuttig effect voor als het een keer 

echt nodig. We hopen nu eenmaal dat het nooit gebeurt, 

maar men moet er wel op voorbereid zijn. 

We hebben besloten om een grote oefening te houden op 

zaterdag 5 september 2009.Van 11.00 uur tot ongeveer 13.00 uur.  Dan 

blijft er toch nog wat van je dag over. Dit wordt een oefening om de kennis weer 

op te halen met de AED apparatuur en,  nieuw, een gespeelde brand/ 

ontruimingsoefening.

Dit, om doordacht te hebben wat er moet gebeuren als er eventueel een 

calamiteit gebeurt. Er zijn vele soorten gebeurtenissen die eigenlijk geoefend 

zouden moeten worden, maar dat gaan we niet allemaal op een dag doen.

Zet de datum alvast in uw agenda.

 



 M de lange schilderwerken  
  Email:mdelangeschilderwerken@gmail.com  

Meeuwensingel 35 3181 SK  Rozenburg, Tel: 0181-219593, Mobiel: 06-54786890

 

 Vakkundig onderhoud is een goede

 investering voor later.  

 Laat daarom uw woning niet verven,

 maar schilderen. !!  

 Tevens brengen wij bij huizen van 15 jaar,

 en ouder maar 6% b.t.w. in rekening.

   

K.v.k. nr: 24314355 Belt u eens voor een geheel vrijblijvende prijsopgave!!

 Wij werken uitsluitend met Sigma VAKVERF       Leden 5 % extra korting!!  

STOP EN START ACTIVEITEN

Activiteit Laatste keer Eerste keer

Zwemmen maandag 29 juni maandag 31 augustus 

Dansen Al gestopt dinsdag   8 september 

Hobbyclub middag Al gestopt woensdag 9 september 

Hobbyclub avond Al gestopt woensdag 9 september 

Houtclub avond Al gestopt woensdag 9 september 

Koken Al gestopt donderdag 3 september 

Muziek Al gestopt donderdag 3 september 

Sport donderdag 25 juni donderdag 3 september 

Disco Al gestopt zaterdag 26 september 




	Activiteit / functie	Naam	Telefoonnummer	

