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06-53557380 i.wulff.dnb@gmail.com 

Secretaris Gre Wiechmann 

 
06-42826465/ gre.wiechmann@gmail.com 

Zwemmen Gre Wiechmann 

 
0181-614787 gre.wiechmann@gmail.com 

Dansen Monique de Lange 

 

 

06-10172385 

Bestuurslid / 

monique.vandenengel@gmail.com 
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Muziek Wendy Mirer 
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Disco Wil van der Velden 
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Brugnieuws redactie Gre Wiechmann 

 
0181-614787 gre.wiechmann@gmail.com 

Clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7   0181-611096  06-42826465 

Rivièrabad: Groene Kruisweg 21 

 

06-42826465   
Sportzaal Maaswijk: Anne Frankstraat 26 

 

06-16302072   

Activiteit  1xper week   Plaats Tijd 

Zwemmen maandagavond 

 

Rivièrabad 18.00 - 20.00 uur 

Dansen dinsdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 22.00 uur 

hobbyclub 5-15 jaar woensdagmiddag 

 

clubgebouw 13.30 - 15.00 uur 

hobbyclub > 15 jaar woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur 

hobbyclub hout  woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur 

kookles  woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur 

Kookles donderdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur 

Muziek donderdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur 

Sportinstuif donderdagavond 

 

Sportzaal/Maaswijk 19.00  -20.30 uur 

Disco 

Wandelen 

Vrij dansen 

Computercursus 

Vertrouwenspersoon 

laatste zaterdag/maand 

1x per maand zaterdagochtend   

1x per maand zaterdagavond  

Per cyclus 6x (dinsdagavond) 

Wil van der Velden 

 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

 

19.30 - 22.00 uur 

10.00 – 13.00 uur 

19.30 – 22.00 uur 

19.30 – 21.00 uur 

wmc.vandervelden@gmail.com 

yoga geleid door donderdagochtend   clubgebouw 9.30 - 10.30 uur 

Gerdie Ros 0181-640512       

 

 

 

http://www.denieuwebrug.com/


                                          

 

Ja,  want wij gaan met elkaar in het nieuwe jaar nieuwe uitdagingen aan. 

Zoals ik al had beloofd in de Algemene Ledenvergadering zou ik dit jaar op bezoek gaan bij de 

zorginstellingen om daar eens te horen, wat zij nu van ons vinden. Waar wij ons pakket van activiteiten 

nog beter kunnen laten aansluiten op de behoeftes die er zijn bij de cliënten van de tehuizen. Maar ook 

bij de bewoners die begeleid wonen. De weekenden zijn vaak lang en er gebeurt weinig. 

Hoewel nog niet alle gesprekken zijn geweest, zijn wij wel al een stuk wijzer geworden. 

We hebben allemaal last van vervoer wat niet vlekkeloos loopt. Om nu niet steeds te gaan vertellen aan 

elkaar dat het niet werkt, zonder er iets aan te doen, hebben wij samen met de Gemeente Nissewaard 

een gesprek opgelijnd. Hierbij zijn de tehuizen ook uitgenodigd. We willen met elkaar duidelijk maken 

aan de vervoerder en de gemeente wat de gevolgen zijn als iets niet loopt. Maar meer nog naar 

oplossingen zoeken. Gewoon de frustratie wegnemen.  Want frustratie kost energie, en die kunnen wij 

beter gebruiken. 

Maar ook heb ik gesproken met het Zadkine College. Waar kunnen zij ons helpen, maar meer nog hoe 

kunnen wij zorgen dat nog meer mensen weten wat wij doen. Waar de vrije tijd kan worden 

doorgebracht. We weten dat gezinnen het leuk vinden als hun kind ook kan meedoen bij de activiteiten. 

En laat ik stellen, dat kan bij ons. Want wij bieden heel veel aan.  

Maar het leerde mij ook dat mijn gevoel, dat er in het weekend, weinig of geen activiteiten zijn voor een 

behoorlijke groep cliënten, juist was. Dat wij daar wellicht iets kunnen gaan betekenen. In het verleden 

hebben wij al eens een Sociëteit gehad. Maar die activiteit is gestopt. De animo was niet voldoende. Dat 

kan toch eigenlijk niet waar zijn. Cliënten die geen bezoek krijgen, en de hele dag op de bank voor de TV 

zitten. Die zouden toch juist dolgraag een activiteit in het weekend willen hebben. Gewoon even weg uit 

de dagelijkse omgeving?  

Wij gaan de tehuizen en zorginstellingen nu uitdagen! Wij bieden een aantal zondagmiddagen Sociëteit 

Maximaal aan. Voorlopig gedurende de eerste helft van 2017. Is er voldoende animo dan gaan wij 

daarmee verder.  

Maar er is nog een nieuwe activiteit op proef.  

6x gaan wij ons eigen Eetcafe Uniek openen.            

 De deelnemers gaan zelf koken, serveren, afwassen etc. Hun eigen eetcafé ru e . E  gaste …… dat 
worden er hoop ik ook behoorlijk wat.  

Familie, vrienden, buren maar ook gewoon mensen die het leuk vinden om op zaterdagavond uit eten te 

gaan. Tegen kostprijs. Dus zeer laagdrempelig!  E  …… ete  oete  ij alle aal, dus aaro  iet 

gezellig MET elkaar? 
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Verder zijn wij op bezoek geweest bij de Praktijkschool in Spijkenisse. De ouders van de eerstejaars 

hebben wij laten zien, wat er zoal bij ons gedaan kan worden. In een veilige omgeving. Waar pesten 

gelukkig weinig voorkomt. Waar als wij het zien, wij direct ingrijpen. Want wij willen met elkaar 

respectvol omgaan. Mijn slogan is in deze: behandel iedereen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. 

Maar nieuwe activiteiten betekent ook dat wij op zoek zijn naar nog meer vrijwilligers. Wie komt ons 

helpen bij Sociëteit Maximaal en Eetcafe Uniek?  Ken je iemand die ons hiermee wil komen helpen op 

zondagmiddag? Er zijn echt mensen die de zondag niet leuk vinden omdat er weinig of niets gebeurd. Nu 

bij ons,  hoop ik,  binnenkort heel veel! Bel of mail mij en wij gaan met elkaar in gesprek. 

De maand oktober heeft mij weer laten zien, dat de club heel veel dingen organiseert. Wij hadden een 

gezellige drukke disco.  De ene keer komen er wat meer dan de andere keer. De laatste keer was het een 

drukte van belang! Let op komende week is er alweer een disco. De zaal is in Halloween sferen gebracht. 

Dat wordt elke keer weer geruisloos verzorgd door de Muziekgroep. Dank daarvoor.  

Het wandelen viel samen met het Weekend. De groep wandelaars was wat kleiner dan normaal, maar 

Ronald heeft samen met Anneke een enorm leuk idee uitgewerkt. Lopen vanaf het clubgebouw naar 

Heenvliet. Daar lekker geluncht bij Anneke thuis en Anneke en haar man hebben iedereen weer 

teruggebracht naar het clubgebouw. Wel een verzoek aan onze wandelaars en begeleiders, meld je aan! 

We willen graag iedereen meenemen en als er iets verandert ze snel op de hoogte kunnen brengen.     

Ook voor de inkoop is het handig als we weten met hoeveel wij gaan lunchen na afloop. 

Het weekend, daar staat verderop in het blad al het nodige over beschreven. Petje af voor onze 

vrijwilligers, ze hebben laten zien dat wij een perfect weekend kunnen verzorgen. En nu zelfs met twee 

nachten.  Ik heb zoveel enthousiaste verhalen gehoord. Thanks. 

Het bloemschikken was zeer  succesvol. We hadden 22 deelnemers, maar er kwamen er 32. Dit betekent 

improviseren. Een tehuis had vergeten ze aan te melden, maar de deelnemers kwamen wel. Terug sturen 

is geen optie. Immers zij hebben zich hier erg op verheugd. Maar dit vergt van onze kant wel improvisatie 

van het hoogste niveau. Voor elke workshop wordt er natuurlijk ook ingekocht. Dus please meld ze aan, 

en het liefst zo vroeg mogelijk. 

Afgelopen weekend was er weer een geweldige Line dance avond. Bol van nieuw pasjes, maar voor 

iedereen was het mogelijk om mee te doen. Tineke en Arnold hadden nog drie vrijwilligers meegebracht 

die mee kwamen helpen. Ze gaven in de pauze ook even een demonstratie. Wat ziet dat er toch gezellig 

uit. Het leuke vind ik dat hier iedereen aan mee kan doen. Wij hadden ook toeschouwers die enthousiast 

ee klapte . Korto  ee  aa rader oor iederee . E  …….. ze ko e  eer terug. Noteer maar alvast: 

zaterdag 8 april 2017!!!! 

De jubileum voorbereidingen zijn al in volle gang. Ilse Mirer, Monique de Lange maar ook Plonie 

Langstraat gaan een lijst opstellen van vrijwilligers die lang bij ons zijn geweest. Wij  willen met zoveel 

mogelijk mensen op zaterdag 17 juni 2017 naar de Stoep. Ken jij nog iemand die wij zeker niet moeten 

vergeten? Mail het even naar Monique en/of Ilse. En ook deelnemers die heel lang bij ons zijn geweest 

zouden wij graag willen laten weten dat er een feestje is. Denk mee met de commissie! 

Geef de namen, het liefst met adressen en als ze er zijn telefoonnrs en mailadressen door. 

A.s. weekend, 29 oktober is de Halloween disco.  Kom gezellig langs. Voor een dansje, een praatje en een 

lekker o tspa e  a o d. De DJ’s er a hte  o s eer. 

 

 

 



De komende  maand is het ook weer een drukte van belang. 

Zaterdag 5 november a.s. gaan we weer wandelen. Het belooft  mooi weer te worden. En als het een 

beetje rege t, e he e  ook po ho’s; we smelten toch niet van een beetje nattigheid. Daarbij we 

lunchen aan het einde ook met elkaar en dat staat ook voor een dosis gezelligheid. 

Op vrijdag 11 november is er weer een Workshop Mandala tekenen. De vorige keer was het een enorme 

leuke workshop. Helaas brak Gerdie Ros vlak voor de workshop haar been. Ilse Mirer heeft  dit toen over 

gepakt en u…… gaa  ze het deze keer  samen doen. Kom lekker meedoen. Ik wist niet wat ik kon 

verwachten toen ik hierbij was, maar ik was blij verrast. Het is een aanrader om mee te doen. 

Zondag 20 november is de SINT BINGO. Wat hebben wij al een prachtige prijzen gekregen. Theo van de 

Buse is er maar druk mee. Hij heeft prachtige bonnen gekregen. De volgende editie komt er een lijst van 

wie er ons steunt. Geweldig. Dank aan alle sponsors. Zonder deze bijdragen kunnen wij onze activiteiten 

echt niet  allemaal organiseren. Sint komt ook deze keer op bezoek. De Pieten hebben beterschap 

beloofd. Ze gaan nu samen met jullie mee bingo-en. Wie weet win jij wel een van die prachtige prijzen. 

Op zaterdag 26 november is de SINT DISCO. Sint heeft beloofd deze avond langs te komen. Dus dat 

belooft weer veel goeds. 

Op zondag 27 november gaan wij naar Kasteel Haarzuilen voor de Christmas Fair. Hier worden wij 

geholpen met een sponsoring door La Place. Heel hartelijk dank hiervoor. We komen gezellig bij jullie op 

de lunch. En op de koffie/thee. 

Woensdag 30 november brengt de Sint een bezoek aan de Woensdagmiddag club. Elk jaar komt hij hier 

langs, en gelukkig dit jaar weer. 

En dan schrijven we al weer DECEMBER. Wat vliegt de tijd als je leuke dingen doet met elkaar. 

Een overzicht van december? 

Zaterdag 3 december gaat de zaal omgetoverd worden in Kerstsfeer. En dat kunnen onze vrijwilligers! 

Elk jaar weer is de zaal sprookjesachtig versierd. De Bijenkorf kan langskomen. Hun etalages waren 

vroeger prachtig om te zien. Nu bij ons is dat nog steeds zo. 

Op Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 december kunnen er weer kerststukjes gemaakt worden. 

De Kerstmarkt is op  zaterdag 10 en zondag 11 december. Wie maakt ons los? Wie komt er langs? Kom jij 

ook oor zo’  fa tastis h kerststuk tege  ee  redelijke prijs? Of aak je ze lie er zelf? Beide  ka . E  o s 
café is geopend voor een gezellig hapje en drankje. Breng al je vrienden, bekenden, familie en wie 

danook mee naar onze markt. 

Op zaterdag 17 december is onze KERSTVIERING. Gevolgd door dinsdag 20 december het Kerstbal. 

Iedereen gekleed op zijn (paas)best. En vrolijk zwierend over de vloer. 

En dan is alweer de laatste activiteit van dit jaar. De Oliebollen op uiteraard zaterdag 31 december. 

Meesterbakker Karin heeft zich al bereid verklaard om te komen bakken. Lees verderop over hoe e.e.a. 

werkt. 

Gezellige activiteiten en heb je een idee, wil je vrijwilliger worden, of heb je zomaar een vraag? Ik hoor 

het wel.  Be my guest! 

Abelien van der Rest   abelien@chello.nl   06 14130944  

 

mailto:abelien@chello.nl


 

 

 

 

KOM JIJ OOK??   

WAAR:       M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

VAN:    19.30 – 22.00 uur 

Toegang:    Leden gratis. Introducés: € ,5  

 

                                   
 



HOORT, HOORT ZEG HET VOORT!!!! 

Zaterdag 5 november 2016 

 
 
Start om 10.00 uur vanaf het clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 
 
Zaal open:       vanaf 09.30 uur. 
 
Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer:   12.15 uur 
 
Einde activiteit:      13.00 uur 
 
Kosten incl de lunch:     € 2,50 pp 

 

 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN  ZATERDAG 5 november 2016  

Naam: 

Telnr.:       E-mailadres. 

Ik maak gebruik van een rolstoel :   ja/nee.   

Ik heb zelf een rolstoel:    ja/nee  

Briefje in de gele bus in het clubgebouw vóór 3 november 2016 Je kunt je ook via de mail opgeven bij 

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

 

Aanmelden bij Ronald 

Mirer: 

r.mirer1@kpnplanet.nl 

0181 – 639227 

Opgeven is mogelijk  tot     

3 november.  

 



 

 

 

Op vrijdagavond 11 november 2016 is er weer een workshop. 

Gerdie Ros en Ilse Mirer hebben wij bereid gevonden om deze workshop te 
organiseren.  

Iedereen kan meedoen. Ervaren, onervaren meld je snel aan! 

Eigen bijdrage € 3.00.  Dit is inclusief de thee/koffie. 

Graag op de avond zelf dit geld meebrengen. 

 

Aanvang is 19.00 uur    Einde is 21.00 uur 

Aanmelden kan via onderstaand strookje of per mail naar 

paulusros@gmail.com 

 

Aanmelden voor  vrijdag 11 november 2016  Workshop Mandala tekenen. 

 

Naam:                      Deelnemer / Vrijwilligster 

E mailadres: 

Telefoonnr:  

 

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

 

Vrijdag  

11 november 2016 

 



 

 

 

 

Zaal open  : 12.30 uur            Prijs per oekje:  € ,     

Aanvang :         13.00 uur   Toega g     :         € ,  

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

Waar           :  M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

 

   

 

 

 

 



 INSCHRIJVEN VOOR DE SINTBINGO! 

(Briefje graag in de gele brievenbus in het clubgebouw 

 of mail naar paulusros@gmail.com) 

 

Ja, ik kom graag naar de Sintbingo  

op  

Zondag 20 november 2016.  

Introducés zijn van harte welkom. 

Naam:         

Ik breng         _______ introducés mee. 

Adres:       E-mail adres:    

Toega g:   € ,  / Prijs per boekje € ,5 .  
Doe ook mee voor de prachtige prijzen!!!!! 
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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. 

 

Groenten & Fruit van G. SINTMAARTENSDIJK 

tel: 0186 – 691091             Goudswaard 

 

Wij komen ook in Spijkenisse! 

 

Maandag        Donderdag               Vrijdag 

 

Akkers e.o.           Waterland   Noord

 

 

  

http://www.fruitschaal.nu/products/view/4


 

 

 

Aanvang:  19.30 uur 

Einde:  22.00 uur 

Entreeprijs: Deelnemers van De Nieuwe Brug gratis.  

Introducés zijn toegestaan, zij betalen echter 

 € , ! 

Waar:  M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vrijwilligers zijn ook van harte welkom.  Zij etale  i  pri ipe ook € ,-- tenzij zij een groep gaan begeleiden. 

 

I s hrijffor ulier oor de Kerstreis  aar Kasteel Haarzuijle . Eige  ijdrage a € ,--/ € ,-- gelieve over te 

maken op de rekening van Stichting De Nieuwe Brug, NL88INGB0005704558 t.n.v. Penn. Botreep 100, Hoogvliet.  

Naam:                  Leden:  € ,--     Niet-lede  € , . 

Deelnemer/vrijwilliger van de activiteit:  

Adres:                                                                                     Telnr.: 

E-mailadres:  

Inschrijven tot uiterlijk 19 november 2016.  Echter vol=vol. Per e-mail aan: paulusros@gmail.com. Het briefje kan 

ook in de gele brievenbus in het clubgebouw worden gedaan.  

 

 

 

ZONDAG 27 NOVEMBER 2016 

gaan wij op Kerstreis incl 

rondleiding in het kasteel, 

naar de Country & Christmas 

Fair bij Kasteel Haarzuijlen 

Kasteellaan 1 

3455 RR Haarzuilens 

Vertrek: 09.30 uur vanaf de  

M.A. de Ruijterstraat 7 Spijkenisse 

Verwachtte terugkomst 17.00 uur 

Eige  ijdrage:  € ,-- pp incl lunch 

Niet leden kunnen mee, indien er plaats is in de 

us.  Zij etale  € 50,-- pp 

 



 

 

 

ZATERDAG 10 & ZONDAG 11 DECEMBER 2016 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

WIJ ZIJN BEIDE DAGEN 

GEOPEND VAN           

11.00 – 15.00 uur 

KERSTSTUKJES, KERSTVERSIERING 

En nog heel veel andere leuke 

spulletjes.  

DE  ENVELOPPENSTAND IS ER OOK! 

KOM JIJ OOK OP DE  

KOFFIE/THEE                 

in ons  eigen café? 

 



 

 

VRIJDAG 9, ZATERDAG 10 & ZONDAG 11 december 2016. 

Kom jij ook kerststukjes maken? Je kunt je inschrijven via onderstaand strookje. Daarbij is 

het zowel op zaterdag als zondag kerstmarkt, waar ook veel leuke kerstspulletjes 

kunnen worden gekocht. 

Bijdrage oor het ake  a  ee  kerststukje is  € ,--.  I trodu és: € , . 

Vrijdag 9 december Kerststukjes maken door vrijwilligers van de Nieuwe Brug.  

Introducés zijn ook welkom. Vanaf 19.00 uur.  

Zaterdag 10 december zijn er twee sessies voor vrijwilligers/ deelnemers en introducés.  

Van 10.00 – 12.00 en van 14.00 – 16.00 uur 

Zondag 11 december 13.00 -15.00 uur  is er een sessies voor vrijwilligers/deelnemers en 

introducés. Zowel zaterdag als zondag is er ook een Kerstmarkt van 11.00 – 15.00 uur 

Het briefje 

Aanmeldingen kunnen in de gele bus of de brievenbus worden gedaan.  

Ook is het mogelijk je per email aan te melden via paulusros@gmail.com 

Ja ik ko  graag ee  kerststukje ake .                  Deel a e € ,  pp i lusief  ateriaal. 

Naam:                                                 Ik breng             introducés a 13,50  mee.  

 Vrijdagavond 9december van 19.30 – 21.30 uur (uitsluitend voor de vrijwilligers)*                   

 Zaterdag 10  december van 10.00 – 12.00 uur *   Aankruisen waaraan wordt deelgenomen                        

 Zaterdag 10  december  van 14.00 – 16.00 uur*                                                                                                  

 Zondag    11  december van 13.00 – 15.00 uur* 

Zaterdag & Zondag is er gedurende het maken van de kerststukjes ook 

Kerstmarkt. 

Gelieve contant te betalen op de dag zelf. Geen geld in de enveloppe bijsluiten.   

Overmaken mag ook naar Penn. Stichting De Nieuwe Brug, reknr  NL88 INGB 000 570 4558   
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KERSTFEEST 

ZATERDAG 17 DECEMBER 2016 

Op zaterdag 17 december vieren we gezamenlijk kerstfeest.  

We gaan natuurlijk weer lekker eten en de rest van de middag blijft nog een 

verrassing. Maar uit ervaring weten jullie dat dit goed komt. 

Zaal open: 15.30 uur 

Vanaf 16.00 uur zal het kerstfeest beginnen. 

Einde kerstfeest 19.30 uur. 

Je kunt je aanmelden via onderstaand strookje. Deze kun je inleveren in de 

gele brievenbus van het clubgebouw of afgeven bij de leiding. Aanmelden 

uiterlijk 12 december 2016! 

Deelname uitsluitend door deelnemers en vrijwilligers van Stichting De 

Nieuwe Brug.  

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

AANMELDING voor KERSTFEEST. Opgeven per email kan ook bij paulusros@gmail.com   

Ik kom naar het kerstfeest op zaterdag 17 december 2016. (uitsluitend leden van 

Stichting De Nieuwe Brug). 

Naam:                                                                    email adres:                                                  

Adres:      _________________________________________  

Tel. Nr     _________________________________________ 

Bijzonderheden t.a.v. het eten?  ________________________ 

Inleveren uiterlijk TOT  12 december 2016! 

  

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://members.chello.nl/f.rijsdijk1/kersteten/kersteten20.gif&imgrefurl=http://members.chello.nl/f.rijsdijk1/kersteten/kersteten.htm&h=380&w=450&tbnid=ZQ7TKUUUvxlNKM:&zoom=1&docid=7iiwiSFRgGH-kM&ei=7v88VLfxGeGu7AaYgoHICw&tbm=isch&ved=0CFEQMygmMCY&iact=rc&uact=3&dur=2141&page=2&start=26&ndsp=29
http://www.kerstplaatjes.nl/wensen/kerstdiner/kerstdiner-0-572487/
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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 



 

 

 

 

 

 

 

Op  zaterdag  31 december 2016 gaan wij traditiegetrouw weer oliebollen 

bakken.  

De opbrengst komt uiteraard ten goede aan de Stichting.  

De oliebollen kosten € 6,00 per 10 stuks. (los € 0,65/st)  

Wie deze heerlijke oliebollen wil aanschaffen en de club daarbij gelijk 

steunt, graag van tevoren bestellen! 

De oliebollen zijn af te halen tussen 11.00 – 15.00 uur. (de koffie/thee 

staat dan klaar!) 

Er kan tot vrijdag 30 december besteld worden! Op de dag zelf kun je 

eventueel nog bellen 0181 611096, maar op = op!  Binnenlopen kan 

natuurlijk ook.  

De activiteitencommissie.  

Ik bestel ____ oliebollen (€ 6,00 per 10 stuks) (los € 0,65/st) 

Ik kom ze rond ______ uur ophalen. 

Naam: _______________________________  Telnr.:  ___________ 

Strookje graag vóór 30 december  in de gele brievenbus doen. 

Graag in een gesloten enveloppe het geld bijsluiten. Mocht de club gesloten zijn, 

dan kan de enveloppe ook in de brievenbus van de buitendeur gedaan worden.  

OLIEBOLLEN 

 

 
 

KOM een verse Oliebol 

eten. De koffie/thee staat 

klaar. Loop lekker binnen. 

 



 

 

Een nieuw jaar en gelijk een nieuw idee! 

In de eerste helft van 2017 gaan wij 6x  op zaterdag ons eigen Eetcafé Uniek runnen.  

Doe jij ook hieraan mee?  En wat betekent dit? 

Een groep deelnemers gaat zelf ons café runnen.  

Dit houdt in,  koken,  tafel dekken, serveren, afwassen en opruimen.  

Jullie gaan zelf, met een beetje hulp van onze vrijwilligers, dit project doen.  

Het is de bedoeling dat er elke keer een aantal gasten kunnen komen mee-eten .  

Hoe leuk zou het zijn als jijzelf nu eens gaat koken voor je familie, je vrienden of je 

buren? Ze komen dan gezellig eten, tegen kostprijs,  terwijl  jij hebt meegewerkt aan 

de voorbereidingen om de gasten te ontvangen.   

 

Je kunt inschrijven als medewerker van ons eetcafé Uniek. (Het is de bedoeling dat je 

zelf ook mee-eet. Voor  x koken betaal je als tegemoetkoming in de kosten € , . 

Je kunt je ook inschrijven als gast van ons eetcafé Uniek en betaalt per maaltijd € 6,00 

pp . 

 

Ons eetcafé is geopend op: 

Zaterdag 14 januari 

Zaterdag 11 februari 

Zaterdag 4 maart 

Zaterdag 9 april  

Zaterdag 13 mei 

Zaterdag 10 juni 

 

  

KOM JIJ MEEWERKEN IN ONS 

EETCAFE?  

14.00 – 20.00 uur 

 

KOM JIJ ALS GAST MEE ETEN 

IN ONS EETCAFE? 

17.30 – 19.00 uur. 

 



INSCHRIJFFORMULIER.   

MEDEWERKER IN ONS EETCAFE UNIEK. 

Naam: 

Adres: 

E-mailadres 

Eige  ijdrage ad € ,  (als tege oetko i g voor de kosten van de maaltijden) voor alle zaterdagen, 

te weten: 14 januari, 11 februari, 4 maart, 9 april, 13 mei en 10 juni. 

Ik realiseer mij dat ik bij deelname alles mee doe, voorbereiden, koken, serveren, tafeldekken, afwassen en 

opruimen.  

Graag je eigen bijdrage storten aan Stichting De Nieuwe Brug: penn. Botreep 100, Hoogvliet.  

Reknr. NL88ING0005704558 

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

GAST in ONS EETCAFE UNIEK 

 
Naam:      Ik kom met:        persoon/personen 

Adres: 

E-mailadres:  

Ik ko / ij ko e  graag ete  a € ,  pp per a o d op: 
o 14 januari 

o 11 februari 

o 4 maart 

o 9 april 

o 13 mei 

o 10 juni 

(Aankruisen welke data wij u kunnen verwachten).  

Als ik alle zaterdage  ko  ete , krijg ik ee  spe iale korti g.  Ik etaal da  gee  € ,-- aar € ,-- pp. 

Gelieve uw bijdrage over te maken aan Stichting De Nieuwe Brug: penn. Botreep 100, Hoogvliet 

Reknr. NL88INGB0005704558. 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ243UsNDPAhWP0RoKHXvgBIYQjRwIBw&url=http://www.meubelmooi.nl/la-marelle-snoezige-keukenschort-voor-kleine-koks/441-10550&psig=AFQjCNEIH_PjoRsvzGaKLtWYkQviSRRpFA&ust=1476193801593748


 

 

 

 

22 januari 2017,  5 februari 2017,  19 februari 2017,  5 maart 2017, 26 maart 2017,  9 april 
2017, 23 april 2017, 7 mei 2017,  21 mei 2017,  11 juni 2017 

 van 14.00 – 16.00 uur. 

 

 

 

                                     

 

 

Onze eigen SOOS  op de 

ZONDAG. Een nieuw initiatief in 

de eerste helft van 2017.  

Zit jij op zondag ook 

vaak alleen thuis? 

Verveel jij je vaak op 

zondag? 

Geen bezoek op 

zondag? 

Zin in een kop 

koffie/thee? 

Zin in een spelletje? 

Zin om gewoon 

gezellig langs te 

komen? 

KOM DAN NAAR ONZE 

SOOS MAXIMAAL!!!!!!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Voor het 40 jarig bestaan van de Nieuwe Brug zij  e op zoek aar foto’s a  
de afgelopen 40 jaar, van activiteiten bij de Nieuwe Brug. Dus heb je nog leuke 

oude foto’s a  ee  a  de a ti iteite . Bijvoorbeeld van het zwemmen of 

dansen, kerst of Sinterklaasfeestjes het weekend reisje of een van de andere 

activiteiten. En wij mogen de foto’s gebruiken, laat dit dan even weten aan 

Monique de Lange en Ilse Mirer.   

 

Emailadres Monique: monique.vandenengel@gmail.com 

Email adres Ilse: nanda32@planet.nl 
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Enige computerkennis? 

Verruim uw computervaardigheden.  

Aanvang 19.30 uur.  

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

We kunnen nl niet tegelijkertijd een cursus houden op verschillende kennis niveau’s.  

 

1. Cursus enige computerkennis, start dinsdag 1 november en stopt voor het kerstreces 

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

 

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

HEBBEN LAPTOPS DIE JE KUNT GEBRUIKEN. 

MELD JE AAN BIJ:  gre.wiechmann@gmail.com of  bert.molema@gmail.com of bel nr nummer: 06 48012641. 

 

 

 

1 november 

2016 starten we 

weer!!!!!!! 

 

Zaterdag 3 december a.s. zullen een groot aantal vrijwilligers de zaal weer in orde maken 

voor de kerstviering.  De koffie staat vanaf 09.00 uur gereed. De zaal wordt dan weer in een 

sprookjesachtige sfeer gebracht.  

Meld je aan bij Monique als je kunt/wilt helpen. Mail even naar: 

monique.vandenengel@gmail.com 

mailto:bert.molema@gmail.com
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BLOEMSCHIKKEN OKTOBER 2016.  WIJ WAREN MET EEN GROTE GROEP!! 



Geen pakjes, geen zakjes. Is dat nu zo moeilijk? 
 

Wie met mij een praatje maakt, komt er al snel achter dat ik een vreselijke hekel heb aan 

pakjes,  zakjes en kant en klare kruidenmixen voor sauzen en maaltijden. Ik kook het liefst 

alles zelf vanaf de kruidenmix tot het eindproduct.  Mijn grootste bezwaar tegen deze pakjes 

is het gebruik van de zogenaamde E-nummers die door de Europese Unie goedgekeurd zijn 

voor gebruik door voedselfabrikanten. Helaas smaakt elk pakje kunstmatig en ver beneden de 

echte smaak van een saus of kruidenmix. Ik noem dit een fabriekssmaak. Dan ga ik het niet 

eens hebben over vermeende gezondheidsrisico’s en dergelijke. 
 

Men beweert dat met het eten van de saus of het gebruik van een kruidenmix je het idee krijgt 

dat je weer de smaak van een vakantie proeft en je denkt in het 

vakantieland te zijn. Geloof me dit zijn verkooppraatjes. Wanneer je nooit 

een originele Spaanse Chorrizo worst hebt gegeten die in de rokerige 

schoorsteen van een Spaanse varkensboer heeft gehangen (wie van ons 

heeft deze worst die ik beschrijf ook daadwerkelijk geproefd) kan het 

verschil niet proeven tussen de echte worst en de worst die gemaakt is 

met een kruidenmix.  Door mijn werk als kok in een Spaans restaurant heb ik dit wel geproefd 

(de eigenaren namen deze worst mee uit Spanje) en ik kan u vertellen dat de Chorrizo worst 

van een bekende Nederlandse worstenfabriek er totaal niet naar smaakt. Voordat ik de 

Indonesische keuken heb leren koken van een geboren en getogen Indonesische dame hoorde 

ik iemand beweren dat een echte Indonesiër het verschil niet zou kunnen proeven tussen zijn 

eten en de zakjes van Conimex. Ach de overbekende Hollandse arrogantie en domheid.   

 

Sinds mijn opleiding tot beroepskok ben ik al bezig om recepten en manieren te zoeken om de 

vreselijke fabriekssmaak te ontlopen en de originele smaak zo dicht mogelijk te benaderen en 

elk jaar leer ik meer en meer hierover. Wanneer de leiding en begeleiding op woensdagavond 

in de keuken van het clubgebouw komen ruiken zij hoe er wordt gekookt. Zij ruiken de geur 

van echte kruiden en specerijen die worden gebruikt. Ik leg dan uit wat er wordt gebruikt en 

hoe. Helaas hoor ik dan vaak:  “Willem voor jou is het makkelijk,  jij bent kok .” Of ik moet 
werken en heb geen tijd om dit te doen. 

 

Dit is jammer en niet nodig. In deze reeks wil ik u een aantal recepten, bereidingen doorgeven 

en laten zien dat het maken van een heerlijke saus niet meer tijd hoeft te kosten dan het 

schillen, wassen en koken van aardappelen. Veelal kunt u de ingrediënten gebruiken die vaak 

al in huis zijn of dient er een minimum aan ingrediënten te worden gekocht. 

 

Nu de winter met de kerst en de heerlijke vleesgerechten weer in aantocht is wil ik beginnen 

met een super heerlijke zigeunersaus. Deze saus is fantastisch bij een stukje varkensvlees. Het 

restant kan u eventueel met een fluweelzachte wortelsoep mixen en u hebt een overheerlijke 

soepcreatie. Of met een scheutje wodka wordt het een spannende stroganoffsaus. 

 

Veel kookgenot en vooral veel smaak toegewenst. 

 

Willem Postma 

 

 

 

 

  

 

 



Zigeunersaus, zelfgemaakt.  

 

 

* 1 paprika, in stukjes  

* 200 gr champignons, in stukjes  

* 1 jalapeno (zoetzuur ingemaakt), in stukjes  

* 3 middelgrote zoetzure augurken, in stukjes  

* 1 ui, grofgesneden  

* 1 teentje knoflook, geplet en fijngesneden   

* 1/2 kippenbouillonblokje 

* 1/4 tl cayennepeper of chilipoeder of Turkse Chili vlaktes of meer naar smaak. 

* 200 ml kokend water 

* 1 blikje tomatenpuree 

* 5 el ketchup 

* 1/2 el suiker 

* 1 tl sambal 

* scheutje vocht uit het potje van de augurken 

* 1 el maizena 

* 1 el water 

 

De bereiding: 

* Verhit olie in een pan en fruit de ui en de knoflook tot de ui glazig is. Voeg vervolgens de paprika, de 

augurken, de jalapenopeper en de champignons toe, meng de cayennepeper of de chilipoeder of de Turkse 

Chili flakes door het mengsel en bak 3 minuten blijf zachtjes roeren anders bakt het gebruikte kruid aan 

en wordt bitter. 

* Voeg vervolgens het bouillonblokje, de tomatenpuree en de ketchup toe aan de groenten en roer goed 

door.  

* Voeg nu ook de suiker, de sambal en het scheutje vocht uit het potje augurken toe. Roer daarna de 

maizena door de mix en laat minimaal 10 minuten pruttelen. Zet dan het vuur uit totdat je de saus gaat 

gebruiken of gebruik de saus direct.



 

Herkent u ze ook? De koffiekopjes van DE?   Voor achter de bar zoeken wij 

aanvulling van onze koffiekopjes. We hebben er al een aantal, maar nog lang 

niet genoeg. Heeft U nog DE punten?  Of heeft u de koffiekopjes  van DE in dit 

formaat?  Wij zouden ze graag van u willen krijgen.  Voor één kopje hebben wij 

tussen de 1000 –  punten nodig. De waarde van  punten is nl € ,--.  

Heeft u punten en wilt u deze aan ons schenken? Graag. Ze kunnen in de 

bestuursbrievenbus worden gedaan of rechtstreeks gegeven worden aan 

Gerrie Mirer. Zij spaart de koffiepunten al jaren voor de club. Wij zijn 

benieuwd. Alvast hartelijk dank voor uw schenking.   

 

DE GROTE       

Douwe Egberts  

SPAARPUNTEN  

ACTIE 

200 punten 

hebben een 

waarde van      

€ ,--. 

 

Wij hebben gedurende het gehele jaar heel veel activiteiten waar leden van onze 

Stichting aan mee kunnen doen. Als je al lid bent van 1 activiteit dan heb je 

toegang tot al deze activiteiten. Denk aan de workshops/ de kerstreis/educatief 

uitje/het weekend, de playbackshow, de disco’s, maar ook dadelijk de Sociëteit, 
het Eetcafe en nog veel meer leuke dingen. Wij zitten niet voor niets in ons 

jubileum jaar! 

Wil/kan je niet meedoen aan de wekelijkse activiteiten dan bieden wij het 

Algemeen Lidmaatschap aan. Je steunt ons en wij zorgen dat er voor elk wat wils 

aan activiteiten worden georganiseerd.  

  

Stuur een e-mail  of stuur het aanmeldingsformulier naar: 

gre.wiechmann@gmail.com. Het formulier kan ook in de bestuursbrievenbus.  

 

 

 



 
Stichting “De Nieuwe Brug” 

Inschrijfformulier deelnemers 
  

Zwemmen/Dansen/Hobbymiddag/Hobbyavond/Hobby Hout/Koken/Sport/Muziek/Algemeen lid 

(Activiteit omcirkelen) 

  

Achternaam deelnemer  ……………………………………………………………………………
  

 Voornaam deelnemer  …………………………………………………………………………… 

  

Geboortedatum deelnemer …………………………………………………………………………… 

  

Adres deelnemer  …………………………………………………………………………… 

  

Postcode/woonplaats deelnemer  …………………………………………………………………………… 

  

Telefoonnummer deelnemer …………………………………………………………………………… 

  

Factuuradres   …………………………………………………………………………… 

  

Naam    …………………………………………………………………………… 

  

Adres    …………………………………………………………………………… 

  

Postcode/woonplaats  …………………………………………………………………………… 

  

Naam ouders/verzorgers  …………………………………………………………………………… 

  

Tel.nr. ouders/verzorgers …………………………………………………………………………… 

  

Emailadres ouders/verzorgers …………………………………………………………………………… 

  

 

Gegevensrekeninghouder                 

  

Rekeningnummer (BIC/IBANNO.)   ……………………………………………………………………….. 
  

Voorletters/naam  ……………………………………………………………………………. 
  

Adres    ………………………………………………….…………………………. 
  

Postcode/woonplaats  …………………………………………………………………………….. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Naam huisarts + tel.no.  …………………………………………………………………………….. 
  

Zorgverzekeraar + nr.  …………………………………………………………………………….. 
  

Medicijngebruik deelnemer          …………………………………………………………………………….. 
     

     …………………………………………………………………………….. 
      

Eventueel van belang zijnde gegevens over medicijngebruik, ziektebeeld of gedrag. 

Veranderingen doorgegeven a.u.b. ! 

  

 

  

Datum:            ……………………………………………………………….. 
  

 Handtekening:   …………………………………………………………………  



Weekend Hattem 7 , 8  en 9 oktober 2016 

 

Vrijdag 7 oktober om 14.30 uur vertrok de bus naar Hattem. 

Voor het eerst 2 nachtjes weg. 

Dit hebben we echt nog nooit gedaan, dus onder het mom, wat je niet probeert weet je niet,  was het 

zover.   Met een bom volle bus gingen we op pad. 

De kookploeg en Bertus met de muziek waren al onderweg. 

Dit was makkelijk zij konden de boel opendoen voordat wij aankwamen. 

Na 2 uurtjes bussen kwamen we aan en gingen we onze slaapkamers zoeken, bedden opmaken enz. 

Eventjes wat drinken en daarna lekker eten.  In de avond hebben we spelletjes gedaan en lekker 

geknutseld. 

 

Zaterdag 8 oktober 

Eerst ontbijten en toen door de bossen gewandeld,  wat was dat mooi zeg, de natuur is super mooi in de 

Herfst.  

 

Bij terug komst stond de koffie en thee klaar,  het was prachtig weer,  zo mooi zelfs, dat we buiten konden 

eten, dat was echt lekker. 

Na het eten gingen we in groepjes naar Hattem, daar konden we het stadje bekijken, de winkeltjes 

bezoeken een terrasje pakken al met al het was dat zeer geslaagd. 

Na terug komst eventjes wat drinken en daarna gezamenlijk eten. Een heel lekkere bbq.  

 

‘s Avonds hadden we onze disco,  vele heren en dames hebben op het podium de mooiste liederen 
gezongen. Voor volgend jaar denken we aan een karaoke avond te organiseren. 

Wat hebben wij veel goede artiesten in onze club zeg! 

Er was ook een ballon mee gegaan, op deze ballon stonden allerlei rare dingen. De bedoeling was deze 

rare artikelen te vinden. Heel veel van ons hebben zich eraan gewaagd om ze op te zoeken.  

Patrick heeft gewonnen:  hij had 160 artikelen gevonden, daarna kwamen Lucy en  een groepje met 

Amanda,Toos en Patricia van Tour zij hebben 104 artikelen gevonden en als 3de William hij had er 80 

gevonden. 

Ook werd er nog flink geknutseld,  kortom het was een leuke en gezellige avond. 

De geplande avond wandeling ging niet door, iedereen vond het zo leuk binnen en was lekker bezig. Ze 

hadden geen zin om naar buiten te gaan. 

 

Zondag 9 oktober. 

Natuurlijk eerst ontbijt en dan koffers inpakken enz. 

Dat is altijd een beetje rommelig, maar toen de bus kwam,  gauw weer over. 

Toen alles weer in de bus stond en de accommodatie nog een keer nagekeken was, gingen we op weg  

naar Zutphen. Daar was een Bokbierfeest. 

 

Wat een prachtige stad is Zutphen zeg,  super,  super mooi! 

Eventjes door het centrum gewandeld en daarna op naar de optocht. 

Natuurlijk moesten we eventjes wachten maar als je niet op tijd gaat, dan heb je geen goed plekkie. 

Wat een indrukwekkende optocht was dat zeg. Heel veel paarden met koetsen zelfs die van Assepoester 

hadden ze bij zich maar ………… er zat  geen Assepoester in,  dat was jammer! 

Er waren oude tracktoren, oude auto's maar ook hele oude fietsen, van die mini paartjes enz. er zijn heel 

veel foto's gemaakt. Toen de optocht voorbij was gingen we weer terug naar de bus en terug naar huis. 

 

Wat was het een TOP weekend heel gezellig !! 

De 2 nachten slapen (wat op proef was) kunnen we als zeer geslaagd beschouwen. 

 

Kortom volgend jaar weer ennnnnnnn ik kan verklappen we zijn al met een accommodatie bezig. 

 

De activiteiten commissie 
  



 

 

 

 

 

          

Wandelen in Hattem.  

Met chauffeur Herman op de bus, werden we 

in groepjes naar Hattem gebracht. Doordat 

iedereen graag meewilden, was het een 

drukte van belang. 

 



 

 

 

 

De catering was ook dit jaar weer prima verzorgd!  

Wat hebben wij lekker gegeten. Maar ook bij de bar liep het als een trein. All-inclusive was het echt dit 

weekend. Het nieuwe systeem was een succes. 

En wat te denken van alle rij illigers die bela geloos zij  eegegaa ?  E  ook o ze huis dokter as eer 
paraat! Dat geeft toch altijd een goed gevoel als hij er ook bij is! 

Twee nachten was ook helemaal top! Kortom proef geslaagd! 

Hopelijk tot volgend jaar allemaal. Het was een geweldig weekend. 

En bij terugkomst kregen alle vrijwilligers van een echtpaar, wiens kinderen ook mee waren, een zalige doos 

bonbons als dank! 
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  SPORTEN IS GEZOND!!!!!                                     

 

   

   

 

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

Bellen kan natuurlijk ook naar:  06 – 16302072 

                   

 

ELKE WOENSDAGAVOND VAN 19.00 – 21.00 UUR WORDT ER GEZELLIG 

GEZAAGD, GESCHILDERD etc.  Je kunt er hele leuke dingen maken, ook voor de 

feestdagen kun je iets maken als je dat graag wilt! 

LOOP LANGS!            KOM KIJKEN!         JE MAG ALTIJD MEEDOEN! 

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

                                                         

 

 

 

 

 

 

KOM JIJ OOK DONDERDAGAVOND ONZE GROEP 

VERSTERKEN?                                                                               

Wij sporten in de Sportzaal in Maaswijk, Anne 

Frankstraat 26. 

–
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AKTIVITEITEN KALENDER   november – december 2016 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zaterdag                              

29 oktober 2016.         

19.30 – 22.00 uur 

Disco 

 

Zaterdag                      

5 november 2016             

10.00 – 13.00 uur

  

Wandelen 

 

Vrijdag                           

11 november 2016        

19.00 – 21.00 uur 

Mandala tekenen 

 

Zondag                        

20 november 2016 

12..30  – 17.30 uur 

SINT BINGO 

Zaterdag                      

26 november 2016           

19.30 – 22.00 uur

  

SINT DISCO 

 

Zondag                       

27 november 2016        

09.30 – 17.00 uur

  

Kerstreis Country & 

Christmas Fair 

 

Zaterdag                     

3 december 2916.  

Vanaf 09.00 uur  

Kerst versieren 

 

Vrijdag 9, Zaterdag 

10, Zondag 11 

december 2016 

Kerststukjes maken 

 

Zaterdag 10 & 

Zondag 11 december  
Kerstmarkt 
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Zaterdag 7 januari 2017:   Nieuwjaarsbal 

Zaterdag 14 januari 2017:  Eetcafe Uniek 

Vrijdag 20 januari 2017:  Workshop Bakken 

Zondag 22 januari 2017:  SOCITEIT Maximaal  

Zaterdag 28 januari 2017: Disco 

  

Zaterdag                      

17 december 2016 
KERSTVIERING 

 

Dinsdag                          

20 december 2016 
KERST DANSEN 

 

Zaterdag                            

30 december 2016          

10.00 – 15.00 uur 

OLIEBOLLEN 
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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 

 



 


