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Voorzitter Abelien van der Rest   
0181-633363/ 

06 14130944 abelien@chello.nl 

1e penningmeester Hans van Oostenbrugge 

 

010-4162074/ 

06-28841030 hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl 

2e penningmeester vacant 

   
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 / hoon0054@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   

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 (woensdagavond) 

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       



De maand september laat vele hoogte 

punten zien!  

Het nieuwe seizoen 2017/2018 is inmiddels alweer een maand oud. Deze maand zullen wij niet 
snel vergeten. Het was spannend of wij konden starten op 3 september. Zoals ik in het vorige 
nummer al schreef, de vloer was een drama project en of het op tijd gereed zou zijn, hing nog in 
een wijde zak. Precies op 31 augustus ’s middags werd de vloer dan toch opgeleverd.  

Hier en daar nog wat lijmresten, helaas veel egaliseer op de wanden in de houtruimte, maar wij 
hadden weer vloeren. Daarna verscheen de schoonmaak-, opbouw-, en inruimploeg. Want ja 
alles moest voor de DERDE keer worden schoongemaakt. Alles moest weer op zijn plek  gezet 
worden. Wat zonde van al de nodeloos verspilde energie. 

De vloerenboer kwam een week later nog terug om de lijmresten te verwijderen en de wanden 
egaline vrij te maken. Onder het mom van dat haal je er zo af, keken wij belangstellend toe. 
HELAAS het ging er dus niet af, gedienstig tipte hij de wanden bij. Zie je niets meer van als het 
droog is, helaas de ruimte zag er niet uit en als klap op de vuurpijl kon deze ruimte nog snel 
opnieuw gedaan worden. (Hoezo dubbel werk?) Dank Rinus. Je bent een topper. Ook de 
houtruimte ziet er nu weer goed uit.  

Het discomeubel dat weggehaald moest worden ivm de nieuwe vloer is geschilderd en 
afgewerkt, mede dankzij de sponsoring van de Burendag, in dezelfde stijl als de bar. Zo krijgen 
wij een mooie eenheid in de grote zaal. De apparatuur is opnieuw geïnstalleerd en wat stuk is is 
gemaakt. Een vriendelijk verzoek aan een ieder. Alleen voor de activiteiten mag deze gebruikt 
worden en dan alleen nog door mensen die weten hoe het precies werkt. Ga niet zomaar 
ergens aan zitten. Druk niet op allerlei knopjes. Daar kan zo’n dure installatie echt niet tegen. 

Beide cd spelers waren kapot. Uit de ene is de la gelopen, de andere stokte constant. Gelukkig 
hadden wij nog een oude speler staan en heeft Herman ons geholpen door een nieuwe aan te 
leveren. Dus alleen gebruiken voor de activiteiten en dan nog door mensen die weten hoe het 
werkt.  

Wij starten het seizoen 2017/2018 met de Wansink Bokaal, welke dit jaar druk bezocht werd. 
Het was gezellig druk en wat was het leuk dat de fam. Wansink zelf aanwezig was om de 
prijzen uit te reiken. Dit blijft een prima opening van ons seizoen. Deze dag kan niet afgesloten 
worden zonder dat er touw is getrokken, dus met 7 ploegen werd er gestreden om de eer. 
Iedereen ging tevreden en trots met een beker of medaille naar huis. 

Vanaf maandag 3 september startten alle wekelijkse activiteiten weer. Een drukte van belang. 
Wat opzeggingen, wat verplaatsingen naar een andere activiteit, maar er was voor iedereen 
een plaatsje. 

Wil je naar een activiteit gaan kijken? Dat is een goed plan. Weet je dat er nog ruimte is bij de 
Kookactiviteit op woensdag en bij het Sporten op donderdag? Je kunt gezellige komen 
meedansen en bij handenarbeid is er ook nog wel een plekje vrij. Op woensdagmiddag is de 
club wat uitgedund. Een aantal zijn zover dat ze over kunnen en mogen naar de 
avondactiviteiten. Dus ken je iemand in je omgeving die gezellig op woensdagmiddag ook naar 
een club wil. Dat kan bij ons.  Kijk even op de binnenkant van dit nummer naar de adressen en 
tijden.  
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Op zaterdag 9 september was het eerste Eetcafe van het nieuwe seizoen een feit. Wij hadden 
een gezellig aantal gasten die, naar zij zeggen, lekker hebben gegeten. Tijdens het koken 
ontdekten wij helaas dat het dak van de kookkeuken lek was. Eerlijk is eerlijk binnen een mum 
van tijd werd er een dakbedekker door de gemeente naar ons toegestuurd. Alle naden van het 
dak en het lood bij de schoorsteen staan open. Een goede lezer begrijpt het al: het dak is lek. 

Ook hier zullen wij als het dak gerepareerd is de platen van het plafond moeten vervangen. Dit 
plafond was al zeker vier maanden helemaal nieuw en in tact dus tijd voor reparatie. Wat kan ik 
hier toch van balen. Wij proberen alles prachtig te krijgen en hebben keer op keer een zepert. 

Ook de goten moeten nog gemaakt worden, maar wij blijven streven naar herstel van deze 
zaken. Immers wij willen binnen een prachtig pand, maar dan moet het buiten ook allemaal in 
orde zijn. 

Maar wij hebben ook de wind in de zeilen hoor!!  Wij worden aan alle kanten gesteund. Zowel 
door onze vrijwilligers als door het Deltapoort Subsidiefonds en het Oranjefonds. Zonder hun 
steun zou het opknappen van het gebouw zeker niet lukken. Naast de donaties die onze 
vrijwilligers regelen of zelf belangeloos geven. Ja ik weet het vrijwilligerswerk kost geld, maar 
toch heel veel vrijwilligers stoppen in onze club ook het nodige.  

Op zondag 10 september was het weer gezellig druk. Een plaatje, een praatje, een spelletje, 
kortom het was Sociëteit. Tijdens de sociëteit werden alvast de eerste bloemstukken gemaakt 
voor de Rommelmarkt van zaterdag 16 september. Want ja ook die kwam er aan. Wij hadden 
heel veel spulletjes gekregen. Prachtige nieuwe spullen, gebruikte en soms, helaas, spullen die 
stuk waren. Gelukkig was de Rommelmarkt al ingepland, want het hok was inmiddels weer 
bomvol. Het kon er niet meer in. Dus in de zijzaal werd ook al het e.e.a neergezet. Op 
donderdagmiddag werd er begonnen met het hok leeghalen, tafels neerzetten en uitpakken. 
Wel was er nog muziek op donderdagavond, maar deze groep vond het prima dat de opbouw 
reeds begon. Een voorbeeld van met elkaar overleggen en samenwerken was hier te zien. 

Vrijdag hadden wij nog een hele dag nodig om alles neer te zetten zodat het naar onze zin 
stond. Met als extra’s naast de rommelmarkt de enveloppenstand die weer een lust voor het 
oog was. Prachtig ingepakte cadeautjes. De bloemstukken stonden er fris bij. Wat een 
kleurenpracht. 

Zo’n start van de Rommelmarkt is altijd spannend. Veel mensen op de stoep die ’s morgens bij 
aanvang komen voor de koopjes. Helaas vergeten sommige bezoekers de koopjes wel eens af 
te rekenen, dus zetten wij er nu meer opletters bij. Jammer dat het nodig is. Wij staan allemaal 
uren op onze benen om voor de club geld op te halen. Immers daar kunnen wij extra leuke 
dingen voor doen met onze deelnemers.   

Het hoosde van de regen deze dag en ik had al visioenen dat wij geen bezoekers zouden 
krijgen. Nu het was gezellig druk en wij hebben lekker verkocht. De club is blij met deze 
opbrengst. Zonder deze extra’s kunnen wij nl niet draaien. Het opruimen op de dag zelf is altijd 
lastig. Wij zijn bekaf en alles moet nog weggeruimd worden. Op je tandvlees loop je, maar ja, 
ook opruimen hoort er bij. Dit keer nog meer dan anders want de volgende ochtend om 09.00 
uur startte het Rondje Nissewaard, een sponsorloop waar de opbrengst dit jaar naar ons  
toekomt, vanaf ons gebouw. En ja wij willen natuurlijk dan niet voor gek staan door ze in de 
rommel te ontvangen. Het Rondje Nissewaard is goed gegaan. Dinsdag 10 oktober komen ze 
de opbrengst overhandigen. Van onze Stichting liep William Pruis mee, 25 km. En hij kwam 
opgewekt samen met de andere lopers weer binnen. Dank aan alle lopers en sponsoren van dit 
Rondje Nissewaard. Wij zijn uiteraard stik nieuwsgierig naar de opbrengst. 

 



Maandagochtend vanaf 08.00 uur was het afvoeren van de overgebleven spulletjes. De kleding 
naar het goede doel, klein speelgoed naar het goede doel. En spullen die wij twee jaar op rij 
niet hebben kunnen verkopen gaan weg. Want voor je het weet hebben wij alweer nieuwe 
aanvoer van mooie spullen. De volgende Rommelmarkt is ook alweer ingepland en wel op 
zaterdag 10 maart 2018 . Wie maken Monique de Lange : moniquevandenengel@gmail.com of 
Dik Smits  06- 81708934 gek? Je mag weer alles meebrengen. Zij zijn er klaar voor. Lukt het 
ons om het hok weer vol te krijgen. 

Echter geen grote meubelen, stoelen en kasten. Die kunnen wij niet kwijt en hoe gek het ook 
klinkt, deze worden niet verkocht. Maar boeken, cd’s, huishoudelijke spulletjes, kleding, 
speelgoed, elektro waar. Alles is meer dan welkom. 

Afgelopen vrijdag de 22ste september hadden wij de workshop bakken. Kokosmacronen met 
chocolade dipsaus en verschillende cakes. Het is prima gelukt binnen de tijd, maar het was nipt. 
Maar lekker dat het was. En hopelijk voor de laatste keer op deze kook- en bakapparatuur.  

De rust was echter in september nog niet weergekeerd. De Burendag 2017 diende zich de 23ste 
aan. Wij hadden een stamppotten buffet bedacht. Wat deze dag zo mooi maakt is dat wij met 
de buren, het Wijkcentrum Het Centrum en de bewoners hier een echt feestje bouwen. Prachtig 
om te zien hoe dit liep. 32 kg aardappelen voor zuurkoolstamp, pol prei, stamppot rode kool, 
andijvie stamp, penen en uien stamp het was niet aan te slepen. Wat te denken van 40 
worsten, 100 speklapjes, kilo’s gehaktballetjes en liters jus en liters toetjes.  

Alles was schoon op! Het heeft fantastisch gesmaakt en iedereen is dik tevreden naar huis 
gegaan. Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor de inzet. De samenwerking was top. Het zal 
moeilijk worden om Burendag 2018 weer zo’n spektakelstuk neer te zetten.    

En de bewoners kochten nog plantjes, trokken een enveloppe, kortom het was een echt feest! 
Alle bezoekers ook bedankt voor jullie bijdragen. 

In het vorige nummer schreef ik dat wij na de zaal geen grote verbouwingen meer zouden doen 
dit jaar en het komend jaar. Maar wie mij kent, weet dat ik altijd zoek naar verbeteringen.  

Zo heb ik,  zonder dat veel mensen het wisten, het Oranjefonds een brief gestuurd en daarna 
allerlei dingen met en aan hen overlegd. Onze kookkeuken een doorn in mijn oog. Inmiddels 
een prachtige afzuigkap, een mooie frituur aangeschaft, maar voor de rest was helaas geen 
budget. Want vergis je niet, het kost een vermogen om nieuwe, professionele fornuizen en 
ovens aan te schaffen en de keuken te laten voldoen aan de tegenwoordig gestelde eisen. Het 
Oranjefonds heeft ons hierbij enorm geholpen en als klap op de vuurpijl werd zaterdagmorgen, 
exact op Burendag, de stiekem langverwachte enveloppe,  bezorgd. Een langgekoesterde wens 
van mij en ik hoop van velen gaat in vervulling. Wij kunnen de keuken aanpassen aan de 
nieuwe vereisten. En met het zo her en der verkregen sponsorgeld kunnen wij ook nieuwe 
pannen aanschaffen. Top toch? 

Wij hebben twee wekelijkse kookavonden en wij verzorgen met elkaar het kookcafe. Wat te 
denken van het Kerstdiner, de weekend maaltijden, de bak workshops, nu het Stamppotten 
buffet etc. etc.  Dat valt zeker niet mee op twee huis- en  tuin kooktoestellen en twee gare 
ovens. Dat het tot nu toe zo is gelukt is te danken aan de enorme creativiteit van ons, maar niet 
aan deze apparatuur, wat zie ik er naar uit, als alles werkt. 
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Zaterdag 30 september is het weer tijd voor ons Kookafe. Kom jij ook? Meld je aan bij Gre 
Wiechmann, grewiechmann@gmail.com  Inschrijven mogelijk tot vrijdag 29 september a.s. 

En dan schrijven wij alweer oktober: 

Zondag 1 oktober  Societeit van 14.00 – 16.00 uur 

Op Maandag 2 oktober:  aandacht voor Dierendag door de zwemmers. Deze avond staat in 
het teken van Dierendag.  

Zaterdag 6 oktober: DISCO, omdat het de dag van de bejaarden is, noemen wij deze 
Bejaarden Disco, maar weet zeker je kunt als bejaarden verkleed 
komen, maar wij zijn geen bejaarden! 

Zaterdag 14 oktober: Wij gaan er ’s morgens weer lekker opuit. Van 10.00 – 13.00 uur 
gaan wij de paden weer op en de lanen weer uit. Voor de lunch wordt 
gezorgd. 

Zaterdag 14 oktober Linedance Time. Van 19.30 – 22.00 uur worden ons weer de fijne 
kneepjes van het Line Dancen bijgebracht. Arnold Breuër en zijn 
vrijwilligers komen deze avond weer verzorgen voor ons.  

Zondag 15 oktober  Societeit.  Van 14.00 – 16.00 uur is er weer volop gelegenheid voor 
een stukje gezelligheid. Of je nu gaat sjoelen of kaarten, een ander 
spelletje doet of gezellig kletsen. Wij zijn er en hopelijk komen jullie 
ook. 

Op vrijdag 20 oktober vertrekken wij naar Oldenbroek. Het weekend gaan wij deze omgeving 
onveilig maken met elkaar. Wij vertrekken vrijdag om 14.00 uur en zijn zondag om 17.30 uur 
uiterlijk terug. Heb jij je al ingeschreven? Het belooft weer klasse te worden. 

De laatste weekend activiteit van oktober is op de 28ste oktober met de Halloween Disco en op 
zondag 29 oktober de Sociëteit. Vervelen bij ons, is echt niet mogelijk. Kom gezellig meedoen, 
breng familie en vrienden, kennissen mee. Attendeer je omgeving op alle mogelijkheden die wij 
bieden en dat alles tegenwoordig in een prachtig opgeknapt pand! 

Abelien 
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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 wokbuffet, salade buffet en tot slot een dessert buffet. Het is ook 

uiterst kindvriendelijk.  

Pak Boli heeft naast het wokrestaurant ook een afhaalservice, een bezorgdienst, een cateraar en een snackbar. 

 

OVERZICHT WANDELINGEN 2017.  

 

o 14 oktober 2017  

o  4 november 2017.  

OVERZICHT SOCIETEIT 2017 

 1 oktober 2017 

 15 oktober 2017 

 29 oktober 2017 

 19 november 2017  (FILM- en FOTO middag) 

 10 december 2017  



 

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 

 

 

 

 



  

 

 

 

6 van onze deelnemers zullen, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond weer een drie gangen 

menu bereiden en serveren. 

 

Komen jullie ook? Iedereen is van harte welkom, opgeven is natuurlijk wel nodig, want anders kunnen 

wij niet goed inkopen. Neem je familie, vrienden, buren of wie dan ook mee. Hoe meer zielen, hoe 

meer vreugd. Ken je niemand, maar wil je lekker komen eten? Je bent van harte welkom. 

Mocht je zonder opgave toch wegblijven, dan zullen wij helaas de kosten wel in rekening moeten 

re ge . Co su pties zij  tusse  de € ,  - € , . 

 

Ja,  ik ga ook lekker uit eten bij Eetcafe Uniek.  

Ik ben op zaterdag 30 september  2017 om 17.30 uur aanwezig in het Clubgebouw aan de M.A. de 

Ruijterstraat 7, alwaar de tafels mooi gedekt klaar staan.   

Einde activiteit + 19.30 uur.  

Eige  ijdrage € ,  pp per aaltijd ex l. dra kjes .  Graag betalen op de avond zelf. 

Naam:   _________________________________________________ 

Ik breng extra mee:   _______personen  

Telefoonnummer: _________________________________________ 

Strookje inleveren uiterlijk woensdag 27 september 2017 in de gele brievenbus. Aanmelden per mail 

kan ook bij gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465  
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Sociëteit Maximaal opent op zondag 1 oktober 2017 haar deuren van 14.00 – 16.00 uur.  

Niemand hoeft zondagmiddag meer alleen te zitten, iedereen is van harte welkom.               

Wil je sjoelen, kaarten, dammen schaken of wat dan ook??? 

DOE MEE, KOM LANGS. LOOP BINNEN!   DOE MEE, KOM LANGS. LOOP BINNEN!  

 

Wil je langskomen om een praatje te maken, of alleen maar komen zitten? 

Woon je tegenover ons?  

GEZELLIG, DRINK LEKKER WAT  BIJ ONS. 

Ben je familie, kennis, of ken je ons helemaal nog niet? 

GEEFT NIETS, IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM. 

 

                 

 

 WIJ KIJKEN UIT NAAR  

JOUW KOMST!!!!!! 
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ZATERDAG 7 oktober 2017 is het weer DISCO time.   

Daar het deze dag,  de dag van de Bejaarden is, geven wij een Bejaarden disco.  

Maar de disco is zeker niet bejaard. Wij hebben weer toffe muziek! 

Leuk als je verkleed komt als oud mannetje of oud vrouwtje. Maar dat hoeft 

natuurlijk niet. Iedereen mag meedoen. Iedereen kan binnenlopen. 

 

De disco is van 19.30 – 22.00 uur aan de M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse 

Voor onze leden is de disco gratis.                           I trodu és etale  € ,  pp.  

Co su pties zij  verkrijg aar tege  kostprijs € ,  - € , .  

 
  

 

ZATERDAG 7 OKTOBER 2017 
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2017 

 

 

 

 

Op dinsdag 10 oktober a.s. om rond 20.00 uur komt de PvdA samen met 

William Pruis, die namens de Stichting heeft meegelopen,  het opgehaalde 

sponsorgeld overhandigen. Wat zijn wij blij met deze geste. 

Wat een top prestatie van dit team! 



 

                

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Start op zaterdag 14 oktober 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 14 oktober 2017 

Naam:                             E-mailadres:                                                                                                  

Ik maak gebruik van een rolstoel :   ja/nee.                                                                                                              

Ik heb zelf een rolstoel:    ja/nee  

Briefje in de gele bus in het clubgebouw vóór 12 oktober 2017.   

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

Aanmelden bij Ronald 

Mirer: 

r.mirer1@kpnplanet.nl 

0181 – 639227 

 

Opgeven voor                       

10 oktober 2017. 

Volgende wandeling: 

Zaterdag 4 november 2017 

HERFST WANDELING 
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Op zaterdag 14 oktober 2017  

komen Arnold Breuër en zijn vrijwilligers 

van  

 19.30 – 22.00 uur 

weer gezellig voor ons een Line Dance avond organiseren.  

Ook als je nog nooit aan Line Dance hebt gedaan, ben je van harte welkom.  

Je kunt altijd meedoen. Ze brengen nl ook een aantal vrijwilligers mee, die jullie deze avond 

komen helpen. 

De voorgaande keren bleek al hoe leuk het is om met elkaar  te dansen. Toegang is voor 

leden gratis.  Introducés betalen: € 2,00.         

 

 

                                                                                                                              
  

 

HOORT, HOORT 

ZEG HET VOORT 
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Opent Sociëteit Maximaal weer haar deuren van 14.00 – 16.00 uur.  

Niemand hoeft zondagmiddag meer alleen te zitten, iedereen is van harte welkom.               

Wil je sjoelen, kaarten, dammen schaken of wat dan ook??? 

DOE MEE, KOM LANGS. LOOP BINNEN!   DOE MEE, KOM LANGS. LOOP BINNEN!  

Wil je langskomen om een praatje te maken, of alleen maar 

komen zitten? 

Woon je tegenover ons?  Wil je met je visite langskomen.  

Breng je familie mee, je buurman/vrouw, je vriend/vriendin. 

Iedereen is welkom! 

 

WIJ VINDEN HET GEZELLIG, DRINK LEKKER WAT  BIJ ONS. 

Ken je ons helemaal nog niet?  

GEEFT NIETS, IEDEREEN IS NL VAN HARTE WELKOM. 

 

                 

 

 WIJ KIJKEN UIT NAAR  

JOUW KOMST!!!!!! 
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P R O G R A M M A 
 

Vertrek op vrijdag 20 oktober 2017 om 14.00 uur met de bus vanaf de  

M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

Zaterdag 21 oktober gaan we lekker op stap 

Zondag 22 oktober zijn wij rond 17.30 uur weer terug.  

All-in eigen bijdrage € 60,-- 
    

  
 In principe hoeven de deelnemers uitsluitend zakgeld mee te nemen als zij zelf iets 

wensen te kopen. 
  

De eigen bijdrage ad € 60,-- kan overgemaakt worden op gironummer:  
NL 88 INGB 0005704558 t.n.v. Stichting de Nieuwe Brug te Spijkenisse, onder 
vermelding van naam en weekendreis 2017. 

  
Wij gaan er van uit dat als je je hebt opgegeven je ook daadwerkelijk mee gaat.   
De betaling dient uiterlijk 7 oktober 2017 bij ons binnen te zijn.   

 

 

Deelname aan deze reis is alleen mogelijk indien je:  
 

- Lid bent van de Nieuwe Brug 

- Zindelijk bent óf als je een persoonlijke begeleider bij je hebt 

- Minimaal 7 jaar bent  
 

Je ontvangt je instapkaart een week voor vertrek. Deze kaart is uitsluitend voor jezelf .  
Vergeet hem niet mee te nemen op de dag van vertrek! 



 

 

Vrijwilligers voor het weekend van 

 20, 21 en 22 oktober 2017  gezocht. 

Kun je ons helpen bij het weekend?   

We hebben veel vrijwilligers nodig om het weekend vlekkeloos te laten verlopen en, geen 
vrijwilligers, geen weekendje weg.  

Je begeleidt het gehele weekend een groep, helpt hen waar mogelijk en slaapt ook bij je 
groep.  

Geef even een mailtje aan monique.vandenengel@gmail.com  als je mee kunt én wilt 
gaan.  

Want vele handen maken licht werk.  
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Aanmeldingformulier DEELNEMER voor het Weekend Oldenbroek 

Ik meld mij aan voor het weekend van vrijdag 20 t/m 22 oktober naar Oldebroek. We blijven hier 
twee nachten slapen. 

Na dit formulier volledig ingevuld en ingeleverd te hebben én € 60,-- overgemaakt (dit is 
inclusief de consumptiebonnen/toegangsgelden etc)  te hebben aan de penningmeester,  
ontvang ik ongeveer 1 week voor vertrek mijn persoonlijke instapkaart. 
 

Naam:    ____________________________________________________ 

Adres     ____________________________________________________ 

Tel.nr     ____________________________     E-mailadres : __________ 

Deelnemer  is lid van activiteit: ______________ of is algemeen lid.* (doorhalen wat van 
toepassing is. 

Medische gegevens en begeleidingsaspecten voor deelnemers: 

Naam:  

Adres: 

Tel.nr: 

Tel.nr contact persoon:  ______________________   Naam: ____________ 

Zorgverzekeraar:            ______________________  Nummer: __________ 

 

Naam deelnemer:  (Gaarne ook op deze pagina invullen). 
_________________________________________ 

Heeft de deelnemer hulp nodig bij: 

o wassen aan aankleden     ja/nee 
o bed opmaken      ja/nee 
o toiletgang       ja/nee 
o eten/drinken       ja/nee 
o traplopen       ja/nee 
o 1e verdieping slapen toegestaan    ja/nee 
o Is de deelnemer zindelijk?     ja/nee*  

* Is de deelnemer niet zindelijk dan gaarne persoonlijke begeleiding mee. Echter deze 
begeleiding zal ook bereid moeten zijn mee te werken bij het verrichten van een aantal “taken” 
welke de vrijwilligers van de Stichting De Nieuwe Brug ook verrichten.   

Deelname aan het weekend voor persoonlijke begeleiding is mogelijk, uiteraard indien er 
voldoende plaats is. Kosten verbonden aan het weekend zijn in dat geval € 40,-- voor de 
persoonlijk begeleider. Gaarne dit bedrag ook voor 7 oktober overmaken. (Zie gegevens 
hierboven van de penningmeester). 

 

 



Naam deelnemer:    ________________________ 

 

Gebruikt de deelnemer medicijnen?      ja/nee   Zo ja welke? 

(Deze informatie wordt doorgegeven aan de aanwezige begeleidende arts van dit weekend) 

o Heeft de deelnemer deze medicatie in eigen beheer?  ja/nee 
o Heeft de deelnemer een dieet?      ja/nee 

Zo ja: geef de dieetwensen hieronder weer: 

 

 

 

o Mag de deelnemer alcohol gebruiken?   ja/nee 

Zijn er psychische of lichamelijke problemen waarvan wij op de hoogte moeten zijn? 
Hierbij te denken aan b.v. epilepsie, suikerziekte, hartklachten, gedragsproblemen etc? 

 

 

 

 

 

Andere opmerkingen of aandachtspunten:  

 

 

 

Gaarne uw opgave in de gele bus in het clubgebouw.     

Mailen mag ook naar monique.vandenengel@gmail.com 

 

 
   

http://www.kunstgraspo.nl/wp-content/uploads/2014/03/Animatie-workshop1.jpg


 

 

 

 

Zaterdag 28 oktober 2017 staat de DISCO commissie weer klaar om jullie een gezellige 

avond te bezorgen.  

De zaal zal in Halloween sfeer zijn gebracht, want het is FEEST TIME! 

Kom jij ook?   

Breng je vrienden, familie en kennissen mee. Iedereen kan èn mag meedoen. Of je nu mee wilt dansen of 

dat je lekker wil gaan zitten kletsen. 

Aanvang 19.30 uur 

Eind  22.00 uur 

Toegang Voor leden gratis 

  Niet leden betalen € 0,50.  

 

Tot zaterdag 28 oktober a.s.  
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ZONDAG 29 OKTOBER 2017 

is het weer 

SOCIETEIT middag. 

 

Wij zijn er dan weer van 14.00 – 16.00 uur. 

 

 

 

 

Iedereen kan meedoen!   Lex zorgt voor een gezellig muziekje. 

                                                          

 

 

 

Kom jij ook sjoelen bij Kees? 

Betsie, Monique, Mar, 

Gre en Herman staan 

paraat.  

Tot zondag.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjwL_M-eXVAhWEfFAKHZMSA0gQjRwIBw&url=http://societeit-maximaal.nl/&psig=AFQjCNFzIIrW7aqXvj0w0pTIyb7ZB3zlww&ust=1503323228870460
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7m-j_8L_WAhULK1AKHf7hD7MQjRwIBw&url=http://www.hollewand.nl/c/spelverhuur/oudhollandse-spellen/&psig=AFQjCNFz0bKt_YLvQMcQYsVA6f5AVOQUmg&ust=1506413298597887
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiso4Sr8b_WAhVHJlAKHTl-DKQQjRwIBw&url=https://www.amazon.com/Hasbro-53557-Game-Jenga/dp/B000GBA60W&psig=AFQjCNEYiqGqWhEXol35pZ5fEeiYBxGKdw&ust=1506413388005347
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk4e_Q9L_WAhXDPFAKHR0-B0MQjRwIBw&url=http://www.uitliefdevoorjezelf.nl/lifestyle/2220/&psig=AFQjCNHHokDWBWIWO6LOrK8PEpCROF7-6Q&ust=1506414271278667
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGjIGU8b_WAhVFaVAKHZQbAGsQjRwIBw&url=http://www.westfrieseuitjes.nl/ondeugend-humor/158-oud-hollandse-spelletjes.html&psig=AFQjCNFz0bKt_YLvQMcQYsVA6f5AVOQUmg&ust=1506413298597887


 

Opgeven tot uiterlijk 3 november 2017 bij r.mirer1@kpnplanet.nl  

 

 

 

Start :  10.00 uur 

Einde :  13.00 uur  

Eige  ijdrage:   € 3,00 i l. lu h. 

 

 

LOOP  

JIJ  

OOK 

GEZELLIG 

MEE 

DE GEZONDE LUNCH STAAT KLAAR!!!!!! 
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M.A. d Ruijterstraat 7, Spijkenisse.  Informatie: mail: 

monique.vandenengel@gmail.com of bel Dik Smits: 06-81708934 

 

Heb jij nog mooie, goede kleding?  

Doneer deze aan onze Stichting en van de 

opbrengst kunnen wij weer mooie leuke dingen 

doen. 

Inleveren is altijd mogelijk tijdens de club 

acitiviteiten. 
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OP ZONDAG 19 NOVEMBER 2017 IS ER EEN SPECIALE FOTO- en FILMMIDDAG 

van 14.00 – 16.00 uur tijdens onze Sociëteit.  Pra htige foto’s e  fil pjes uit 
de oude doos. Een overzicht van 40 jaar Nieuwe Brug. 

Tijdens het verzamelen van alle foto’s e.d. hebben wij zoveel materiaal binnengekregen. Wij konden op 

de jubileumavond maar een kleine collage laten zien. Op veler verzoek is er nu een echte foto- en 

filmmiddag georganiseerd. Kom jij ook mee genieten?  

Op deze middag hopen wij vele foto’s en filmpjes te kunnen laten zien.  

Iedereen is van harte welkom! 

 

 

 

 

 
  

Dik Smits heeft alle foto’s die hij heeft 
ontvangen gedigitaliseerd. 

Hij heeft prachtige foto’s en filmpjes. 

Hij komt ze allemaal laten zien! 

Op onze jubileum avond hadden wij al 

een voorproefje gekregen. 

Dus kom allemaal gezellig mee kijken. 

Ik heb de eerste foto’s al gezien. In één 

woord G E W E L D I G.  

Speciaal op deze middag is er 

popcorn te verkrijgen! De echte 

bioscoop sfeer wordt gecreëerd. 
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Op zaterdag 18 november a.s. gaan wij naar de Winterfair bij Paleis Het Loo.  

Wij kunnen de hele dag naar harte lust rondwandelen, kijken en wij gaan het paleis 

met een bezoek vereren. 

GA JIJ OOK MEE?? 

Eigen bijdrage voor leden is € 30,-- (incl lunch)  

Persoonlijke begeleiders betalen € 42,50 

Niet leden betalen € 50,-- 

Inschrijven zo snel als mogelijk. Als je betaling is ontvangen is je plekje 

gereserveerd! 

Ja ik ga graag mee op zaterdag 18 november a.s. met de Kerstreis naar Paleis het Loo & de Winterfair. 

Naam:                                                                 Deelnemer/Pers.begeleider/Niet lid 

Naam:  

Adres:              Telnr. :                                        

Mailadres: 

Ik maak mijn bijdrage zo snel mogelijk over naar Stichting De Nieuwe Brug,  Botreep 100, 3192 PD 

Hoogvliet. Reknr: NL88 INGB 0005704558 

Aanmelding zo snel mogelijk in de gele bus in het clubgebouw of een mail sturen aan paulusros@gmail.com 

 

Stichting De Nieuwe 

Brug  

Penningmeester   

Botreep 100                

3192 PD Hoogvliet  

Rek.nr : 

NL88INGB0005704558 
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SINTERKLAAS  DISCO 

ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017. 

  

Sinterklaas nodigt jullie allemaal van 

harte uit om naar de Sinterklaas Disco    

te komen. Hij heeft ons al laten weten 

dat hij deze avond hoogstpersoonlijk 

aanwezig is.  Hij zal zeker geholpen 

worden door zijn zwarte pieten.  Gezellig 

als jij er ook bij bent. 

KOM JIJ OOK??? 

Aanvang :       19.30 uur 

Einde       :       22.00 uur 

Leden      :       Gratis 

Niet-leden:     € 0,50 pp    

 

Weet jij dat je aan alle 

activiteiten van Stichting De 

Nieuwe Brug mee mag doen 

als Algemeen Lid? Dit kost 

slechts € 25,-- per jaar.  

Info: 

gre.wiechmann@gmail.com/ 

06 42826465 
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Zondag 26 november a.s. is het alweer zover. De Sinterklaas Bingo. 

Prachtige prijzen staan garant voor een oergezellige middag.          

 Zaal open:         12.30 uur                      Start van de Bingo 13.00 uur  

Einde middag:  17.30 uur            Toegang is € 1,-- pp 

Je maakt zelfs kans om op je toegangskaartje een prijs te winnen. 

Sinterklaas komt tussendoor langs en zal zeker een bingorondje 
meedraaien.  

Kom jij ook?  Ook als je hulp nodig hebt, dan helpen wij je.                               
Want iedereen kan en mag meedoen bij Stichting De Nieuwe Brug.  

Ronde prijs:  € 1,50 voor een boekje.       Extra finale ronde:  € 1,--.  
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Jarigen Oktober            
 

Guus van Tour   1 oktober  

Jeroen Gijzen    4 oktober   

Alma Roozendaal   4 oktober 

Wim Slingeland    5 oktober 

Sherita Been   7 oktober  

Joke Hulsebosch  7 oktober 

Sandra de Jonge   7 oktober 

Piet Versendaal    8 oktober 

Aukje Gutter   10 oktober 

Corrie Smits    12 oktober 

Hannie Verrijp    12 oktober 

Glenda van der Draai   13 oktober 

Carola de Haan   15 oktober 

Anja Eringaard    16 oktober 

Vincent Visser    17 oktober  

Hans Romijn    18 oktober 

Maartje Schepen   19 oktober 

Joke Streefland   19 oktober 

Jo Weggen    19 oktober 

John Meily   25 oktober  

Harry Muizer    25 oktober 

Richard van Harmelen 29 oktober 

Jerry Koster    30 oktober 

Amanda Mourits   31 oktober 

Michèle Vos   31 oktober 

 

 

  

 

Van harte gefeliciteerd allemaal en een hele fijne dag   



   

         

                WANSINK BOKAAL                                              SEPTEMBER 2017 

           

                       



   

   

  

 

BURENDAG 2017    

-     Opening van de vernieuwde grote zaal door Bertus de Roo en Herman Mets.   

-      Het nieuwe bord onthult  door Guus van Tour en Monique de Lange. 

 



      

      

 

 

   

  



AKTIVITEITEN KALENDER   september / oktober 2017 
Stichting DE NIEUWE BRUG.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag                  

30 september 2017 

17.30 – 19.30 uur  

Eetcafe Uniek 

 

Zondag                        

1 oktober 2017      

14.00 – 16.00 uur 

  

Sociëteit Maximaal 

 

Zaterdag                             

14 oktober 2017              

19.30 – 22.00 uur      

LINE DANCE AVOND 

 

Zondag                                 

15 oktober 2017              

14.00 – 16.00 uur          

Sociëteit Maximaal 

 

Vrijdag 20 oktober 

t/m Zondag 23 

oktober 2017      

WEEKEND OLDEBROEK 

 

Zaterdag          

28 oktober 2017        

19.30 -22.00 uur

  

HALLOWEEN DISCO 

 

Zaterdag                             

7 oktober 2017              

19.30 – 22.00 uur      

Bejaarde  DI“CO 

 

Maandag                           

2 oktober 2017   
DIERENDAG ZWEMMEN 

in het Rivierabad 
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Zondag                        

29 oktober 2017               

14.00 – 16.00 uur

  

Sociëteit Maximaal 

 

 

Zaterdag                        

4 november 2017            

10.00  - 13.00 uur 

WANDELEN 

 

Zaterdag                              

18 november 2017  

09.00 – 18.00 uur

  

Kerst uitje naar Paleis 

het Loo en de 

Winterfair 

 

Zondag                           

19 november 2017         

14.00 – 16.00 uur 

Sociëteit en FILM & 

FOTO MIDDAG 

 

Zondag                               

26 november 2017

  

  

  

Sinterklaas BINGO 

 

Zaterdag                          

25 november 2017

   

Sinterklaas DISCO 

 

Zaterdag                              

11 november 2017             

10.00 – 14.00 uur 

Kledingbeurs 
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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 

 



 

 KLEUR DEZE PLAAT EN GEEF DE 10 VERSCHILLEN AAN. 

 INLEVEREN IN DE GELE BRIEVENBUS 

 ONDER DE INZENDERS WORDT EEN PRIJS VERLOOT. 
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