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Abelien van der Rest

1e penningmeester

Hans van Oostenbrugge

0181-611096/ 06-42826465
7537542
Botreep 100, 3192 PD Hoogvliet

t.n.v. Stichting De Nieuwe Brug

Website:

e

Stichting De Nieuwe Brug

Jan van Eyckpad 2

0181-614787
K.v.K: 41141096
Betaling per giro op rekening nummer:
NL88 INGB 0005704558

Clubgebouw:
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Tel. nummer
0181-633363/
06 14130944
010-4162074/
06-28841030

abelien@chello.nl
hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl

2 penningmeester

vacant

Secretaris

Gre Wiechmann

06-42826465/

gre.wiechmann@gmail.com

Zwemmen

Gre Wiechmann

0181-614787

Dansen

Monique de Lange

06-10172385

gre.wiechmann@gmail.com
Bestuurslid /
monique.vandenengel@gmail.com

hobby club middag

Adry Hille

0181-619221

hobby club avond

Joke Versendaal

0181-636618

Bestuurslid / a.hille@hotmail.nl
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

Disco

Wil van der Velden

0181-663236

Bestuurslid / hoon0054@planet.nl
Bestuurslid/
wmc.vandervelden@gmail.com

Avondvierdaagse
Brugnieuws redactie

Gerrie Mirer
Gre Wiechmann

0181-639227

Clubgebouw:

M.A. de Ruijterstraat 7

Rivièrabad:
Sportzaal Maaswijk:

Groene Kruisweg 21
Anne Frankstraat 26

Activiteit

1xper week

0181-614787

0181-611096

Gerrie.mirer@kpnplanet.nl
gre.wiechmann@gmail.com
06-42826465

06-42826465
06-16302072

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
Disco
Wandelen
Vrij dansen
Computercursus

donderdagavond
laatste zaterdag/maand
1x per maand zaterdagochtend
1x per maand zaterdagavond
Per cyclus 6x (woensdagavond)

Sportzaal/Maaswijk
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw

19.00 -20.30 uur
19.30 - 22.00 uur
10.00 – 13.00 uur
19.30 – 22.00 uur
19.30 – 21.00 uur

Vertrouwenspersoon

Wil van der Velden

yoga geleid door
Gerdie Ros

donderdagochtend
0181-640512

wmc.vandervelden@gmail.com
clubgebouw

9.30 - 10.30 uur

Soms zijn ook wij een beetje moe …………
Dat verbaast mij niets na zo’n maand. Wij gingen van start op de 1ste
oktober met een gezellige sociëteit. Soms is het zondag gezellig druk, de
andere keer is het wat minder druk. Vreemd als je dan in de week hoort,
nee ik had geen visite, nee ik heb niets gedaan, ik heb TV gekeken, de
hele dag. Tsja……. De sociëteit is nu juist voor deze groep mensen. Dit is
wat ik noem een gemiste kans.
Zaterdag 7 oktober tijd voor de eerste Disco in het nieuwe seizoen. Gezellig druk, iedereen had
er duidelijk weer zin in. Volop gedanst, gekletst. Een mooie seizoensopening.
Op 14 oktober werd er weer lekker gewandeld. Mooi weer. Echt geweldig wandelweer. Jammer
als je hoort dat de begeleiding van de deelnemers hen niet op tijd
gereed hebben gemaakt voor de wandeling. Gewoon het vervoer
hebben afgebeld. Tsja, wij waren wat laat en hadden niet in de agenda
gekeken. Volgende keer beter. Ik ben dan diep teleurgesteld. Immers
wij staan wel klaar, waarom wordt er niet gekeken naar wat goed is voor
de deelnemers, maar gekozen voor de weg van de minste weerstand.
Snel schakelen en zorgen dat iedereen toch mee kan wandelen, dat
moet toch mogelijk zijn. Een gemiste kans lijkt mij.
Gelukkig kon iedereen zaterdagavond de 14e het goed maken. De Line Dance avond. Arnold
Breuër en zijn vrijwilligers hebben deze avond weer verzorgd. Kijk naar de foto’s verder op in
het blad. Geweldig toch. Wat is er weer fijn gedanst. Een prachtig gebaar van deze vrijwilligers
die twee keer per jaar langskomen.
Zondag de 15e was het weer sociëteit. Ook deze keer een gezellige middag. Niets mis mee.
Inmiddels is de sjoelcompetitie o.l.v. Kees de Heer en topper. Jenga gooit hoge ogen voor een
goede klassering. Mens erger je niet, doet ook goede zaken. Kortom een fijne ontspannen
middag.
Het weekend erop werd alles in stelling gebracht. Het weekend
Oldenbroek. Wat vervelend toch dat de deelnemers zo laat
worden ingeschreven.
Kun je je voorstellen dat ze staan te huilen als ze horen dat
anderen wel meegaan, maar zij nog niet zijn opgegeven???? Dan
gaan we er weer achteraan bellen. Het is toch te gek voor
woorden dat een week voor vertrek er gezegd wordt, we waren
net aan het kijken wie er mee wilde gaan? Please lees het blad
en reageer gewoon gelijk door in te schrijven. Dat maakt het voor
alle partijen een stuk relaxter.
De bus vertrok vrijdagmiddag richting Oldenbroek. De kookploeg was al vertrokken, want er
moest natuurlijk wel een maaltijd klaar staan. Nu dat is prima gelukt. ’s Avonds kon je echt van
alles doen, een spelletje, armbandjes maken, nagels lakken, kletsen, kleuren, lezen, muziek
luisteren, kortom voor elk wat wils. Gelukkig hadden we voldoende reservekleding bij ons.
Sommige deelnemers misten nogal wat in hun koffertje, zoals onderbroeken, sokken etc. etc.
Zaterdag stond het uitje naar het Boerderij museum op de rol. Het was slechts 20
minuten lopen. Nu deze informatie van het museum klopte helaas niet. Het was dik
een uur lopen. Een aantal hebben dit prima gedaan, zowel heen als terug. Voor de
terugweg werd er snel van alles geregeld, een treintje, auto’s .

Want niet iedereen was in staat nog eens een uur terug te lopen.
Maar na het lekkere eten op zaterdagavond, was iedereen weer bij de les. De Karaoke werd
gestart. Het was een top evenement. Moe maar voldaan ging iedereen naar bed.
Zondagmorgen na het ontbijt werd de omgeving onveilig gemaakt.
Opdracht was spulletjes vinden in het bos waar je een herfst potje van
kan maken. Lekker buiten, prachtig weer. Wat een mooie
paddenstoelen hebben wij gezien, die hebben we laten staan, maar
prachtig waren ze. ’s Middags werd er, nadat het hele complex weer
was schoongemaakt en opgeruimd, richting huis vertrokken. Ik was bij
terugkomst aanwezig. Als je alleen de gezichten ziet van alle
betrokkenen dan weet je het al, het was een geweldig weekend.
En ja iedereen was moe, wat zeg ik bekaf. Maar er stond een weekend
als een huis.
Waar wij echt moe van worden is het continu nabellen van de tehuizen, begeleiders etc. . Gaan
ze wel mee? Mogen ze mee? Dit betekent, bellen, overleggen, twijfelen gaan ze wel of niet
mee. Dus kunnen wij geen indelingen maken, wij moeten dan alles op het laatste moment
doen. Dat is niet fijn. Niet fijn voor de deelnemers, niet fijn voor de vrijwilligers.
Vlak voor het weekend Oldenbroek bereikte ons het droeve nieuws
dat een van onze medewerksters overleden was. Lenny van Leyden
was al jarenlang betrokken bij het zwemmen. Lenny , wij bedanken jou
voor je geweldige inzet. Wij wensen Koos en de (klein)kinderen heel
veel sterkte toe.

Op de 28ste werd Halloween groots gevierd. Kijk naar de foto’s en je ziet ze genieten. Wat was
het druk en gezellig. Wat waren er prachtig verkleed. Hier was duidelijk veel aandacht aan
besteed. Er was een papier mache pop geleend, die toezag of de avond wel goed verliep.
Zondag was de sociëteit wat rustiger. Een uurtje de klok terug, een Halloween disco, kortom
even gas terugnemen. Maar die er waren, die hebben zich prima vermaakt. Overigens er werd
nog het e.e.a. gedaan. De prijzen gereed gemaakt voor de enveloppenstand en voor de
Kerstmarkt. En …… we werden getrakteerd op lekkere slagroom soezen en appeltaart. Nu dat
smaakt naar meer ! Bedankt Ron. De frituurpannen zijn allemaal schoongemaakt. Allerlei kleine
hand- en spandiensten verricht. Plankjes gezaagd, kortom we waren met elkaar lekker bezig.
Inmiddels is de sloop van de keuken gestart. Dankzij de enorme
financiële bijdrage van het Oranjefonds en de bijdrage die wij kregen
van het Rondje Nissewaard, kunnen wij de gehele keuken
renoveren. Wij waren al blij als wij een kant konden doen, maar nee
hoor, wij gaan de hele keuken doen. Prachtige nieuwe fornuizen en
een complete bedrijfsmatige keuken. Hier worden wij echt blij van. Vrijdag
was de grote reorganisatie dag. De keuken moest compleet leeg, kasten
verzet, muziekapparatuur naar de muziekruimte. Kortom wij hadden het best wel
druk. Er waren ook weer veel spulletjes binnengebracht voor de Rommelmarkt van
maart 2018. Dus alles opgeslagen in kisten. Zaterdagmorgen vroeg is alles nog naar het groot
vuil gebracht, zodat de Halloween Disco gewoon kon doorgaan en het pand keurig opgeruimd
en schoon was.

En dan schrijven wij november……… Op 1 november komt de nieuwe keuken, dat wordt heel
hard werken om dit binnen een week te realiseren. De kabels voor de nieuwe fornuizen zijn al
getrokken, de aansluitingen moeten nog gemaakt worden. Het water aangesloten worden op de
nieuwe vaatwasmachine en bij de spoelbakken. Tegelen. Alles op zijn plek zetten,
schoonmaken, inrichten. Dat wordt nog een stevig weekje buffelen.
Helaas kan door deze verbouwing in de 1ste week van november het
koken niet doorgaan. Maar …… daarna wordt het echt genieten!!!! Een
lang gekoesterde wens gaat in vervulling.
Op zaterdag 4 november wordt er weer lekker gewandeld. Geef je snel
op bij Ronald Mirer. Het is alweer de laatste wandeling van dit jaar. Maar
ook in 2018 wordt er weer lustig gewandeld.
Zodra Ronald het wandelschema rond heeft, wordt het gepubliceerd.
Zaterdag 11 november is het Eetcafe. Dat belooft weer een goede dag
te worden. Hebben wij eerst de Winter Kledingbeurs van 10.00 – 14.00
uur. Prachtige kleding en leuke spulletjes. En aansluitend van 17.30 –
19.00 uur Eetcafe. Geef je snel op bij gre.wiechmann@gmail.com.
Zaterdag 18 november gaan wij naar Paleis Het Loo voor de Christmas
Fair. Schrijf je snel in bij paulusros@gmail.com. Eigen bijdrage is € 30,-incl. lunch. Voor persoonlijke begeleiders is het € 42,50. Wil je gewoon
gezellig mee? Dat kan maar dan is je eigen bijdrage € 50,--.
Zondag 19 november is de grote film- en foto middag. Dik Smits heeft alle foto’s samen met Ilse
Mirer gedigitaliseerd. Wij hebben een overzicht van 40 jaar foto’s en filmpjes. Dit is toch een
bijzonder moment. Ik zou zeggen. Kom kijken en meegenieten. De middag is van 13.00 – 16.00
uur. En het is het weekend waarin we echt 40 jaar bestaan. Een mooie afsluiting denk ik van
een fantastisch feestjaar.
Op dinsdag 21 november gaat het dansen NIET door. Er is een voorstelling in Utrecht waar veel
deelnemers heengaan, dus die avond wordt er niet gedanst. Zo ook op dinsdag 5 december zal
er niet gedanst worden. Er zijn diverse medewerkers/vrijwilligers/deelnemers die deze avond
Sinterklaas vieren.
Op zaterdag 25 november bezoekt Sinterklaas ons tijdens de Sint Disco. Hij
verheugt zich al op zijn bezoek. En zondag 26 november is het weer Sint BINGO,
ook daar zal Sinterklaas aanwezig zijn. De goede man heeft het maar druk met
ons. Woensdag 29 november komt hij ook langs bij de woensdagmiddag club.
Gezellig op bezoek. Zorg dat je die middag aanwezig bent, want je weet maar
nooit ……….
Woensdagavond zal zwarte Piet warme chocolademelk komen uitreiken. Wij
worden echt niet vergeten hoor.
Op 4 december komen de zwarte Pieten ook naar het zwembad. Zorg dat je er bent, want wie
weet brengen ze iets voor je mee.
En omdat het logistiek niet anders kan, wordt de grote zaal op vrijdag 1 december in orde
gemaakt voor de geweldige kerstmaand. Want ja, die komt er ook aan.
Abelien van der Rest / abelien@chello.nl

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 e tot slot ee dessert uffet. Het is ook
uiterst kindvriendelijk.
Pak Boli heeft naast het wokrestaurant ook een afhaalservice, een bezorgdienst, een cateraar en een snackbar.

Laatste SOCIETEIT van 2017: 10 december 2017.
Wij gaan ook in 2018 door met de Societeit.

GEEN DANSEN

GEEN DANSEN

Dinsdag 21 november
en
dinsdag 5 december is er geen dansen.
Dinsdag de 21ste zijn veel van onze deelnemers naar
een feestavond en op 5 december is het
Sinterklaasavond.

GEEN DANSEN
LET OP

LET OP

GEEN DANSEN
LET OP

LET OP

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

Zaal open

: 09.30 uur

Start

: 10.00 uur

Einde

: 13.00 uur

Eigen bijdrage

: € 2, 0 i l. lu h.

LOOP
JIJ
OOK
GEZELLIG
MEE

DE GEZONDE LUNCH STAAT KLAAR!!!!!!

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

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
activiteiten.

M.A. d Ruijterstraat 7, Spijkenisse. Informatie: mail:
monique.vandenengel@gmail.com of bel Dik Smits: 06-81708934

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
brengen. (Co su pties zij tusse de € , - € , .

Ja, ik ga ook lekker uit eten bij Eetcafe Uniek.
Ik ben op zaterdag 11 november 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 8 november 2017 in de gele brievenbus. Aanmelden per mail
kan ook bij gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465

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,--

Stichting De Nieuwe
Brug
Penningmeester
Botreep 100
3192 PD Hoogvliet
Rek.nr :
NL88INGB0005704558

Inschrijven zo snel als mogelijk, uiterlijk voor 11 november 2017.
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. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 11 november 2017.
Aanmelding zo snel mogelijk in de gele bus in het clubgebouw of een mail sturen aan paulusros@gmail.com

OP ZONDAG 19 NOVEMBER 2017 IS ER EEN SPECIALE FOTO- en FILMMIDDAG
van 13.00 – 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!

Speciaal op deze middag is er
popcorn te verkrijgen! De echte
bioscoop sfeer wordt gecreëerd.

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.

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

Kom jij voor het eerst
naar de disco? Geef even
een belletje aan Wil van
der Velden of mail haar
wmc.vandervelden@
gmail.com. /
0181-663236
Ze wil graag weten waar
wij de begeleiding
kunnen bereiken en of er
bijzonderheden zijn,
voor het geval dat …………

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

Einde middag: 17.30 uur

Start van de Bingo 13.00 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,--.

Lenny van Leyden een vrijwilligster die ondanks alles gewoon bleef doorgaan.
Lenny van Leyden was al jarenlang een van die vrijwilligsters die never op de voorgrond trad, maar altijd heel
trouw aanwezig was.
Op 19 oktober overleed Lenny, niet geheel onverwachts voor een aantal onder ons, maar wel voor een hele grote
groep vrijwilligers en deelnemers.
Op de rouwkaart lazen wij: Ze stond altijd voor iedereen klaar. Dat was ook zo.
Al een flink aantal jaren geleden kwamen Koos en Lenny zwemmen met hun zoon Alexander. Als Koos in het
water was, zat Lenny te kijken langs de kant. Zoals het altijd gaat met vrijwilligerswerk, goede vrijwilligers zijn
schaars. Op een zeker moment zaten we zo krap in de begeleiding dat wij Lenny benaderden. Kun jij onze extra
ogen langs de waterkant zijn? Immers met zoveel deelnemers in het zwembad heb je erg veel oplettende mensen
nodig.
Ietwat aarzelend begon Lenny aan haar vrijwilligerstaak. Bescheiden als ze was gaf ze aan geen les te kunnen
geven. Dat hoefde niet, wij zochten nl zeer verantwoordelijke en betrouwbare medewerkers, bewust van hun
taak. Zelf o d ze dat ze iet zo eel ijdroeg. Ik loop la gs de ka t e
aak ee sti ulere d praatje. En juist dat
is zeer essentieel, gefocust zijn op waar je mee bezig bent. Aandacht voor onze deelnemers. Trouw elke maandag
i het z e ad. Gelukkig as Le y zo’
ede erkster. Le y as stil, rustig, roeg gee aa da ht oor
zichzelf. Juist dat stille en rustige en geen aandacht vragen voor zichzelf zorgde ervoor dat afgelopen maandag in
het zwembad bij een aantal medewerkers en deelnemers het trieste nieuws van het overlijden van Lenny als een
donderslag bij heldere hemel kwam.
Slechts een klein groepje medewerkers wisten van haar strijd tegen deze vreselijke ziekte. Ze wilde er niet over
praten, ze wilde er geen ruchtbaarheid aangeven. Ze cijferde zichzelf weg. Wilde niemand tot last zijn. Helaas
betekent dit ook dat we haar niet hebben kunnen steunen. Maar ook dat was duidelijk Lenny. Deze keus toont
ook aan dat ze een enorme sterke vrouw was. Ze wilde geen aandacht vragen, er gewoon niet over praten. Ze
wilden gewoon Lenny zijn en blijven zoals wij haar al jaren kenden.
De avondvierdaagse liep Lenny vorig jaar nog mee. Wat hadden wij een bewondering voor haar
doorzettingsvermogen. Op pure wilskracht liep zij alle avonden mee. Koos duwde Alexander en zij liep ouderwets
gezellig mee. Koos en Lenny zijn altijd zo plichtsgetrouw geweest. Je bleef niet zomaar weg. Immers er werd op
jullie gerekend. Daar hoort wegblijven, zonder afzeggen, niet bij. Tot een aantal weken geleden kwam Lenny nog
mee, toen het echt niet meer mee kon, kwam Koos alleen. De laatste paar keren bleef hij terecht bij Lenny.
Doordat het maar in heel kleine kring bekend was dat Lenny zo ziek was heeft het lang geduurd voor wij in het
zwembad wisten waarom jullie niet konden komen. Een aantal onder ons wisten dat het af zou gaan lopen, maar
toch komt het bericht onverwacht, voor de deelnemers, voor de vrijwilligers, voor heel veel mensen om jullie
heen. Maar Lenny hield zo van het leven dat ze niet wilden denken aan haar ziekte.
Maandag voorafgaand aan de crematie hebben wij een paar kaarten bij het zwembad neergelegd waarop wie
wilde, zijn of haar naam kon zetten. Je staat versteld hoeveel mensen spontaan langs kwamen. En dat spontane
komt niet vaak voor bij onze deelnemers. Het laat zien hoe Lenny gewaardeerd en geliefd was bij onze
deelnemers en vrijwilligers en hoe ze klaar stond voor wie dat vroeg.
Voor ons allemaal een teken, dat onze stille kracht Lenny, zo geweldig gewaardeerd werd. Lenny wij gaan je
missen.

Jarigen in November
Mark Houwelingen

1 november

Marja van Norden

1 november

Maartje Pattinasarany
Soeraya Sodaar
Karl Wiechmann

2 november
2 november
6 november

Sanne Lautenbach
Serina de Rijke

7 november
7 november

Patricia van Tour

7 november

Franny de Waard
Ted Huizer

7 november
8 november

Saskia Schaap

8 november

Ankie Simons

8 november

Sylvia Horians

9 november

Adrie Visser

9 november

Patty Eijke

12 november

Ria Kinds
Naomi Janson

12 november
16 november

Dik Smits

17 november

Theo Sunter
Renee van Bree

17 november
18 november

Bastiaan de Roo

21 november

Hans Scheffer
Astrid Oskam
Theo van de Buse

21 november
21 november
22 november

Anja Rave

23 november

Aad van Buren
Diana Reuvers

25 november
26 november

Piet Reijntjes

26 november

Bertus de Roo
Jan Dekker

27 november
29 november

Arko van der Velden

30 november

Alle jarigen van harte gefeliciteerd

Opbrengst Rondje Nissewaard! Wat een prachtig bedrag is er opgehaald. THANKS!

Wat werden wij verrast door de hoogte van
Stichting meegelopen en mocht de cheque
doorgegeven. Wij zijn heel blij met deze gift.
het geld gebruiken wij voor nieuwe pannen.
inductiefornuizen. En ja daar horen mooie

het bedrag. William Pruis heeft namens onze
in ontvangst nemen. Hij heeft hem snel
Wij krijgen een nieuwe keuken. Een deel van
Wij krijgen nl twee mooie grote
pannen bij.

En de sloop is inmiddels begonnen van de keuken. De nieuwe keuken
wordt op 1 en 2 november bezorgd. Binnen 1 week moet deze klus
geklaard worden. Dat vereist echt hard werken en een logistieke
operatie.
Een uitdaging van de bovenste plank!!!!!!

Maar alvorens je gaat slopen moet er al het e.e.a. gedaan worden. Zo is de keuken ontruimd. De kasten zijn weer
in hergebruik voor opslag in het Rommelmarkt hok. De muziekinstallaties zijn nu ondergebracht in de ruimte van
de muziek- en yoga groep. De Rommelmarkt spulletjes die binnengebracht waren, zijn weer opgeborgen in kisten.
Immers de volgende Rommelmarkt is op zaterag 10 maart 2018. Dus heb je spulletjes, wij willen ze weer graag
hebben.
De kledingbeurs gaat op 11 november open voor de verkoop van de prachtige Winterkleding. Loop binnen want
er zit zeker iets voor jou ook bij. En wil je geen kleding? Wij verkopen nog wel wat meer ook, wil je weten wat?
Kom dan maar snel langs bij ons. Zaterdag 11 november van 10.00 – 14.00 uur KLEDINGBEURS!!!
En na afloop kun je lekker blijven eten bij het Eetcafe. Zie elders in het blad hoe je je kunt opgeven. Het
driegange e u a € ,-- pp wordt geserveerd van 17.30 tot + 19.00 uur.

Vrijdag 1 december wordt de grote zaal versierd voor het Kerstgebeuren.
Kun jij komen helpen?
Meld je aan bij Monique de Lange, want wij hebben veel kundige handjes
nodig.
Monique.vandenengel@gmail.com

Vrijdagmorgen staat de koffie/thee om half tien klaar !!!!!

WAT EEN
FEEST!!!!!!!

LEUKE MUZIEK, GROTE OPKOMST, WAT WAS HET TOF!

PRACHTIGE CREATIES, WAT IS ER VEEL TIJD AAN DE KLEDING BESTEED.

Vrijdag 8, zaterdag 9 december
en
Zondag 10 december 2017

=========================================================
I n s c h r ij f f o r m u l i e r
Ja ik kom een kerststukje maken. Ik betaal op de dag zelf, echter
overmaken kan ook aan Penn Stichting De Nieuwe Brug, Botreep 100,
3192 PD Hoogvliet. Reknr : NL88INGB0005704558 onder vermelding van
Kerststukje.
€ 12,50 voor deelnemer/vrijwilliger en € 15,00 voor introducé.
Opgeven is ook echt deelnemen. Wij rekenen nl bij de inkoop op jou!
Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres

Ik kom:
o Vrijdag 8 december van
19.00 – 21.00 uur
(uitsluitend voor vrijwilligers!)
o Zaterdag 9 december van
10.00 – 12.00 uur*
o Zaterdag 9 december van
13.00 – 15.00 uur*
o Zondag 10 december van
10.30 – 12.30 uur*
o Zondag 10 december van
13.00 – 15.00 uur *
o Ik wil graag meelunchen tegen betaling ad € 3,50 pp
* Aankruisen welke sessie je bij wilt wonen en of je mee wilt lunchen.
Inleveren in de gele brievenbus in het clubgebouw
Stuur een mail naar Monique.vandenengel@gmail.com

Wij zijn zaterdag 9 december van 10.00 – 15.30 uur
&
Zondag 10 december van 10.30 – 15.30 uur geopend.

Er is voor elk wat wils; zo zijn er leuke cadeautjes, mooie kerststukjes en
nog vele andere dingen tegen zeer aantrekkelijke prijzen te koop bij

Stichting De Nieuwe Brug,
M.A. de Ruijterstraat 7,
3201 CK Spijkenisse.
Wij hebben lekkere warme chocolademelk met slagroom.
Wat te denken van iets lekkers erbij?
Speciaal voor deze markt hebben wij een lunch samengesteld.
Voor € 3,50 kun je al meelunchen. (Zolang de voorraad strekt).
Wil je verzekerd zijn van een lunch, mail ons even en geef aan welke dag
wij op je kunnen rekenen: gre.wiechmann@gmail.com
Kom gezellig binnenwandelen en geniet van alle leuke aanbiedingen.

KERSTFEEST
ZATERDAG 16 DECEMBER 2017
Het bestuur van Stichting De Nieuwe Brug wil op zaterdag 16 december iedereen die nauw
betrokken is bij de club uitnodigen om gezamenlijk het kerstfeest te komen vieren.
We gaan 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 . Inleveren bij de leiding is natuurlijk ook goed. Aanmelden mogelijk
tot uiterlijk 12 december 2017!
Deelname uitsluitend door deelnemers en vrijwilligers van Stichting De Nieuwe Brug.

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

AANMELDING voor KERSTFEEST 2017.
Opgeven per email kan ook bij paulusros@gmail.com
Ik kom naar het kerstfeest op zaterdag 16 december 2017. (uitsluitend leden/vrijwilligers
van Stichting De Nieuwe Brug).
Ook de vrijwilligers gelieve zich aan te melden dit ivm de inkoop.
email adres:

Naam:
Adres:

_________________________________________

Tel. Nr

_________________________________________

Bijzonderheden t.a.v. het eten? ________________________
Inleveren uiterlijk TOT 10 december 2017!

Dag 1: Wij vertrokken om 14.00 uur richting Oldenbroek.
Na een voorspoedige reis zijn wij lekker bijtijds
gearriveerd. De indeling van de kamers werd
bekendgemaakt, iedereen kon zijn / haar bed opmaken en
daarna stond er een lekker drankje klaar en een
o erheerlijke aaltijd.
’s
Avonds was er ruimte om armbandjes te maken,
spelletjes te doen, te kletsen kortom een ontspannen
avond.

Doorlopend werd er een drankje
geschonken, eten bereid, opgediend,
afgewassen, opgeruimd. Een never
ending story!!!!!

Wat k a e er ee lekkere aaltijde uit deze keuke . Maar ook ’s
avonds kwam Guus nog langs tijdens de Karaoke met snacks. Een
prachtige keuken, die wij schoner achterlieten dan toen wij kwamen.

Gezellig eten met elkaar, en een TOP karaoke avond. Mét polonaise en een special danspaar.

Een fijne boswandeling, zoeken naar prachtige paddenstoelen
(die we gewoon hebben laten staan) mooie spulletjes om lekker
mee te knutselen. Een herfststukje voor iedereen mee in de tas
naar huis.

VAN de ene 40-jarige voor de andere 40-jarige. De Stichting Welzijn Ouderen bracht
op zaterdagmorgen 14 oktober 80 gebakjes voor onze weekend activiteiten. Nu wij
hadden een druk weekend, dus dit was meer dan welkom. Hartelijk dank voor dit
leuke initiatief.

Na het wandelen op zaterdagmorgen 14 oktober was er een lekker gebakje, maar ook tijdens de Line Dance
Avond en vervolgens bij de Societeit op zondagmiddag 15 oktober.

Hartelijk dank en gefeliciteerd namens Stichting De Nieuwe Brug.

Arnold Breuër en zijn vrijwilligers
verzorgden zaterdagavond 14 oktober
weer een beregezellige line dance
avond.
Wat blijft dit toch een top evenement.
Aan iedereen die dit mogelijk maakt,
heel hartelijk dank.
Hopelijk komen zij ook in 2018 weer
langs bij ons.

Oliebolen &
Appelbeignets

KOM een verse Oliebol /
Appelbeignet eten. De
koffie/thee staat klaar.
Loop lekker binnen.

Op zondag 31 december 2017 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) Ook kun je inschrijven
op appelbeignets. (€ 0,80/stuk).
Wie deze heerlijke oliebollen/appelbeignets willen 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 zaterdag 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 bestel ____ appelbeignets (€ 0,75/stuk)
Ik kom ze rond ______ uur ophalen aan de M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse.
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.

AKTIVITEITEN KALENDER november / december 2017
Stichting DE NIEUWE BRUG.

Zaterdag
4 november 2017
10.00 - 13.00 uur

WANDELEN

Zaterdag
11 november 2017
10.00 – 14.00 uur

Kledingbeurs

Zaterdag
11 november 2017
17.30 – 19.00 uur

Eetcafe Uniek

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

Zaterdag
25 november 2017
19.30 – 22.00 ur

Sinterklaas DISCO

Zondag
26 november 2017

Sinterklaas BINGO

12.30 – 17.30 uur

Vrijdag
1 december 2017
09.30 uur

-26-

Kerstversieren

Vrijdag
8 december 2017
19.00 – 21.00 uur

Kerststukjes maken
door Vrijwilligers

Zaterdag
9 december 2017
17.30 – 19.00 uur

Eetcafe Uniek

Zaterdag
9 december 2017
10.00 – 12.00 uur of
13.00 – 15.00 uur

Kerststukjes maken

Zaterdag
9 december 2017
10.00 – 15.30 uur

Kerstmarkt

Zondag
10 december 2017
10.30 – 12.30 uur of
13.00 – 15.00 uur

Kerststukjes maken

Zondag
10 december 2017
10.30 – 15.30 uur

Kerstmarkt

Zaterdag
16 december 2017
16.00 – 19.30 uur

Kerstdiner

Zondag
31 december 2017
11.00 – 15.00 uur

Oliebollen &
Appelbeignets

Het Eetcafe van stichting de Nieuwe Brug
Sinds een jaar kunnen we eens in de maand eten in het clubhuis.
30 SEPTEMBER 2017. VANDAAG IS HET WEER ZO VER DAT WE WEER WAT LEKKERS KUNNEN ETEN

ik was om 17.15 in het club gebouw waar we door Abelien en Gre onze tafel kregen aan gewezen ik
kreeg tafel 3 ik zat bij Joke en Piet Versendaal ik wist niet dat ik les zou krijgen op de PC en de kans zou
krijgen een stukje te schrijven voor de stichting de Nieuwe Brug.
We hebben lekker gegeten wat gedronken te hebben kregen e mini pizza daarna andijvie met paprika uit
de wokpan. En gebakken aardappelen en eigengemaakte appelmoes. Tot de volgende keer dat is op 11
november 2017 in gezonden door Renie vd Marel.

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

Onze slagerij werkt uitsluitend met verse producten.
U kunt bij ons terecht voor alle soort vlees.

Wij overleggen uitgebreid met de klanten
en richten ons op de aanwezige wensen.
Volledige verzorging van uw feest?
Een bruiloft?

BEL ONS !

0181 639341

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?

 KLEUR DEZE PLAAT EN GEEF DE 10 VERSCHILLEN AAN.
 INLEVEREN IN DE GELE BRIEVENBUS
 ONDER DE INZENDERS WORDT EEN PRIJS VERLOOT.

 Inleveren voor 15 december 2017.

