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Voorzitter Abelien van der Rest   
0181-633363/ 
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1e penningmeester Hans van Oostenbrugge 

 

010-4162074/ 

06-28841030 hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl 

2e penningmeester Ilse Wulff 

 

0181-639273/ 

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 

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 (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       

 



  

En wat was het een bijzonder moment …….. 

40 jaar en wij zijn nog lang niet klaar! 

Een mooier slot van ons seizoen 2016/2017 konden wij ons niet wensen.  

Een avondvierdaagse die weer top geregeld was. Kijk verderop maar naar het verslag.  

Een enorm geslaagde feestavond in Theater De Stoep. Wat heeft iedereen zijn best gedaan. 
Wat hebben wij hard gewerkt om een feest te kunnen geven en ook nog binnen budget. De 
commissie heeft hier heel hard aan gewerkt. Te gek gewoon. Het bezoek van de Burgemeester 
met een cheque voor ons. Wethouder van der Schaaf die de hele avond is gebleven. Het 
optreden van Krooswijk, Togido en dat alles onder de bezielende leiding van Liane en Mark.  

Wat kijken wij terug op een mooi feestje. Dank nogmaals iedereen voor zijn inzet. 

Nog snel werd er op de 24e juni vlak voor de vakantie een Kledingbeurs gehouden. Want wij 
hadden zoveel kleding………. Het was niet erg druk, maar wat hebben wij veel mooie kleding 
verkocht. De opbrengst viel ons 100% mee.  Na het opruimen van de kledingbeurs, werd 
diezelfde dag nog de bar gesloopt. Dit leegruimen van de grote zaal, het afvoeren van de bar 
werd de week voor de vakantie gedaan. Alles opgeslagen. Nog snel alle rommelmarktspullen in 
het hok opgeruimd. De inhoud van de kasten en de stoelen in de rookruimte. De grote 
kookkeuken vol met tafels en kasten. Wij zijn er klaar voor: de verbouwing kan beginnen!  

Daar kan ik kort over zijn: lees het verhaal verder op. Meer woorden wil ik er niet meer aan vuil 
maken.  

Voor de vakantie waren wij met een aantal bijeen geweest om de wensen voor de nieuwe bar te 
inventariseren. De materialen besteld, de plannen bedacht. Hier zouden de vrijwilligers na 10 
juli aan kunnen beginnen. Een werkje van grote precisie, wat inmiddels prachtig vorm heeft 
gekregen. Wat heeft Herman als onze grote regelaar prachtige dingen gemaakt en spulletjes 
geregeld en gehaald. Wat heeft Monique gereden en gezorgd, gebeld met de gemeente ze 
werd er horendol van. Te gek voor woorden. Bertus de Roo die heeft gemeten, meegebouwd, 
zorgvuldig mee gedacht, telkens werd ons project mooier en luxer gemaakt. Guus paraat voor 
de hand- en spandiensten. We hebben inmiddels een spoelbak achter de bar. Een grote wens 
is ook hiermee in vervulling gegaan.  

Dik Smits en Nico Eijcke voor het schilderwerk, buiten de tafeltjes en de bank. Misschien nog 
halen wij de verwarming schilderen in de houtruimte. Het extra schilderwerk door Rinus verricht. 
Het uit- en inruimen en weer uitruimen waar wij ook weer extra hulp kregen van o.a. Ronald en 
Bertus Schipper. Excuses wie ik vergeet op te noemen. Maar wat hebben wij een dijk van een 
vrijwilligers. Jan & Siem die continu aanwezig zijn om de bedrijven binnen te laten en zij blijven 
opletten. Het zou allemaal één week, hooguit twee nodig zijn. Het zijn er inmiddels al 8. En toch 
blijven ze komen. En geloof mij: zij balen inmiddels ook stevig. 

Volgend jaar: wat ik je brom: geen extra opknap activiteiten. Ons pand is dan helemaal binnen 
opgeknapt en ja dan slaan wij een jaartje over …… 
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Zoals wij op de Algemene vergadering al even hebben aangegeven gaat Ilse Wulff afscheid 
nemen als 2e penningmeester. Ze blijft wel betrokken bij de Stichting als vrijwilligster.              
Wij zijn in gesprek met een opvolger. Hopelijk kunnen wij in het volgende nummer vertellen wie 
het is en dat het allemaal rond is. 

Als dit nummer op papier uitkomt, (de digitale versie is altijd wat eerder) is de Wansinkbokaal al 
weer gehouden in de Oert. Wendy & Carola zijn weer in de voorbereiding geweest. De bekers 
zijn besteld en afgeleverd. In het volgende nummer volgt het verslag. 

Tijdens de jubileumavond was iedereen onder de indruk van het vele werk dat Ilse Mirer met 
name heeft verricht,  om alle foto s bijeen te krijgen en te digitaliseren. Dik heeft geholpen ze op 
de rit te krijgen. Nu hebben we wat foto’s laten zien, maar het zijn er zoveel meer. Schrijf maar 
alvast in je agenda op zondag 19 november a.s. is er een speciale foto- en filmmiddag. Waar 
iedereen kan komen. De deur staat weer wagenwijd open. Iedereen wilde graag nog veeeeel 
meer foto’s zien. Dat gaat dus goed komen. 

Op zaterdag 9 september starten wij weer met ons eetcafé. Geef je snel op. Want het belooft 
weer een lekkere maaltijd te worden. Een drie gangenmenu voor € 6,--. Introducés kunnen 
gezellig komen. Maar ook iedereen die het leuk vindt. De deur staat open. Geef je snel op bij 
gre.wiechmann@gmail.com.  

Op zondag 10 september is het alweer sociëteit. Deze activiteit doen wij nog tot eind van het 
jaar. Dan bekijken wij opnieuw of wij meer bezoekers krijgen. Dit vinden wij nog wat mager. 
Maar wie weet. Gaat het stormlopen. Tot zondag de 10e september om 14.00 uur. 

En dan is het alweer tijd voor de ROMMELMARKT. Zaterdag 16 september is het hopelijk weer 
een drukte van belang in ons clubgebouw. De kledingbeurs wordt weer opgebouwd. Alle 
boeken, dvd’s, cd’s noem maar op gesorteerd en neergezet. Alle huishoudelijke spullen en 
snuisterijen. Wat te denken van het speelgoed?  

Aan onze oproep voor nieuwe glazen potten etc. is goed gehoor gegeven. De bloemenstand zal 
weer worden opgebouwd.  

De enveloppenstand is bijna gereed. Want die is er ook weer.  We hebben weer heel veel 
elektra gekregen, maar ook computers etc.  

KOM ZELF KIJKEN, TIP JE OMGEVING, WIJ KUNNEN MENSEN WEER BLIJ 
MAKEN MET LEUKE SPULLETJES OP ONZE ROMMELMARKT  

ZATERDAG 16 SEPTEMBER A.S.van 09.00 – 15.30 uur 

Op vrijdag 22 september is er weer een Workshop Bakken. Kom jij ook? Kijk even verderop in 
het blad. Geef je wel op, want wij moeten wel materialen kopen. 

Op zaterdag 23 september is het NL Doet/Burendag. Wij organiseren samen met het 
Wijkcentrum “Het Centrum” een stamppottenbuffet. Kun jij een stamppot verzorgen voor ons? 
Meld je aan: even een mailtje onder vermelding van welke specialiteit je mee brengt naar 
monique.vandenengel@gmail.com of gre.wiechmann@gmail.com. Kijk verderop in het blad 
naar de aankondiging en waar je je kunt opgeven. Want je moet je wel opgeven. 

Ons Discomeubel is ook opgeknapt, wij kunnen het nu helaas nog even niet af maken, maar  
het Oranjefonds heeft ons financieel gesteund. Want ja verbouwen kost geld, linksom of 
rechtsom. 

 



Maar deze zaterdag de 23ste  gebruiken wij ook om onze grote zaal / de nieuwe bar officieel te 
openen. Want de nieuwe bar is een plaatje geworden. Wat een werk, wat een doordacht 
concept. Alles hebben wij erin kunnen verwerken. Het deltafonds heeft ons geholpen aan een 
nieuwe koeling. Hierdoor konden wij 3 koelkasten en een diepvrieskist opheffen. Dat is nog 
eens een goede bezuiniging op de elektra rekening. Ja we hebben het Groene Lint niet voor 
niets gekregen. Wij blijven doorgaan met efficiënt bezuinigen. 

 

Op deze foto is de bar nog niet helemaal gereed, maar krijgt al wel zijn vorm.  

De maand september wordt weer afgesloten op ZATERDAG 30ste met het Eetcafe. De 2e al 
weer na de zomerstop. In oktober hebben we nl gewoon geen ruimte in ons programma om een 
Eetcafe te organiseren.  

We hebben zoveel extra activiteiten b.v. wat te denken aan de sociëteit op 1 oktober a.s.  

Daarna gaan wij op zaterdag 7 oktober 2017 weer uit ons dak tijdens de Bejaarden Disco. Dit in 
het kader van de dag voor de bejaarden. Wie wil kan deze avond verkleed komen als een 
bejaarde, maar let wel op, want op toffe disco muziek gaan wij deze avond uit ons dak. 

Op zaterdag 14 oktober wordt er s’-morgens weer gewandeld en hebben wij diezelfde dag een 
Line Dance avond. Arnold Breuër komt met zijn vrijwilligers deze avond weer leiden. Dus hou 
deze datum maar alvast vrij in je agenda!!  

Zondag de 15e oktober is het weer Sociëteit. Om 14.00 uur staan de deuren weer open. 

En dan is alweer ons jaarlijkse weekend uit. Dit keer gaan wij van vrijdag 20 t/m zondag 22 
oktober naar Oldebroek. Schrijf je in. Want het belooft weer beregezellig te worden.  

We besluiten oktober met de Halloween disco op zaterdag 28 oktober en de sociëteit op 
zondag 29 oktober. 

Maar vanaf maandag 4 september a.s. gaan ALLE door de weekse activiteiten weer van start. 

Daar hopen wij jullie allemaal weer snel te kunnen begroeten. Want na zo’n lange periode is het 
wat leuk om iedereen weer te zien. 

Abelien van der Rest 

abelien@chello.nl 

 
  

Opening Nieuwe Bar op  
Zaterdag 23 september 2017 
tijdens de NL Doet / Burendag. 

Om 17.00 uur nemen wij deze 
officieel in gebruik. Daarna volgt 
het Stamppottenbuffet. 

Zorg dat je allemaal er op tijd bij 
bent.  



 

 
 

 

 

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. 

 

OVERZICHT WANDELINGEN 2017. 

Ronald Mirer heeft binnen zijn enorme loopprogramma wat hij van plan is in 2017 weer te 
realiseren voor de Nieuwe Brug het volgende wandelprogramma samengesteld.  

Noteer maar alvast deze data.  
o 14 oktober 2017  

o  4 november 2017.  

OVERZICHT SOCIETEIT 2017 

 10 september 2017 

 1 oktober 2017 

 15 oktober 2017 

 29 oktober 2017 

 19 november 2017  (FILM- en FOTO middag) 

 10 december 2017  



 

EN TOEN WAS ER EENS ……. 

Kent u het sprookje van “Een mooie nieuwe vloer binnen slechts 1 week”? 

Nu dat sprookje bleek echt een sprookje te zijn!  

Even terug in de tijd: we schrijven oktober 2015. Wij krijgen in de 
Houtruimte een nieuwe vloer omdat de oude vloer los is gekomen en dit 
valgevaar met zich meebracht.   

In de Herfstvakantie  van 2015 zou dit gebeuren door een extern bedrijf, in 
opdracht van de gemeente.  

Wij zijn huurders van het pand. Wij als vrijwilligers stonden paraat. Ruimte was leeg, Jan & 
Siem waren er als opzichters, maar helaas het verliep niet probleemloos.  

Het zeil wat al weken ervoor was uitgezocht was niet meer leverbaar uit de collectie. Het 
meegebrachte zeil was lelijk. Uiteindelijk kwam het zeil erin waar wij nu ruim een jaar 
overheen hebben gelopen. Snel schilderde onze vrijwilligers deze ruimte. De club werd 
afgebeld, want binnen een week werd het niet gehaald.  De afwerking  van de vloer liet te 
wensen over, wij hadden onze bedenkingen. Er werd hier en daar een randje bij-  en tussen 
gekit.  

Versnijden gebeurt bij iedereen toch wel eens?    

Nu wij dachten: als wij opdrachtgever zouden zijn??? Maar vooruit, wij huren het gebouw 
en als de gemeente als opdrachtgever het goed vindt, prima dan toch. Wij hebben wel 
aangegeven om dit allemaal goed in de gaten te houden, want wij hadden er geen goed 
gevoel bij. Dat gevoel kun je alleen maar hebben in sprookjes. 

   De grote zaal zou dit jaar een nieuwe vloer krijgen daar zich hier hetzelfde 
probleem voordeed als in de houtruimte. Niet vreemd bij een vloer die 
probleemloos 40 jaar is meegegaan.  

 

In maart 2017 het zeil uitgezocht. In de meivakantie is er druk geschilderd in de grote zaal.  

Kleur die gekozen is voor de wand is passend bij de gekozen kleur van het zeil. Want ja wij, 
vrijwilligers, denken en plannen vooruit.   

Het is nl een enorme klus werk voor onze vrijwilligers. De grote zaal moest immers leeg. En 
leeg betekent: de bar afbreken, het discomeubel eruit. Alle kasten etc. leegruimen en eruit. 
De tafels en stoelen elders opslaan.  Iedereen begrijpt een prak werk voor onze 
vrijwilligers. Maar het liep als een trein. Ze konden beginnen! 

Opgewekt kijken wij uit naar 3 juli. Jan en Siem weer als toezichthouders bij de 
werkzaamheden van het bedrijf dat de vloer komt leggen.  

 De materialen voor de nieuwe bar waren besteld, dus vanaf 10 juli      konden 
wij weer gaan opbouwen en inruimen. Dachten wij. Maar ja wij hebben het 
hier ook over een sprookje. En sprookjes lopen altijd anders dan je verwacht.  

 

De vloer in de grote zaal  ging eruit en wat bleek? Lekkage in de hoek bij het discomeubel. 



De gemeente gekomen, want op een natte vloer kun je geen epoxie smeren. Dus aannemer 
erbij. De goot was niet lek, maar moet verlegd worden. Of zo iets. Kortom drogers in de 
grote zaal. Epoxie twee dagen later erover heen.  

Dan komt op woensdag het zeil. Besteld in maart, dus dat moet goed gaan. Echter het 
beroemde onderbuik gevoel ……..  Wij staan paraat om even mee te kijken. En wat 
blijkt??????  

Het bestelde zeil kan wederom niet geleverd worden, alweer uit de collectie. Hoe krijgen 
wij dit uitgezocht. Wel knap. Het bedrijf had besloten een ander zeil mee te brengen. Dat 
we hier niet de activiteit dansen op konden laten plaatsvinden, dat was nu weer even 
jammer. Het was nl een ruw oppervlakte. (antislip).  

Ander zeil uitgezocht. En dan wordt het uiteindelijk gelegd. De buitenrand niets mis mee. 
Maar helaas in het middenstuk is een verende vloer gelegd? Waarom geen idee? Toen wij 
zagen dat hier alle afdrukken van tafel en stoelen in bleven staan, kregen wij te horen, dan 
moet je daar plaatjes hout onderleggen.  

Zie je het voor je? Elke avond slepen wij voor elke opstelling 
in de zaal met de tafels en stoelen en dan ook nog met 
plaatjes hout. Wat te denken als je gaat opstaan? En wie 
denken ze dat dit allemaal gaat doen?  Slapen doen wij  ’s 
nachts. Maar dit is een sprookje dus dat was natuurlijk 
helemaal niet de bedoeling.  

U volgt het nog?  

 

Inmiddels is op 31 mei van dit jaar al duidelijk dat de vloer in de 
houtruimte los komt. Wat de oorzaak is, geen idee, maar het is niet 

goed. Iedereen komt kijken. Iedereen weet wat te doen, iedereen 
heeft gelukkig een ander advies, maar in de actie schieten??????  Dat 
valt niet mee. Onze vraag waarom niet hetzelfde procedé als de 
grote zaal. Dat was toch de oplossing waarvoor gekozen is in de 
grote zaal omdat dit een goede zou zijn?  

Waarom niet hetzelfde in de houtruimte, dus???  

 

Terug naar onze grote zaal. Het verende middenstuk ligt er dan eindelijk na 3 weken in, 
echter ze hebben zich versneden, kan toch gebeuren niet waar? Herstel je met koude lijm of 
warme, geen idee, je kit hier wat, je wrijft wat, je loopt er wat overheen en dan ……. zal het 
allemaal goed komen.  

Nu een snee van 6 meter over de hele lengte vinden wij wat vreemd. Gemeente er weer bij, 
tsja. Gelukkig stelt iemand bij de gemeente: als je een nieuwe auto koopt, ben je toch ook 
niet akkoord als er een grote kras op zit als je hem ophaalt? Ja trouwe lezers, jullie 
begrijpen het al: het grote middenstuk gaat er weer uit. En hopelijk wordt het vervangen 
door goed zeil. En dit zou dan geen sprookje zijn.  

 

 

Mmmm. Nieuw probleem. Inmiddels is de goot aan de achterzijde ook stuk. 
Wij hebben dit al diverse malen aangegeven. Maar helaas wij schrijven wat 
af, melden wat aan. Maar geen reactie. Maar dan blijkt als wij alle kasten 
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hebben weggehaald,  de muur aan de achterzijde doorgeslagen te zijn.  Dus de ruimte van 
de kasten moest weer gewit worden. Extra klusje voor de vrijwilligers. Maar vooruit. Even 
plannen en het is weer gedaan.  

 
Jeetje de conclusie is van het bedrijf dat er bij komt:  de goot is lek. Jaaaaaaaa. Joepie …….. 

Er komt een bedrijf met stelling, repareert alle gootbeugels, zijn vermoedelijk door de 
storm los gekomen. Ja de goot was verstopt, oei, de goot is lek. De man herstelt de beugels, 
zorgt dat de goot weer doorloopt, maar ja de nieuwe goot, daar moet eerst een offerte voor 
komen. Dus wordt de stelling weer afgebroken en is de goot nog steeds lek. 

U volgt het nog steeds? 

Wij krijgen nieuwe contactpersonen. De vloer in de grote 
zaal: het middenstuk  moet er weer uit. Dus ons disco-
meubel wat wij weer op zijn plaats hadden gezet, weer naar 
achteren geschoven, kunnen wij dus niet in orde maken. 

De buitenrand zeil in de grote zaal blijft liggen. Mooi 
gelegd? Nu daar kun je over van mening verschillen. Bij mij 
thuis zou ik het niet goedvinden. Kleurverschil en grote 
naden. Maar wie ben ik? 

 

Nu eind augustus …….. ja na ruim 8 weken, hopen ze het 
middenstuk opnieuw te kunnen leggen, nu wel met het juiste materiaal. 

Wij als vrijwilligers zijn inmiddels wel behoorlijk gefrustreerd. Is dit nu wat je noemt 
professioneel?   

De houtruimte, daar zijn alle experts en inmiddels heel 
veel rapporten over gemaakt, zoveel inspecteurs en 
bouwkundigen als je kunt bedenken. Er was al een 
rapport opgemaakt in 2015, echter te summier. 
Gelukkig wisten wij nog van dit rapport. Iedereen was 
dit verder helaas vergeten.  

Toch maar een nieuw rapport. Er is een zwevende vloer 
gelegd in de houtruimte  in 2015, met alle op- en afstapjes van dien. Wij horen de plannen 
aan. Wat te denken van het plan: we leggen er een dampremmende laag in, storten dan een 
vloer erin, die heeft een hééééle lange droogtijd. (Wij praten over 3 weken). Dan een 
zwevende vloer en dan weer het zeil.  

Waarom een zwevende vloer??? Tsja  is het antwoord: die ligt er toch in???  Ja die hebben 
jullie in 2015 erin gelegd, was niet onze wens kon schijnbaar niet anders alhoewel wij dit 
liever niet zagen. Maar wie zijn wij?  Wij zijn nuchtere vrijwilligers die inmiddels van de ene 
in de andere verbazing vallen.  

Onze vraag wat is er mis met het procedé van de grote zaal, als daar nu voor gekozen is 
omdat dit goed is, kan dat dan ook niet in de kleine zaal? Een aantal deskundigen verder: 
laten wij het op dezelfde manier gaan doen als de grote zaal. Joepie!!!!! 

Dus de houtruimte weer helemaal leeg gehaald. We gaan nl snel beginnen.  O fijn, en 
wanneer dan? Maandag, o nee, toch niet. Eerst nog even een bedrijf laten komen kijken, de 
gemeente nogmaals  geweest. Wanneer gaan wij nu beginnen? Geen idee. Er moet een 
bedrijf komen om de oude vloer  te verwijderen.  Het blijft tobben.  

Ach sinds 31 mei zijn wij pas 3 maanden bezig met praten en kijken, bellen en schrijven.  
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Maar waarom dan niet het vloerenlegbedrijf de oude 40 jaar 
oude vloerlaag laten verwijderen? Tsja die weten niet hoe je 
dit moet verwijderen is zeer specialistisch werk.   

Als het goed is komt er nu komende week een bedrijf die dit 
wel kan. Dan moet er epoxie gesmeerd worden. Dan weer 
egaliseren. O beginnen jullie bij de Nieuwe Brug op 3 
september???   

Ja dat weten jullie toch al vanaf het begin??? Daar is al op 1 
juni 2016 met elkaar over gesproken. Vandaar dat starten op 3 

juli 2017. Zodat wij daarna weer alles in orde kunnen maken.  

Nu wij denken niet dat wij dit gaan halen hoor?  We denken aan het ombouwen van een 
nooddeur tot tijdelijke ingang, dixies buiten, allemaal omlopen. Heren toiletten niet te 
gebruiken. Niet kunnen inrichten. Wij worden hier gek van. Vrijwilligers hebben razendsnel 
de kasten teruggezet. En alvast ingericht. Immers de tijd dringt. 

Laten wij nu hopen  dat met het leggen van de grote zaal  en de kleine zaal  tegelijkertijd  
gedaan gaat worden.  

Gaat dit lukken? Het wordt spannend. Maar het is natuurlijk een sprookje. En sprookjes die 
eindigen altijd heel positief.  

Vrijwilligers kunnen dus na 3  september als de donder het gebouw gebruiksklaar maken 
(over schoonmaken praten wij nog maar even niet) om vanaf maandag 4 september het 
pand weer te kunnen gebruiken.  

Want tsja als het niet lukt? Dan lopen wij heel veel 
inkomsten mis, dan hebben wij weer een andere uitdaging. 
Wat te denken van de Rommelmarkt, het Eetcafe, de 
Burendag, en onze dagelijkse activiteiten. Maar zoals ik al 
schreef het is een sprookje en die eindigen altijd  goed. 
Vanaf 3 september is alles weer helemaal in orde. 

Nu ja, helemaal? Oké, nog niet de goten, nog niet de ramen 
die lek zijn, nog niet de boom gesnoeid. Nog niet de geplaatste afvalbakken voor onze  
opritten weggehaald, maar eens op een dag wat ik je brom is ook dit sprookje werkelijkheid 
en is het ALLEMAAL opgelost.  

 

Lieve kaboutertjes die al twee keer tijdens de vakantie het hele pand hebben schoongemaakt, er 
gaan komende week vloeren geslepen worden, gesloopt etc, dus jullie begrijpen het al, alles 
wederom onder het stof, alles moet voor de 3e keer worden schoongemaakt. Wie o wie kan maandag 
4 september komen helpen om mee te poetsen en te boenen? Om 10.00 uur gaan wij starten. 
Hopelijk komen jullie allemaal helpen. Want ……… het is weer een hele klus.  En lukt het niet op 
maandag, wellicht kan je monique een mailtje sturen en aangeven welke klus jij wilt aanpakken 
voordat wij gaan beginnen en aangeven wanneer het jou zou gaan lukken.   
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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 

 

 

 

 



W a n s i n k    B o k a a l 

 

 

Op zaterdag 26 augustus a.s. wordt alweer de aftrap voor het seizoen 2017/2018 

gegeven. 

De opening van het seizoen start met de inmiddels traditionele  

W a n s i n k   B o k a a l. 

Dit is een spelletjes dag, die wordt gehouden in Sporthal Den Oert. 

We starten om 10.30 uur en het is om 15.30 uur einde van de 6-kamp Sportdag waar 

iedereen aan kan én mag meedoen. 

In groepjes van 5 à 6 deelnemers  wordt er gestreden om de inmiddels overbekende 

Wisselbeker. 

 

Iedereen kan en mag meedoen!  Je kunt met een eigen groep inschrijven, maar je 

kunt je ook aanmelden en dan stellen wij een groep samen.  

We gaan weer lekker bewegen, klimmen en klauteren en …… touwtrekken. 

Iedereen kan meedoen!  

Kosten:  Voor leden van de Nieuwe Brug: gratis 

Voor niet leden:  € 3,00. 

Opgeven kan tot 15  augustus 2017 per telefoon bij Gre Wiechmann: 

06-48012641            of  

per e-mail bij Gre Wiechmann of Wendy Mirer:  

gre.wiechmann@gmail.com  of   hoon0054@planet.nl      

MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN!!! 

 

http://flimpie.nl/woezel-en-pip-spelletjesdag/


  

 

 

 

ZATERDAG  9 september  2017 is ons Eetcafé geopend van        

17.30 – +19.00 uur. 

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. 

 

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

Ik ben op zaterdag 9 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 .  Betale  op de avo d zelf. 

Naam:   _________________________________________________ 

Ik breng extra mee:   _______personen  

Telefoonnummer: _________________________________________ 

Strookje inleveren uiterlijk woensdag 7 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 10 september 2017 voor het eerst na de 

zomerstop 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 GEZELLIG MEE. 

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

LOOP BINNEN, KOM LANGS! 

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. 

 

  

 

ZONDAG 10 september 

14.00 – 16.00 uur 

14.00 – 16.00 uur 

Zondag 10 september 2017 
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Op zaterdag 16 september is het alweer zover……………………..       

 

    Onze voorraad spulletjes is de laatste periode goed aangevuld.  

     Er kan uiteraard nog veel meer leuke spulletjes bij.   

Bel even met Monique 06-10172385 of Dik 06-81708934 als je je goede gaven niet kunt brengen 

bij ons. Zij gaan dan kijken wat ze kunnen doen. Maar let op: geen meubelen, die kunnen we 

gewoon niet kwijt en die worden haast niet verkocht. Meebrengen naar de club is natuurlijk 

altijd mogelijk.  

We hebben weer prachtige kleding (Ja, na de kledingmarkt in juni, is er weer heel veel 

binnengekomen). We hebben elektrische spulletjes/computers etc. gekregen. Wat te denken 

a  de oeke , d’s e  d d’s? Ko  lekker s uffele . 

We hebben weer heel veel glaswerk binnengekregen. Dus onze bloemen- en 

plantenstand wordt weer helemaal opgetuigd. Dat belooft echt weer mooie 

stukken voor een fijne prijs. We hebben weer een enveloppenstand gereed staan, 

dus ook daar zitten mooie prijzen in.     

 

                                                                                                                

Wat te denken van het de stand huishoudelijk? Mooie spulletjes, leuke snuisterijen. Kortom een 

echte aanrader om te komen snuffelen. 

 

Nodig iedereen uit! Breng je familie, buren en kennissen mee.            

Wa t ……… e ille  atuurlijk o s re ord a  op re gste  er etere .  

Wij zijn al heel tevreden, want wat kunnen wij daardoor extra veel leuke dingen doen.  

Mede dankzij dit harde werken en de mooie opbrengsten van de vorige markten,  hebben wij nu 

o.a. een prachtig mooie nieuwe bar kunnen maken!  
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Op vrijdag 22 september 2017 vindt alweer de 1
e
 workshop van het nieuwe seizoen plaats. Kom jij ook? 

We starte  o  9.  uur e  deze a o d duurt tot .  uur.  Eige  ijdrage € , .  Niet lede  € 5, .  

Wel moet je je van tevoren opgeven. Mail naar monique.vandenengel@gmail.com. Inschrijven is mogelijk tot 

woensdag 20 september 2017. 

Als je je hebt opgegeven rekenen wij op je komst. Dus blijf je weg, dan moet je toch je bijdrage betalen. Wij 

stemmen onze inkoop hier nl op af.  

 

Deel e ersstrookje oor de Workshop Taart Bakke  op vrijdag 22 september 2017. 

Ik wil graag deelnemen aan de workshop Taart Bakken:  

Naam:  ______________________________________________   Telnr. : ______________________ 

Ik ben wel/geen lid van de Stichting De Nieuwe Brug.    

Opgeven is echt komen. Zo niet dan worden de kosten alsnog in rekening gebracht. 
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U I T N O D I G I N G 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER  2017 

B U R E N D A G 

             Stamppotten buffet van 17.00 – 19.00 uur 
 

Zaterdag  23 september 2017  vieren wij in het kader van NL-Doet/Burendag. 

Deze dag  organiseren wij een Stamppottenbuffet . 

Voor de 4de keer op rij hebben Wijkcentrum (et Centrum  en Stichting De Nieuwe Brug 
besloten weer mee te doen. 

Dit jaar nodigen zij de bewoners van de M.A. de Ruijterstraat alsmede de 

leden/deelnemers/vrijwilligers van beide organisatie uit voor een  

OUD HOLLANDS STAMPPOTTEN BUFFET. 

GEEF JE SNEL OP!!!!!!!             WANT VOL = VOL.           Opgeven vóór 19 september 2017. 

De maaltijd wordt u aangeboden door beide organisaties.  Bij mooi weer in de tuin of anders 

in de grote zaal van de M.A. de Ruijterstraat 7.  Introducés zijn welkom, wij vragen aan hen 

echter een tegemoetkoming in de kosten ad € 3,5  pp. 

Consumpties zijn tegen kostprijs te verkrijgen. € ,5  - € ,   U kunt zich aanmelden via 

onderstaande inschrijfkaart of per mail aan gre.wiechmann@gmail.com 

INSCHRIJFKAART VOOR HET OUD HOLLANDS STAMPPOTTEN BUFFET 

zaterdag 23 september 2017 van 17.00 – 19.00 uur  

 

Naam:      Adres: 

Ik ben:  bewoner / deelnemer / vrijwilliger   / lid / introduce 

Email adres:   

Naam:      Adres: 

Ik ben:  bewoner / deelnemer / vrijwilliger   / lid / introduce 

Email adres:   

 

Uw aanmelding graag in de brievenbus van Stichting De Nieuwe Brug aan de M.A. de Ruijterstraat 7 in 

Spijkenisse doen, voor dinsdag 19 september 2017.  

 

 



 

 

 

 

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.                           Introducés betalen € ,  pp.  

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

 

ZATERDAG 7 OKTOBER 2017 
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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. 
  

Dit 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


 

OP ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 is het weer Halloween Disco. 

Reserveer deze datum alvast in je agenda. 

Tijd? Van 19.30 – 22.00 uur. 

 

 

 

Op ZONDAG 29 OKTOBER 2017 is het weer SOCIETEIT.  Wij zijn er dan weer van 14.00 – 16.00 uur.  

 

 

OP ZONDAG 19 NOVEMBER IS ER EEN SPECIALE FOTO- en 

FILMMIDDAG.  

 

Tijde s het erza ele  a  alle foto’s e.d. he e  ij zo eel 
materiaal binnengekregen. Wij konden op de jubileumavond 

maar een kleine collage laten zien. 

Op deze iddag hope  ij ele foto’s e  fil pjes te ku e  
laten zien.  

Hou deze middag alvast vrij! 

Iedereen is van harte welkom! 
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Jarigen september  
 

 

André van Dijk  1 september 

Ans Ruijter   1 september  

Koos van der Leyden  2 september 

Silvano Louwers   2 september 

Rene Castelijns  5 september 

James Bol   6 september 

Jolanda Bank   7 september 

René Riegen   7 september  

Eray Coskun   10 september 

Nel van Tour   12 september 

Sven Wulff   12 september 

Tiny Bontekoe   17 september  

Annke Kranenburg   19 september 

Bram de Raadt  19 september 

Sabine Hakkert  20 september 

Francesca Kalfs  20 september 

Gerrie Mirer  20 september 

Irene Sweben   20 september 

Janny van der Hoek  23 september  

Lex Louman    23 september 

Madelon Meijer   24 september 

Adrie langstraat  25 september  

Lenie Langstraat   25 september 

Annemarie Noordsij  25 september 

Saskia van Norden  25 september 

Linda Schouten   29 september 

Marianne van der Meer  30 september  

Youssef Driouich  30 september 

 

 

Iedereen van harte gefeliciteerd met zijn of haar verjaardag   
 
 

 

HET CENTRUM
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JUBILEUM 2017.  HET WAS EEN TOP FEEST. 

 

 

 

 



Avondvierdaagse 2017 
 

Het is inmiddels alweer even geleden maar van 

29 mei tot en met 1 juni hebben we ook dit 

jaar weer de avondvierdaagse gelopen. 

En hoewel we even dachten dit jaar maar met 

een klein clubje te lopen liepen we uiteindelijk 

toch weer met meer dan 100 mensen. Maar 

het was ook dit jaar weer een gezellige boel. 

Wellicht veroorzaakt doordat Gerrie dit jaar 

voor alweer de 25
ste

 keer de avondvierdaagse 

organiseerde. En dat heeft ze op de laatste 

avond ook geweten, want ze mocht versierd 

met een mooie hoed met een grote 25 erop 

met de stoet mee. Een foto daarvan kan dus 

niet ontbreken.  
 

 

Maar niet alleen Gerrie alle deelnemers en 

vooral ook de vrijwilligers hebben dit jaar weer 

erg hun best gedaan zodat uiteindelijk niet 

alleen weer onvergetelijk was maar zodat uiteindelijk iedereen zijn of haar 

medaille kreeg. 

 

 

De vierdaagse begon alleen wel een beetje met rouwrandje dit omdat we net 

voor de start op maandag te horen hadden gekregen dat Frans van Kralingen 

toch wel vrij plotseling was overleden. Frans hoorde er ieder jaar met zijn 

elektrische rolstoel toch echt bij. Soms weigerde de stoel wel eens maar 

uiteindelijk reed Frans al jaren met ons mee. We hebben hem wel gemist maar 

in gedachten was hij toch de hele week bij ons.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al met al kunnen we ondanks alles met geslaagd gevoel op de avondvierdaagse terug 

kijken. En hopen we volgend jaar weer met elkaar mee te kunnen doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes en tot volgend jaar Gerrie Ronald Ilse en Wendy 

 
  



AKTIVITEITEN KALENDER   september / oktober 2017 
Stichting DE NIEUWE BRUG.   

 

   

  

 

 

 

   

 

 

   

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag                      

26 augustus 2017 
WANSINK BOKAAL 

 

Zondag                                 

10  september 2017          

14.00 – 16.00 uur

  

Sociëteit 

 

 

Zaterdag                        

16 september 2017           

09.00 – 15.30 uur 

Rommelmarkt / 

Boekenbeurs/Kledingbeurs/              

Elektro & Bloemenmarkt 

 

Zaterdag                  

23 september 2017 

17.00 – 19.00 uur

  

  

Burendag met 

stamppottenbuffet en 

feestelijke opening van onze 

nieuwe bar 

 

Zaterdag                  

30 september 2017 

17.30 – 19.30 uur  

Eetcafe Uniek 

 

Zondag                        

1 oktober 2017      

14.00 – 16.00 uur 

  

Sociëteit Maximaal 

 

Vrijdag                        

22 september 2017 

19.00 – 21.00 uur  

Workshop BAKKEN 

 
   

Zaterdag                              

9 september 2017               

17.30 – 19.30 uur 

Eetcafe Uniek 
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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 

 

Zondag                        

29 oktober 2017               

14.00 – 16.00 uur

  

Sociëteit Maximaal 

 

 

Zaterdag                             

7 oktober 2017              

19.30 – 22.00 uur      

Bejaarde  DI“CO 
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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 

 



 


