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Activiteit

1xper week

Zwemmen

maandagavond

Rivièrabad

18.00 - 20.00 uur

€ 90,00/jr

Dansen

dinsdagavond

clubgebouw

19.00 - 22.00 uur

€ 110,00/jr

Hobbyclub 5-15 jaar

woensdagmiddag

clubgebouw

13.30 - 15.00 uur

€ 84,00/jr

Hobbyclub > 15 jaar

woensdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

€ 90,00/jr

Hobbyclub hout

woensdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

€ 90,00/jr

Kookles

woensdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

€ 100,00/jr

Kookles

donderdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

€ 100,00/jr

Muziek

donderdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

€ 60,00/jr

Sportinstuif
Workshops
Disco
Wandelen
Kookcafe
Computercursus
Vertrouwenspersoon

donderdagavond
1x per maand vrijdagavond
laatste zaterdag/maand
1x per maand zaterdagochtend
1x per 6 weken zaterdagavond
Per cyclus 6x (woensdagavond)
Wil van der Velden

Sportzaal/Maaswijk
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw

19.00 -20.30 uur

€ 60,00/jr

19.30 - 22.00 uur
10.00 – 13.00 uur
17.30 – 19.00 uur
19.30 – 21.00 uur

€
€

yoga geleid door

donderdagochtend

Gerdie Ros

0181-640512

Plaats

Tijd

Eigen bijdrage

2,50/keer
6,00/keer

wmc.vandervelden@gmail.com

clubgebouw

9.30 - 10.30 uur

€ 5,00 /keer

Voor u ligt het laatste blad voordat wij met zomer reces gaan. Verderop in dit blad is het verslag van
de Ledenvergadering opgenomen. U leest alle wederwaardigheden van het afgelopen jaar.

Maar de komende weken gaan wij nog heel veel leuke dingen doen.
Wij lopen dit jaar van 28 mei t/m 31 mei de avondvierdaagse met ruim 135 mensen. Dank aan alle
vrijwilligers, mede geholpen door leerlingen van de Ring van Putten, zij komen ons o.a. helpen met
het duwen van de rolstoelen.
Daardoor kunnen wij gelukkig heel veel rolstoelers meenemen. Heel veel wandelplezier! En weet dat
wij zeker 8x per jaar gaan wandelen op zaterdagmorgen van 10.00 – 13.00 uur incl. lunch. Dus kom
gezellig meewandelen.
Zaterdag 2 juni hebben wij nog een grote kledingbeurs, uitgebreid met een Electro markt. Wat hebben
wij al veel spulletjes binnengekregen. Hartelijk dank aan de gulle gevers.
Wachten tot september om het zomergoed te verkopen leek ons letterlijk een brug te ver.
Dit gaan wij dus a.s. zaterdag 2 juni doen. Sla uw slag. Neem uw familie, vrienden en wie dan ook
mee. Wij serveren ook allemaal lekkere dingen. Loop binnen en steun ons!
Wij zijn er van 11.00 – 14.30 uur. De deur staat open en wij hopen op een grote opkomst.
Wij zijn blij met alle aangeboden spulletjes, uiteraard moet het heel en mooi zijn.
Helaas hebben wij geen ruimte om grote kasten, stoelen, eettafels, bedden, banken etc. op te slaan.
Deze kunnen wij echt niet aannemen. Wij hopen dat u daar iemand anders blij mee kunt maken.
Zondagmiddag 10 juni is de allerlaatste workshop van dit seizoen. Van 14.00 – 16.00 uur gaan wij
leuke doosjes met chocolade erin maken. Geef je snel op. Alles hierover is verderop in het blad te
lezen.
Zaterdag 16 juni gaan wij weer lekker wandelen (Wellicht gaan er ook wandelaars mee die komende
avondvierdaagse met ons meelopen). ’s Avonds wordt ook het eetcafé weer gehouden. Bent u nog
nooit geweest? Dan heeft u echt iets gemist. Voor € 6,00 (excl. consumpties) eet u een driegangen
diner. En als het weer net zo mooi is als afgelopen zaterdag, dan zitten wij weer lekker in onze tuin.
Wat werden wij verrast door een hele grote partytent. De gulle gevers willen niet dat wij hun
hiervoor bedanken, maar dat doen wij natuurlijk wel. Hij is zaterdag gelijk ingewijd. Wat zaten we
lekker uit de zon en konden wij genieten van het eten.
Ook startte zaterdag spontaan onze JUNI verloting. Koop de komende weken een lootje en je steunt
onze club weer. Wie weet win jij dat lekkere etentje voor twee personen. Wat te denken van een groot
bbq pakket of die leuke boodschappenmand? Daarnaast zijn er nog veel prijzen te winnen. Trekking is
23 juni aan het einde van de dag.
Ook is de Actie die gevoerd wordt bij Albert Heijn centrum gestart. Van 22 mei t/m 13 juni krijgen wij
de opbrengst van de gedoneerde statiegeldbonnen. Ik ben even wezen kijken bij AH in het centrum en
zag daar in de box toch al aardig wat bonnen liggen. Maar …… uw bon kan er natuurlijk altijd bij.
De slotdag op zaterdag 23 juni houden wij dit jaar in onze tuin (bij mooi weer). Er is een heuse
proeverij dus voor het eten wordt gezorgd. En is het slecht weer, dan past het gelukkig binnen ook.

Je kunt alleen deelnemen aan de slotdag als je je hebt ingeschreven én je moet lid zijn van de
Stichting. Alle vrijwilligers zijn ook van harte uitgenodigd met hun partner. Zij stellen onze vrijwilligers
immers het gehele jaar in staat om hun vrijwilligerswerk te doen. Want zonder deze onontbeerlijke
steun zouden wij geen vrijwilligers hebben.
In de vakantie zal er op zaterdag 11 augustus gewandeld worden. Dit is elk jaar weer een activiteit in
de vakantie voor allen die op dat moment thuis zijn. Meld je aan en loop lekker mee!
Op zaterdag 25 augustus a.s. wordt de Wansinkbokaal weer gehouden in Sporthal Den Oert. De
voorbereidingen zijn al in volle gang. Meld je aan: individueel of als team van 5 à 6. Kom je alleen dan
zorgen wij dat je in een team wordt ingedeeld.
Op maandag 3 september gaan alle activiteiten weer starten. Weet jij nog iemand die graag lid wil
worden van een van onze activiteiten? Tip hen dan over ons bestaan. Wat hoor ik nog vaak: De
Nieuwe Brug? Nog nooit van gehoord! Dan zou toch niet moeten kunnen.
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie toe. Gelijkertijd besef ik dat heel veel van ons niet op
vakantie zullen gaan om welke reden dan ook. Ik hoop jullie allemaal bij de komende activiteiten weer
te mogen begroeten.
Abelien van der Rest
Ons bereikte het droeve bericht dat op zondag 27 mei Jiri Schouten is overleden.
Jiri zou in juni 30 jaar zijn geworden.
Jiri was al jarenlang lid bij onze Stichting. Wij hebben hem als een heel blij kind leren kennen.
Wat was de slag indertijd groot toen Jiri getroffen werd door een hersenbloeding.
Hier is hij helaas niet goed uitgekomen. Jiri werd van blij kind een zorgenkind, dag en nacht liefdevol
verzorgd door zijn ouders Ton en Mina.
Zo veel als mogelijk kwam Jiri, in zijn rolstoel, naar de Muziekavond. Hij genoot van muziek, alhoewel
wij niet konden inschatten hoeveel hij hier van mee kreeg. Echter af en toe zagen wij een twinkeling in
zijn ogen.
Ook kwam hij nog tijdens de Kerstmarkt een mooi bloemstuk kopen, samen met zijn vader.
Wij wensen Ton en Mina en verdere familie heel veel sterkte toe.
Jiri zal zeker een grote leegte achterlaten.

In besloten kring wordt er afscheid genomen.

Op maandag 14 mei was de Algemene Ledenvergadering. Traditiegetrouw startten wij na de met het
jaaroverzicht

Een zeer memorabel jaar!
Vorig jaar tijdens de Algemene Vergadering legde ik al uit dat dit een geweldig interessant jaar zou gaan worden
en dat ik verwachtte dat dit een behoorlijk portie extra energie zou vergen. Nu deze voorspelling is volledig
uitgekomen.
Wij kijken met elkaar terug op de viering van ons 40 Traditiegetrouw starten wij na de met
het jaaroverzicht jarige bestaan. Wij hebben met ruim 450 leden, oud leden, gasten en
(oud)vrijwilligers dit gevierd in Theater De Stoep in aanwezigheid van Burgemeester en
Wethouder. Dan horen wij, dat zij als overheidsbekleders, diep onder de indruk zijn van
de respectvolle en uiterst vriendelijke wijze waarop wij omgaan met onze doelgroep, hen begeleiden en de
manier waarop wij dit jubileum samen met hen hebben gevierd. Een beter compliment kun je niet krijgen. Maar
we schrijven dan pas half juni 2017 en hebben nog even te gaan in dit verslagjaar.
In mei 2017 was de grote zaal geschilderd en in de zomer zou het dan gaan gebeuren!
Nu er is heel veel gebeurd. Laten wij zeggen niet het beste staaltje van vloerenleggen.
Vloer erin, vloer eruit. Vloer vochtig, vloer zeer vochtig, extra dampwerende laag over
de ondergrond. Verkeerde zeil, ander zeil, ongeschikt zeil erin, ongeschikt zeil
verwijderd, ander zeil erin. Wij kunnen er een boek over schrijven. Helaas schrijven wij nu, mei 2018, en nog
steeds is de vloer niet tip top in orde. Wij hebben onze uiterste best gedaan, wij zijn er letterlijk en figuurlijk klaar
mee. De bal ligt bij de gemeente. Vinden zij het goed, dan wij ook. Immers het is hun verantwoordelijkheid. Maar
jammer blijft het verloop van dit energieslurpende proces.
Wel hebben wij er dankzij donaties en een aantal gevoerde acties een prachtige nieuwe bar én disco meubel aan
over gehouden. Het was stressen, knutselen, bedenken, aanpassen, maar dan heb je ook wat. Veel mensen zagen
in de opbouw fase niet door het geheel heen, en dachten dat het helemaal niets zou worden. Maar dankzij ons
zeer creatieve klusteam o.l.v. Herman en Bertus is het TOP geworden. Wat zijn wij trots. Maar wat heeft het een
kracht gekost. Alleen al alle uren die Jan & Siem in de grote vakantie hebben geopend en gesloten om de werklui
die door de gemeente waren ingehuurd voor de vloer, was een enorme extra belasting voor hen. Dan praat ik
nog niet over het opbouwen en weer afbreken, het opschuiven van bar en disco, het schilderen en het opruimen
van alle zooi. Drie keer in de zomervakantie is het hele pand schoongemaakt. Een ding weet ik zeker: vanaf 1 juli
tot eind augustus is het gebouw dit jaar op slot dan is het toch echt vakantie, hopelijk voor iedereen.
En er zijn geen grote klussen meer dit jaar. (Hoop ik).
De riolering is opgehoogd, het vocht kwam niet toevallig naar binnen dat begrijpt een kind. De riolering bleek nl
gebroken te zijn. De goten waren lek, ze zaten niet goed aan elkaar, dus vocht, vocht en nog eens vocht. Tsja, dan
verven wij nog maar weer eens opnieuw het kleine zijzaaltje waren onze kasten staan.
De houtruimte had het jaar ervoor een nieuwe vloer gekregen, maar ook deze was niet goed gelegd. In de zomer,
je begrijpt het al: alles er weer uit. Vloer opnieuw behandelt, iedereen weer in de weer. En dan komen ze nog
even de gemorste egaliseer verwijderen die op de muren was gespat. Volgt u het nog? De houtruimte mocht als
dank nogmaals volledig geverfd worden. De poging om dit weg te tippen leverde een soort dambord op. Geen
gezicht. Even een extra klusje, maar dan heb je ook wat.
Bedroefd over zoveel verspilling van overheidsgelden. In een keer iets goed doen is
blijkbaar niet meer mogelijk.
En toen kregen wij opeens op BURENDAG het nieuws dat de aangevraagde subsidie voor de
keuken was toe gekend. Nu konden wij eindelijk onze nieuwe professionele fornuizen
aanschaffen. De keuken is volledig industrieel geworden. We hebben om de tekorten af te
dekken nog extra acties gevoerd voor aanvullende gelden, maar wat zijn wij TROTS. Een
pronkjuweel.

En wat kookt het fijn op fornuizen die het gewoon doen en met grote ovens waarin wij van alles kunnen bereiden.
Een prachtig project is dit geworden, mede dankzij, u begrijpt het al, ons fantastische, creatieve klusteam! Dank
hiervoor.
En tussen alle bedrijven door wordt er nog steeds stug doorgewerkt aan het omzetten van het pand op led. Wat
een enorme specialistische klus is dit ombouwen. Ongelooflijk. Maar het gaat ons zeker helpen in onze strijd voor
een groener pand.
Er is dit jaar ook controle geweest voor de Brandveiligheid. Daar de wetgeving is veranderd moet er weer van
alles aangepast worden. Als de stroom uitvalt gaat de noodverlichting gelijk branden in de grote zaal, waardoor
wij onze deelnemers veilig naar buiten kunnen loodsen.
Ook is er controle geweest op asbest. Dit alles in het kader van veranderende wetgeving en voortschrijdend
inzicht. Gelukkig hebben wij maar op drie plaatsen asbest zitten, te weten in 1 plafond en in 2 doorvoerplekken
van leidingen. En geluk voor ons, alles in de afgesloten ruimten. Het wordt nu ingepakt en in de komende jaren zal
het verwijderd worden. Zolang wij nergens aanzitten, levert het geen gevaar op.
De kachel was helaas uit het onderhoudscontract gevallen bij de gemeente, dus werd dit snel
toegevoegd en werd de kachel van een beurt voorzien. Jammer dan toch weer dat in de koudste
maand van het jaar de kachel blijft doorhorren en niet meer reageert op de thermostaat. Tsja,
negen monteurs later, bleek iemand iets overruled te hebben, want dan bleef het pand ook
overdag lekker warm. Hadden wij hierom gevraagd? Welnee, wij zijn er immers bijna niet
overdag.
Alles weer teruggezet in de oude stand. Nu bleek de keuken niet meer warm te worden. Oorzaak? Geen idee.
Weer trekt er een leger deskundigen langs en weer, helaas, wordt het niet warmer in de keuken. Uiteindelijk
hebben wij het zelf opgelost. Als je 7 ontluchtingspotten over het hoofd ziet en de kachel dus niet ontlucht dan
begrijp je het al, dan wordt het niet warm en blijft de kachel lekker doorstoken. Nadat wij ontlucht hadden, dacht
even dat de Shell aan het affakkelen geslagen was, hebben wij overal warmte.
Frustrerend ja, maar oké. Wij stappen erover heen.
De discussie over ons half uurtje terugkrijgen in het zwembad is niet succesvol
afgelopen. Door het niet willen bewegen van andere partijen (we praten slechts over
een half uur, het halve uur wat wij vroeger wel hadden), blijft ons zwemactiviteit een
heel druk maar vooral onrustig gebeuren. Het grote bad moet om half acht leeg. Dat is
niet prettig, niet duidelijk voor onze doelgroep.
Helaas het kan niet altijd meezitten, wij blijven elk jaar weer hierom vragen. Wie weet gaat de aanhouder ooit
nog eens winnen.
Waar de aanhouder nu wel dreigt te gaan winnen, is als het gaat om de afvalbakken voor de
deur.
Ik zal een ieder de discussie besparen. Ik wil niets meer horen over kabels in de grond, niets
meer horen over afspraken die er niet zijn gemaakt, maar achteraf er wel degelijk blijken
gemaakt te zijn. Tekeningen waar onze ingang helemaal niet op staat. Tsja als je dan van achter je bureau plannen
maakt en niet ter plekke gaat kijken, dan krijg je wat er bij ons is gebeurd.
In onze gehuurde voortuin en voor de opritten van de rolstoelen en rollators zijn de afvalbakken een aantal jaren
geleden zonder enige inspraak geplaatst.
Na een zeer lang traject, bezoeken door eerdere bestuursleden aan het college, want zolang loopt deze ergernis
al, bezoeken van wethouders aan ons pand etc. hopen wij nu toch echt dat de afvalbakken voor eind 2018 zijn
verplekt.

Inmiddels is de wethouder weer op bezoek geweest, nu voor onze boom achter het pand. Helaas helt deze boom
steeds verder voor over. Drie keer op rij zou hij gesnoeid worden, maar ja als je helaas deze boom niet snoeit, dan
gaat er iets niet goed. Zijn de snoeiers niet geweest? Ja hoor zelfs drie keer. Eerst is de middelste boom gesnoeid,
had de eerste moeten zijn. Toen hebben ze de eerste boom gesnoeid. Maar ja wat is de eerste boom als er drie
op een rij staan. U begrijpt het al, de verkeerde boom is wederom gesnoeid. Toen is er voor een luttel bedrag
opdracht gegeven om onze boom te snoeien, maar ja het budget was op na twee
takken afzagen.
En nu …… ja dat weet niemand. Wij hadden volgens de laatste berichten hier te maken
met een KONINKLIJKE boom. Gepland door Prinses Juliana dus deze boom is héél
bijzonder. De waarheid van dit verhaal is echter ver te zoeken. Het hoofd van de
Groenvoorziening van de gemeente is erbij geweest. Hem is niets bekend van een Koninklijke boom. Het kan
gelukkig geen kwaad met deze boom. Ze gaan elk jaar de boom monitoren en hij gaat in gang zetten dat de
ruimte achter het gebouw voortaan regelmatig onder handen gaat worden. Het is nl een schril contrast als je ziet
hoe onze buitenruimte erbij ligt ten opzichte van de buitenruimte die de gemeente dient te onderhouden.
Het nieuwe seizoen werd goed opgestart. De Wansink Bokaal werd druk bezocht,
maar er kunnen altijd nog meer mensen aan meedoen. Een team bestaat uit vijf a
zes deelnemers die deelnemen aan een zeskamp. Wij eindigen met de touwtrek
wedstrijd, het hoogtepunt van de dag. En kom je individueel dan formeren wij een
team, want iedereen kan en mag meedoen of je nu lid bent of niet. Dat is het
mooie bij onze organisatie.
Wij hadden al snel aan het beging van het seizoen de Burendag & Rommelmarkt. Wat een evenement en wat was
het een gezellige bedoeling. De Rommelmarkt hielp ons aan een forse financiële injectie voor de realisatie van de
nieuwe keuken. Ook werden wij geholpen door het Rondje Nissewaard dat de zondag aansluitend aan de
Rommelmarkt startte vanaf onze locatie en waar de opbrengst dit jaar voor Stichting De Nieuwe Brug was.
Geweldig wat wij van hen voor een donatie hebben ontvangen. Deze kwam ook goed van pas bij het maken van
onze nieuwe keuken.
De Burendag die ook weer samen met het Wijkcentrum werd georganiseerd, liet een
stamppottenbuffet zien. 5 verschillende stamppotten werden er aangeboden, allen
gemaakt door onze vrijwilligers, allemaal voorzien van de lekkerste verse rookworsten.
Wij kregen daarbij allemaal wat te drinken aangeboden van het Wijkcentrum. Dit maakte deze feestdag toch echt
geweldig. Voor de laatste keer werd er gekookt in de oude keuken. In de herfstvakantie is de nieuwe keuken
aangelegd en geplaatst. Om de kosten te drukken hebben wij dit ook allemaal zelf geregeld en gedaan. Voor de
Burendag kregen wij een donatie voor het opknappen van het discomeubel, zodat deze nu in dezelfde stijl is als
de bar.
In het voorjaar hebben wij een financiële bijdrage mogen ontvangen voor NL Doet voor
het opknappen van de rolstoel ruimte. Een prachtig rek is hier gerealiseerd. Nu kunnen de
stoelen netjes worden opgeborgen samen met de rollators. Ook hebben wij hier een klein
werkplaatje kunnen inrichten zodat de zolder, waar diverse ontluchtingspotten blijken te
zitten die vrij moeten blijven, overzichtelijker en opgeruimder blijft. Het rek is gemaakt
van prachtig staal, geschilderd, de ruimte is helemaal geschilderd, en ook deze ruimte is
overgezet op led.
Leve ons klusteam! Elke woensdagmorgen treffen wij Siem en Jan aan. Zij zorgen dat alles netjes blijft zowel
binnen als buiten verzorgen zij het onderhoud, branden het onkruid weg, legen de putten, vegen de bladeren
weg, controleren van alles, repareren de rolstoelen, verrichten de kleine klusjes. Wat zouden wij zonder hen
moeten?
Het fenomeen Workshops welke wij al weer een tijdje organiseren, zorgt voor veel belangstellenden. In
september gingen wij appeltaartjes en appelflappen bakken, wij hebben verderop in het jaar zeepjes gemaakt,
flessen bespoten én versierd, Paasstukjes gemaakt, leuke glazen versierd en er staat nog op de rol voor mei en
juni Mandala tekenen en doosjes met chocolaatjes erin maken.

Soms verplekken wij de workshop naar de sociëteit op zondagmiddag. Dit is een goed concept gebleken. De
zondag wordt daardoor drukker bezocht. Helaas de sociëteit is een goed idee en wordt bezocht door een kleine
harde kern bezoekers. Maar het blijft wel erg mager. Willen de deelnemers dan niet? Natuurlijk wel, maar ja dan
moet er natuurlijk door de begeleiding van de deelnemers wel wat geregeld worden. En dat laatste wordt zeker,
helaas, niet altijd gedaan.
De line dance activiteit heeft inmiddels een vaste plek op onze evenementen
agenda. Twee keer per jaar komt Arnold Breuër met zijn vrijwilligers op
zaterdagavond naar de Stichting. Het motto iedereen kan meedoen, is hier
zeker van toepassing. Het is lekker genieten. Een prachtige loot aan onze
evenementenstam.
Het weekend in Oldenbroek is een leuk weekend geweest. Soms gaat alles goed, soms loopt er wel is iets minder.
Eén activiteit bleek, terwijl wij toch vooruit ons hadden georiënteerd, verder lopen te zijn, dan gewenst. Dat is
jammer. Maar gelukkig werd het opgelost en is het weekend mede dankzij de tomeloze inzet van de grote groep
vrijwilligers, succesvol verlopen. Maar het weekend baart ons ook zorgen. De geschikte accommodaties met een
redelijke prijs worden steeds schaarser. Wij willen geen accommodaties meer met stapelbedden. Dit geeft teveel
problemen en is zelfs vaak onveilig.
Maar het vinden van een betaalbare, geschikte accommodatie is gelijk een enorm
probleem. Voor het weekend in oktober is dit nog niet gelukt. Wij zoeken nog verder.
Hopen dat het gaat lukken. Want er zijn echt een aantal deelnemers die niet mee kunnen
op vakanties van de tehuizen maar wel met ons weekend, die hier naar uitzien.
De disco’s verlopen ook dit jaar weer in een bijzonder ontspannen, gezellige sfeer. Het leuke is dat iedereen hier
aan kan meedoen. Je hoeft geen lid te zijn om mee te kunnen genieten bij ons. Het is natuurlijk wel leuk als je je
aanmeld als Algemeen Lid voor € 25,00 want dan kun je aan nog veel meer dingen wel meedoen. De avonden
worden nog steeds voorbereid door de vrijwilligers met de leden, dat is wat deze disco’s zo fantastisch maken.
Het wandelen is elke keer weer een feestje op zich. Leuke wandelingen, gezellig kletsen met
elkaar onder het lopen, even die extra aandacht, een echte speciale activiteit. De laatste
wandeling werden wij nog verrast door pannenkoeken eten onderweg, aangeboden door het
Wijkcentrum Waterland. Geloof mij, het ging erin als koek.

De gezonde lunch die na afloop klaar staat is ook elke keer weer bijzonder lekker en een goede afsluiting van de
activiteit.
Als extra activiteit hadden wij dit jaar een Kledingbeurs in november. Wij hadden zoveel Winterkleding dat er
besloten werd een extra koop mogelijkheid in te gelasten. Er werd dankbaar gebruik van gemaakt, want soms
vind je hier nu net dat ene leuke jack, die prachtige trui, broek of wat dan ook. En een ding is zeker, niet duur en
in pasbaar in een ieders budget.
Deze activiteit wordt nu 2 juni a.s. herhaald. Dit keer hebben wij mooie
zomerkleding, dus kom hierheen en vul je kledingkast aan. Ben je op zoek naar
mooie gordijnen, een tasje of schoenen? Bij ons kun je deze vinden.
Daar we zoveel Electro hebben aangeboden gekregen, zullen wij dit ook
gelijkertijd aanbieden. Zo is de Kledingbeurs & Elektromarkt geboren.

Het eetcafé is een groot succes te noemen. Maar sommige successen kunnen ook gelijk je
grootste valkuil worden. We groeiden en groeiden en zijn nu gekomen op het max van het
haalbare.
Maar wat een geweldige vondst. Iedereen kan mee-eten, een driegangen menu voor
€ 6,00. Je kunt je familie, je vrienden of wie dan ook trakteren op een uitje, wat voor velen
van ons anders niet haalbaar is.
Maar ook de buren vinden het een mooi project. Ze komen met elkaar mee-eten en zo hebben ook zij een
gezellige avond. Immers alleen voor jezelf koken en het alleen opeten is niet leuk. Dus kom erbij. Wij hebben de
mogelijkheden en de ruimte. En wat te denken van hen die in een rolstoel zitten? Wij zijn erop ingericht, wij
hebben alle faciliteiten. Bij ons kun je jezelf zijn. Kortom een geslaagd evenement.
In november hebben we een leuke film- en fotomiddag georganiseerd. Tijdens het 40-jarig bestaan waren er al
veel foto’s getoond op het grote scherm en dit smaakte duidelijk naar meer. Er werden foto’s gescand, op
volgorde gezet, filmpjes gemaakt, filmpjes gemonteerd en op zondag 19 november was het zover.
Het werd een middag van herkenning en van bijpraten. Want je ziet toch 40 jaar aan
herinneringen aan je voorbij komen. Wat is dit een werk geweest. Ilse en Dik bedankt
hiervoor, jullie hebben hier heel veel uren in gestoken. Wij hebben nu wel een prachtig
digitaal archief eraan overgehouden.

Het Kerstuitje kon in november 2017 doorgaan. Wij zijn met elkaar naar Paleis het Loo geweest. Een prachtig
paleis wat nu gesloten is omdat het gerenoveerd wordt. De bijbehorende kerstmarkt was niet helemaal wat wij
van een kerstmarkt zouden verwachten. Teveel opstapjes en helaas slecht weer. Maar de koetsstallen waren
daarentegen leuk om te bezichtigen. Ben benieuwd of wij dit jaar weer iets kunnen vinden wat betaalbaar is en
aan onze eisen voldoet. Dat is elke keer weer een grote uitdaging.
De maand december was een drukke maand. De Sint Bingo was een gezellige
aangelegenheid. En daarna werd het gebouw in Kerstsfeer gebracht. De zaal was weer
prachtig versierd. Nu ja, alleen de zaal? Het hele gebouw was in kerststemming gebracht.
Geweldig wat een sfeer. En wat een werk!
Het Kerstdiner was druk bezocht. Inschatten van hoeveel deelnemers er komen en wat er allemaal moet worden
ingekocht is lastig. Maar het is gelukt. Iedereen heeft wellicht niet van alle iets gekregen, maar we hebben wel
met elkaar genoten van deze gebeurtenis. De ingehuurde zanger deed het prima. Misschien niet helemaal in de
kerstsfeer die een aantal van ons voor ogen stond. De deelnemers liepen de polonaise op het Feyenoord lied. Zij
hadden dit
nummer zelf aangevraagd bij de zanger. Het is hun uitje, dus prima toch.

De kerstmarkt is inmiddels een 3-daagse markt geworden. Gedurende deze markt kon
je o.a. bloemschikken en leuke betaalbare kerstcadeautjes scoren. Het hele jaar door
verzamelen wij spulletjes en daar worden cadeaupakketten van samengesteld en
ingepakt door Betsie en Tanja. Dit zag er echt top uit. Het maken van de kerststukjes
was een enorme klus die tussendoor en na het bloemschikken zijn gemaakt door
Monique, Els, Corrie en Sandra. Wat hebben zij hard gewerkt om de verkoop voor te kunnen blijven. Tot diep in
de avond werd er gebuffeld.
Alle activiteiten hebben het hele jaar door goed gedraaid. Wij proberen deze elke keer aan te passen aan het
voortschrijdende inzicht en de tijd. Wel zien wij dat de kindermiddag tanend is in belangstelling. Dit is overigens
een landelijke trend.

Jammer want het is toch echt een veilige omgeving waar de kinderen lekker bezig kunnen zijn
met wat zij zelf willen. Of het nu een spelletje is, iets knutselen of wat dan ook. Wij hopen toch
echt een sleutel te vinden om deze middag wat meer bezoek te laten krijgen.

Over bezoek gesproken. Sinterklaas al dan niet met zijn gevolg had het erg druk in december. Het is dat
Sinterklaas en Zwarte Piet heel goed namen kunnen onthouden want zij begroeten bijna alle deelnemers bij
naam. Dat geeft een veilig gevoel en is een feest van herkenning. Een traditie die wij zeker in ere moeten houden.
Het jaar werd beëindigd met de activiteit oliebollen en appelbeignets bakken. Wij hadden al heel veel
bestellingen binnen toen bleek dat onze bakploeg in zijn totaal afwezig was. Goede raad was duur, maar wat zijn
wij fantastisch geholpen door twee meester bakkers geassisteerd door hun
assistenten.
Alles werd tot in de puntjes voorbereid. Wij hebben nog nooit zoveel bollen en
beignets verkocht. Het assortiment is uitgebreid met ananasbollen en puddingbollen.
De zijzaal was omgetoverd tot gezellig koffie- en thee café waar iedereen lekker kon
komen proeven en wachten op hun bestelling.
De bakkers hadden de dag van tevoren alles voorbereid en oudejaarsdag startten zij ’s morgens om half vijf met
het bakken. Dit bakken hebben ze volgehouden tot drie uur ’s middags. We kregen heel veel complimenten en
veel extra bestellingen gedurende oudejaarsdag.
Volgend jaar hebben ze toegezegd er weer voor te willen gaan met dank aan Ron en Cees en hun vrouwen.
Wat ook een enorme traditie is, zijn de verjaardagskaarten en de kaartjes bij ziekte. Er
worden honderden kilometers afgefietst door Piet en Ronald. Dit jaar werd er door hen nog
extra gefietst want alle uitnodigingen van het jubileum hebben zij ook per fiets
rondgebracht. Als de kaarten over de post gestuurd zouden moeten worden dan zou deze
traditie financieel niet haalbaar zijn.
Maar wat wordt dit gebaar gewaardeerd! Joke en Gerrie houden alles goed in de gaten. Dus als je weet dat
iemand ziek is of dat er per ongeluk geen kaartje is bezorgd, sein hen even in. Wat wij nl niet weten daar kunnen
wij niet op reageren.
De avondvierdaagse werd vorig jaar voor de 25ste keer georganiseerd door Gerrie. De
verkeersregelaars hadden het examen weer gedaan dus wij konden meelopen. Met dik
130 man vertrokken wij elke avond weer. Onderweg lekker limonade van Piet die dit
samen met onze oudste vrijwilligster Plonie die met de koekjes klaarstaat, verzorgt. En
aan het eind van de wandeling is er altijd iets lekkers. Kortom een prima activiteit waar
heel veel mensen van genieten.
Na de huldiging van Gerrie voor het gemeentehuis, haastten wij ons snel naar binnen. Wij waren genomineerd
voor het Groene Lint. Voorgedragen door de wethouder die bij ons op bezoek was geweest tijdens de open dag
schoven wij de zaal binnen. Het vele werk dat door Herman was verricht om onze elektra kosten terug te dringen
was niet onopgemerkt gebleven. Wij vonden het al een eer dat wij genomineerd waren. Er was een filmpje
gemaakt dus voor ons was het al genieten. Maar wat is het dan toch prachtig als je zowel de Publieksprijs als de
Juryprijs wint! Wat waren wij ongelooflijk trots. Het lijkt erop dat het ook de laatste keer was dat deze prijs werd
uitgereikt. De commissie heeft zich nl zelf opgeheven.
Maar ook waren wij trots toen wij vernamen dat wij genomineerd waren voor de
vrijwilligersprijs 2017. Wij bestonden 40 jaar, wij hebben alleen vrijwilligers die
de club runnen en wij doen ook echt veel. Dit werd ook duidelijk erkent, want
ook deze prijs haalden wij binnen.

Dit geeft toch echt aan hoe ons vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd en bewonderd door mensen die buiten onze
organisatie staan. En dan te weten dat wij het allemaal met veel liefde doen.
Het Nieuwjaarwensen was dit jaar in een ander jasje gestoken. Wij organiseren een gezellige avond waar
iedereen elkaar Nieuwjaar kan komen wensen. Wil je gezellig praten prima, wil je een dansje wagen prima, wil je
alleen lekker zitten en rondkijken ook prima. Het bleek dat deze insteek beter aansloot bij de verwachtingen want
de avond werd gezellig druk bezocht.
In februari hebben wij bezoek gehad van 80 ambtenaren van de gemeente
Nissewaard. In gesprekken met de gemeente had ik al vaker aangegeven dat
besluiten vanachter je bureau genomen op papier wellicht goed zijn, maar in de
praktijk getoetst zouden moeten worden alvorens ze definitief in gang te zetten.
Deze ambtenaren hadden een overleg belegd om beter te kijken naar wat ze
voor elkaar konden betekenen om te voorkomen dat er dubbel werk werd verricht, c.q. iets niet werd gedaan
omdat je denkt dat een ander dat wel doet. Wij hebben de dag geopend met drie voorbeelden van een goed idee
wat in de praktijk echter volledig anders uitgepakt was.
Gelukkig werd dit goed opgepakt en kon men er ook om lachen. Sterker nog ze zagen in dat dit gemakkelijk kan
worden voorkomen door beter samen te werken.
De Rommelmarkt in maart was ook zeker weer succesvol. Inmiddels is het niet meer
haalbaar deze markt in één dag op te bouwen. Zoveel spullen en tegenwoordig wordt alles
al van tevoren getest en uitgesorteerd. Immers als je iets koopt wil je dat het werkt en niet
dat je een kat in de zak koopt. Dit is een enorme klus werk, waar we steeds beter in
worden qua voorbereiding. Gelijk goed opbergen in de juiste dozen zal ons straks helpen de
markt sneller in te richten.
Op donderdagmiddag worden de tafels alvast opgestelt en de dozen zoveel mogelijk al op de juiste plek in de zaal
neergezet.
Donderdag is het immers muziekavond en deze avond moet gewoon door kunnen gaan. We proberen met elkaar
rekening te houden. De opbrengsten van deze extra activiteiten hebben wij nodig om de club gezond te houden
en te blijven doen wat we doen. Improviseren is hier het toverwoord, naast communicatie. Onze vrijwilligers
willen zich hier allemaal voor inzetten, dus dit gaat goed komen.
De playbackshow was snel volgeboekt. Onder het kritische oog van de jury ontspon
zich tussen de 23 deelnemers een ware strijd. Wat was er geoefend en wat werd er
genoten van het moment op het podium. En als er opeens een ander nummer wordt
gezongen dan opgegeven, de organisatie o.l.v. Wendy en Ilse draait er hun hand
inmiddels niet meer voor om.
Wij hadden drie prachtige winnaars, maar eigenlijk is iedereen winnaar door mee te doen en op te treden.
Het educatief uitje ging dit jaar naar het Kermismuseum. Daar waren wij al eens eerder geweest, maar het
museum heeft twee activiteiten en de deelnemers wilden graag nog een keer. We werden weer prima ontvangen
en hebben genoten in de kelder van de oude kermisverhalen, de suikerspinnen, poffertjes, wafels en loterijen.
Volgend jaar gaan we weer op zoek naar iets nieuws. Ideeën? Geef ze aan ons, met elkaar stellen wij dan weer
een goed programma samen.
Het afdansen was ook dit jaar weer een hoogtepunt. Heel veel gasten mochten wij bezoeken bij
Scholengemeenschap Scala. Wat liep de avond dankzij de inzet van velen, van de jury tot de
spreekstalmeester, van de muziek tot de cadeau’s, van de uitleg van de dansen tot het dansen
zelf. Van de enveloppenstand tot Dikkie en Astrid. Een avond om trots op te zijn.

Volgend jaar gaan wij voor de 40ste keer afdansen. Ik spreek de hoop uit dat dan iedereen die hier alle jaren druk
doende mee is of is geweest, aanwezig wil en kan zijn.

In het verleden hebben wij het afdansen anders moeten inkleden, gewoon omdat het financieel niet meer
haalbaar was op de manier waarop het jarenlang was opgetuigd.
Daar kun je allemaal iets van vinden, maar wat hebben de vrijwilligers dit allemaal, zonder uitzondering, perfect
opgepakt. Wat zou het ook voor hen en onze deelnemers nu toch fantastisch zijn als zij die hier moeite mee
hadden, hun bezwaren opzij kunnen zetten en ook bij dit feest aanwezig willen zijn. Zij zijn allen van harte
uitgenodigd om dit met ons mee te komen vieren. Vrijdag 19 april 2019 zet deze datum
maar alvast in de agenda.
De plaatsen die wij van de Truckrun organisatie krijgen waren ook dit jaar weer snel
gevuld. Wat kan ik mij toch boos maken over het feit dat als je je inschrijft je gewoon
wegblijft op de dag zelf. Niet afzegt, gewoon niet opkomt. En dan te weten dat er op de
wachtlijst mensen staan die dolgraag mee zouden hebben willen gaan. En wat te denken van de chauffeur die
belangeloos op jou staat te wachten en jij niet opkomt? Ik persoonlijk vind dit een schande. De organisatie klonk
ook dit jaar weer als een klok. En wat word ik toch blij van al die vrolijke gezichten op zo’n dag.
Bij het zwemmen hebben wij het medaille zwemmen weer in ere hersteld. Dit was een van de happeningen van
het zwemjaar. En dan te bedenken dat er weer een aantal deelnemers hun zwemdiploma hebben behaald dit
jaar. Dat is toch klasse. Wat een geduld én wat een inzet van onze vrijwilligers. Als blijkt dat wat nergens is gelukt
wel bij ons lukt, wat zijn wij dan ongelooflijk blij voor onze deelnemer die voortaan ook lekker kan zwemmen,
gewoon kan meedoen!
In het bestuur namen wij afscheid van Ilse en konden wij ons gelukkig prijzen met een nieuwe penningmeester.
Nico is ons komen versterken en Hans is van 1ste penningmeester, 2de geworden. Fijn dat wij zo de financiële
kennis konden blijven waarborgen.
Ook werd er dit jaar een nieuwe manier van contributie innen geïntroduceerd,
immers de techniek is voortschrijdend en het bestuur was zo ontzettend veel tijd
kwijt met het innen van de contributie dat besloten werd om met Club Collect in zee
te gaan. Niet iedereen kon hiermee gelijk uit de voeten, dus werd er tussentijds nog het e.e.a. bijgestuurd.
Bottom line kun je stellen dat dit ons heel veel tijd heeft bespaard.
De inkoop van de bar is behoorlijk én omvangrijk. Immers 6 dagen in de week zijn er activiteiten. Door met elkaar
op de kleintjes te passen en goed uit te kijken wat wij waar inkopen kunnen wij nog steeds tegen kostprijs
opereren. Dat is ook ons uitgangspunt. Wij moeten voor iedereen toegankelijk kunnen én
blijven zijn.
Bent u net als ik ook zo blij met een schoon pand, een schone toilet, een schone vloer, een
schone keuken, schone handdoeken? Weet dat elke maandagmorgen een kleine ploeg
vrijwilligers hiervoor tekent. Maar deze ploeg wordt steeds kleiner. Kun jij ook komen
helpen, twee uurtjes op maandagochtend? Meld je aan. Kun je maar 1x in de twee weken
ook geen probleem. Hygiëne is én blijft zeer belangrijk. En weet dat het ook gezellig is. Er
wordt heel wat afgelachen op zo’n ochtend. Saai is het nooit.
Het bestuur heeft ook dit jaar weer heel veel extra taken aangepakt. Dit kost tijd en energie. Werk dat zeker niet
iedereen ziet c.q. weet.
De grootste uitdaging die nu voor de deur staat is de nieuwe AVG wetgeving. (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
Een aantal bestuursleden is al op cursus geweest om te kijken wat wij allemaal in
gang moeten zetten. Iedereen binnen onze organisatie gaat hier binnenkort
over horen en mee te maken krijgen. Niet dat wij dit willen maar Europese
Wetgeving dwingt ons hiertoe. Zo moeten wij protocollen schrijven, afspraken
maken, en zaken opnieuw laten ondertekenen. Het is helaas niet anders. Dit kost
heel veel tijd en energie, die wij liever aan andere zaken zouden willen besteden. Dus help ons hiermee, door als
je iets gevraagd wordt in het kader van de nieuwe wetgeving, dit ook te doen. Want als je niet wilt meewerken,
dan kunnen wij helaas niets meer voor je betekenen. Zonder registratie van de data kunnen wij immers helemaal
niets. Maar ik ga ervan uit dat iedereen graag ons hiermee helpt.

Het clubblad wordt trouw 10x per jaar uitgegeven. Hierin vind je heel veel informatie.
De verjaardagen zijn topper van dit blad, immers zo weet je wie er jarig is. Maar ook de vele uitjes, de
vele extra activiteiten je vindt ze allemaal in dit blad. Het wordt ook op onze website gepubliceerd.
Wekelijks komt er digitaal een nieuwsbrief uit. Wij hopen dat het blad en de digitale nieuwsbrief in
de toekomst nog beter gelezen gaat worden, zodat iedereen op de hoogte is van alle activiteiten die
elke week weer worden georganiseerd.

Er zijn dit jaar ook “kleine” acties gevoerd. Wij sparen nog steeds de Douwe Egberts punten, dus heeft u ze? Help
ons hiermee. Heeft u oud frituurvet, lever het in in afgesloten flessen en wij maken hier geld van. Blikjes kunnen
bij ons tegenwoordig ook worden ingeleverd. Wij gooien ze voortaan niet meer weg, maar verzamelen ze in een
bak, ook dit levert ons iets extra’s op. En dan verzamelen wij lege statiegeldflessen. Wij krijgen dit jaar nog een
mooie actie. De opbrengst van het statiegeld bij de Albert Heijn in het Centrum vanaf 22 mei tot 13 juni komt ten
goede aan onze Stichting. Als u daar uw flessen inlevert en de bon in de speciale box doneert aan Stichting De
Nieuwe Brug, dan kunnen wij onze Buitentuin helemaal op knappen. Er wordt al hard aan gewerkt, zodat wij nu al
kunnen genieten met mooi weer van deze fijne ruimte. Zo is er al een extra schaduwdoek opgehangen.

Alle ronde tafels zijn geschilderd en de nieuwe geschonken buitentafeltjes, staan er prachtig bij. Deze gaan wij
volgend seizoen ook verder opknappen, dan hebben wij met de nieuwe stoelen toch een geweldig stukje
buitentuin erbij gekregen.
Wij hebben dit jaar voor het eerst een mooi activiteitenboekje samengesteld. Word je nu lid
dan krijg je dit boekje en kun je gelijk zien waar je allemaal aan deel kunt nemen. Ben je
geïnteresseerd? Laat het ons weten. Dan sturen wij het graag naar u toe.

Ik spreek de hoop uit dat wij in het nieuwe jaar de inschrijvingen voor alle activiteiten eerder
mogen ontvangen, niet constant overal achteraan hoeven te bellen. Gewoon gelijk inschrijven, wat zal dat ons
leven toch een stuk gemakkelijker maken.
Bedenk bij alles wat wij doen, voor wie wij het doen, dan wordt ook
volgend jaar weer een zeer memorabel jaar.

Abelien van der Rest

OVERZICHT WANDELINGEN 2018

Ronald Mirer heeft binnen zijn enorme loopprogramma wat hij van plan is in 2018 weer te
realiseren voor de Nieuwe Brug het volgende wandelprogramma samengesteld.
Noteer alvast deze data in je agenda!

 16 juni 2018
 13 oktober 2018

11 augustus 2018
3 november 2018

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, een warm buffet, verse sushi’s en een vers, 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.

Heb jij nog spulletjes voor de komende Rommelmarkt op

Zaterdag 15 september 2018.
Elke clubavond kun je het meebrengen naar het clubgebouw.
Informatie: monique.vandenengel@gmail.com / 06-10172385
of Dik Smits 06-81708934; d.smits16@upcmail.nl

GÉÉN GROTE SPULLEN, ZOALS STOELEN, BEDDEN, BANKEN, EETHOEKEN KASTEN ETC.
Wij hebben hier echt geen ruimte voor!

Lever je frituurvet in bij de club. Wel graag in afgesloten flessen
Lever je lege blikjes in.
Lever je statiegeld flessen in
Alle kleine beetjes helpen.

Inleveradres:
M.A. de Ruijterstraat 7
Spijkenisse.

Goed voor het milieu én het levert de club ook wat op!

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

Jarigen juli
Jarigen in juni
Thea van Deursen
1 juni
Geronimo de Keizer
1 juni
Monique Streefland
2 juni
Patrick Konings
2 juni
Chris Lobe
3 juni
Ronald Mirer
4 juni
Rob Buitendijk
4 juni
Daisy Snel
5 juni
Daut Elibol
6 juni
Astrid Nederlof
8 juni
Reshma Ramyad
10 juni
Dorothy Karstens
13 juni
Emma Vermeer
13 juni
Kees 't Mannetje
14 juni
Karin Sunter
14 juni
Ida Klerk de
14 juni
Jeffrey van Zwietering 17 juni
William de Pruis
18 juni
Lars Braspenning
18 juni
Plonie Langstraat
18 juni
Ramon Voogd
19 juni
Eugene Jongman
21 juni
Corrie Voorberg
22 juni
Gerrie Ladage
24 juni
Chris Donker
24 juni
Herman Mets
25 juni
Inge van Haren
25 juni
Nico Verburg
26 juni
Ricardo Vissers
27 juni
Jilles van der Tas
28 juni
Matthe van Dommelen 29 juni
Jan Kars
29 juni
Edwin Nijman
29 juni

Emile Hendriks
Gilbert de Haas
Kristina Jansen
Annewies van de Wel
Shawnte Pocorne
Corry Schepen
Peter Hoek
Corrie de Die
Sharon Hahn
Rob Veenis
Bert Molema
Vincent Timmermans
Monique de Lange
Robert Beekman
Aimee Zwarts
Chayenna Schilderman
Hanneke Dijkman
Cornelis Karreman
Silvester Bosman
Vera Dikkenberg
Yvonne Klok
James Tjokoredjo
Dennis Verschure
Marije Berkhout
Elora Zwarts
Yvar Hoogendoorn
Adma Kruik
Sanne Kleij
Madelon Lamb
Mandy Peek
Miriam Schipper
Anja Dekker
Viael Helena
Richard Roobol

Jarigen augustus
1 juli
1 juli
2 juli
2 juli
2 juli
3 juli
5 juli
6 juli
11 juli
12 juli
14 juli
14 juli
15 juli
16-juli
17 juli
18-juli
19 juli
19 juli
19 juli
20 juli
20 juli
20 juli
20 juli
21 juli
22 juli
25 juli
27 juli
27 juli
27 juli
29 juli
30 juli
31 juli
31 juli
31 juli

Jack de Jong
Bradley de Visser
Corrie Langstraat
Ruud van Schijndel
Claudia Bosman
Jantine Jongerius
Janis Dirkx
Theo Piening
Shwan Ahmad
Tess van Gelderen
Anissa Dafaa
Hans Dijkman
Martin Vroombout
Ilse Mirer
Dicky Zwarts
Audrey Wulff
Joke Klaver
Mandy van Hall
Adrie Groeneweg
Lisette van Kralingen
Roy Koster
Sjaak van Kapel
Wisnoe Soerjadi
Ben Stolk
Bianca van der Sluijs
Robert jan Sijtsma
Ronald Bol

2 augustus
2 augustus
3 augustus
3 augustus
5 augustus
8 augustus
8 augustus
8 augustus
9 augustus
11 augustus
12 augustus
12 augustus
14 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus
19 augustus
19 augustus
20 augustus
21 augustus
21 augustus
22 augustus
23 augustus
24 augustus
25 augustus
31 augustus
31 augustus

De Statiegeld actie bij Albert Heijn in het Centrum is gestart. Wij zijn even gaan
kijken of er al gedoneerd was. En ja hoor! De gedoneerde bonnetjes zagen wij al
liggen. En dit alles om onze tuin prachtig op te knappen. Je kunt je statiegeld daar
doneren voor Stichting De Nieuwe Brug van 22 mei t/m 13 juni a.s. Dank
medewerkers van Albert Heijn voor dit genereuze aanbod.
=== === === === === === === === === === === === === === === === === ===

JUNI 2018 VERLOTING.
Gedurende de maand juni kun je loten kopen ter
ondersteuning van de clubactiviteiten.
Prijs per lot € 1,00. De opbrengst komt ten
goede aan de binnentuin en als het meezit aan
een grote nieuwe laden vrieskast. Dus steun ons als de
loten je worden aangeboden. Ze zijn ook te koop tijdens
de slotdag!




Een diner voor twee personen
Een groot bbq pakket
Een grote boodschappen maand en nog vele andere prijzen.

Als je een lootje wilt kopen kun je alvast een mailtje sturen aan:
Deheer4@hotmail.com. Daar kunnen wij dan alvast rekening
meehouden.

De trekking is op zaterdag 23 juni a.s. tijdens de slotdag!

INFORMATIE EN/OFOPGEVEN GRAAG BIJ MONIQUE DE LANGE: monique.vandenengel@gmail.com
of 06-10172385

M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse.
Wie weet vind je hier wel dat ene échte koopje.

WORKSHOP

&

SOCIETEIT

Op zondag 10 juni a.s. is het weer Sociëteit Maximaal in combinatie met een
workshop. Wil je meedoen aan de workshop, dan moet je je wel van tevoren
aanmelden.
Voor de Sociëteit hoef je je niet op te geven. De deur aan de M.A. de
Ruijterstraat 7 staat open. Iedereen is hier van harte welkom.
Wil je meedoen aan de workshop dan geldt een eigen bijdrage ad € 3,00 incl.
consumpties. Introducés betalen € 5,00. Opgeven is mogelijk tot 7 juni 2018,
maar liever eerder i.v.m. de voorbereiding voor deze workshop.
=============================================================================================

Ja, ik doe graag mee aan de Workshop op zondagmiddag 10 juni a.s. van 14.00 – 16.00
uur.
Naam:

telnr.:

Briefje in de gele brievenbus in het gebouw. Maandagavond kun je het strookje ook in
het zwembad inleveren. Stuur een mailtje aan paulusros@gmail.com en meld je aan.
Inschrijving sluit op 7 juni 2018.

WE GAAN ER WEER OP UIT !!!!!!

Start om 10.00 uur vanaf het clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse
Zaal open:

vanaf 09.30 uur.

Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer:

12.15 uur

Einde activiteit:

13.00 uur

Kosten incl. de lunch:

€ 2,50 pp

Aanmelden bij Ronald
Mirer:

Opgeven voor
14 juni 2018

r.mirer1@kpnplanet.nl

Volgende wandeling:

0181 – 639227

Zaterdag 11 augustus 2018


INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 16 JUNI 2018

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 14 juni 2018 Je kunt je ook via de mail opgeven bij met
Ronald Mirer. R.mirer1@kpnplanet.nl / 0181 – 639227.

ZATERDAG 16 juni 2018
is ons eetcafé geopend van 17.30 – + 19.30 uur.
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. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd voor ons
driegangen menu van € 6,00 pp (excl. consumpties).

Ja ik ga eten bij Eetcafe Uniek op zaterdag 16 juni 2018.
Ik ben 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.

===================================================================================
Eigen bijdrage € 6,00 pp per maaltijd (excl. drankjes). Betalen op de avond zelf.
Naam: _________________________________________________
Ik breng extra mee: _______personen
Telefoonnummer: _________________________________________
Strookje inleveren uiterlijk donderdag 14 juni 2018 in de gele brievenbus.

Aanmelden per mail kan ook bij gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465

Zaterdag 23 juni sluiten wij het seizoen 2017/2018 met elkaar af. Wij kijken terug op een
zeer bewogen en zeer druk jaar. Wat hebben wij met elkaar hard gewerkt. Het Bestuur van
onze Stichting nodigt u allen uit.
Voor deze slotdag wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
Wij hopen de leden en vrijwilligers van Stichting De Nieuwe Brug van 16.30 – 20.00 uur
aanwezig kunnen zijn. De partners van onze vrijwilligers zijn hierbij van harte uitgenodigd.
De partners hebben immers de uren die u aan allerlei activiteiten van de Nieuwe Brug heeft
besteed, u moeten missen.
De Slotdag wordt gehouden in het gebouw aan de M.A. de Ruijterstraat 7. Uiteraard hopen
wij op mooi weer zodat wij met elkaar van ons nieuwe buitengebeuren kunnen genieten.
Deze dag openen wij officieel ons terras. Komt U ook?
Stuur een mailtje aan: paulusros@gmail.com of deponeer het onderstaande strookje in de
gele bus in het clubgebouw. Op maandagavond kunt u het strookje ook inleveren in het
zwembad bij de ingang.
=====================================================================================
Aanmelding voor de Slotdag op zaterdag 23 juni a.s.
Naam vrijwilliger:
Naam partner vrijwilligers:
Naam Deelnemer:
Inleveren tot en met zaterdag 16 juni in de gele brievenbus of op maandagavond in het zwembad.
Mailen kan ook naar paulusros@gmail.com.

SCHOONMAKEN
SCHOONMAKEN
SCHOONMAKEN

KUNNEN WIJ OOK OP JOU REKENEN?

WIJ WILLEN IN TWEE DAGEN HET HELE PAND
SCHOONMAKEN.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK.
Meld je aan en kom ons helpen. Kun je niet op deze dag, maar wil je
wel wat doen? Laat het ons weten.
Stuur een mailtje naar monique.vandenengel@gmail.com of bel 06-10172385

WANDELEN OP
ZATERDAG 11 augustus 2018
Ja, we gaan er ook in de grote vakantie op uit, wij gaan een
mooie wandeling maken. Wandel jij ook mee? Onze vaste
deelnemers weten inmiddels al hoe leuk het is! Maar je kunt
er altijd bij! Zit je in een rolstoel? Geen probleem je kunt bij
ons altijd lekker mee.
Start om 10.00 uur stipt 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

Aanmelden bij Ronald
Mirer:

Volgende wandeling is op
Zaterdag 13 oktober 2018

r.mirer1@kpnplanet.nl
0181 - 639227


INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 11 augustus 2018
Naam:
Telnr.:
E-mailadres.
Ik maak gebruik van een rolstoel : ja/nee.
Ik heb zelf een rolstoel: ja/nee
Briefje in de gele bus in het clubgebouw vóór 9 augustus 2018

Op zaterdag 25 augustus vindt weer de aftrap voor het seizoen 2018/2019 plaats.
De opening van het seizoen start met de inmiddels traditionele

Wansink Bokaal
Dit is een spelletjes dag, die wordt gehouden
in Sporthal Den Oert.
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.
Rond 10.00 uur worden jullie verwacht en kunnen jullie je omkleden in de
kleedkamers van de sporthal. Let op het dragen van sportschoenen! Let op dit is een
eerdere tijd dan andere jaren.
Om 10:30 uur start het programma en kan iedereen zijn sportieve kant laten zien.
Om 15:00 uur is de prijsuitreiking en om 15.30 uur is het einde van de sport en spel
dag.
Iedereen die zin heeft kan meedoen aan deze gezellige en sportieve dag. Leden van
de Nieuwe Brug nemen gratis deel aan deze dag. Niet deelnemers betalen € 3,00

Opgeven kan tot 17 augustus 2018 per telefoon bij
Gre Wiechmann:

06-48012641

gre.wiechmann@gmail.com
Of bij Wendy Mirer: 0181-629600
wandam@planet.nl

BOEKEN, SPEELGOED,
KLEDING,
HUISHOUDELIJKE
SPULLEN, SCHOENEN,
TASSEN, ELEKTRO,
LAMPEN, BABYSPULLEN
Etc. Wij hebben het
allemaal voor u!

Glazen versieren. Een prachtige workshop.
Zalig weer en wat hebben wij met elkaar
genoten van het lekker buiten kunnen
zitten.

Een heel gezellige middag, met dank aan de begeleiding en vrijwilligers van deze
workshop.

Wat hebben wij weer veel geleerd op deze avond. En was het wat
moeilijker? Gaf helemaal niets. Hulp was er voorhanden en iedereen die dit
wilde werd geholpen.
Dank voor het geven van deze gezellige workshop op vrijdag 25 mei jl.

Ingezonden stuk door Renie. Zij oefent elke woensdagavond bij Bert Molema een half uurtje op de computer. Net
als nog twee anderen leden. Er wordt één op één computerles gegeven. Zo leren ze een mailtje te schrijven. Iets
op te zoeken. Uiteraard leren ze ook hoe je veilig met een computer kunt omgaan.

Een impressie van een woensdagavond!
woensdag 9 mei 2018 op het clubhuis. Vandaag is het erg gezellig, het is minder druk dan anders vanwege de
vakantie periode de meeste blijven weg, dat is erg jammer. het is net een kippenhok zo veel lawaai maken we.
Maar wel leuk, we maken van alles ook dingen voor Moederdag. Ria is ook in de weer om de ander te
helpen, Jannie is weer van de partij en is bezig de anderen te helpen. Joke Versendaal is er nog niet we weten
niet of ze nog komt want ze is erg ziek geweest. Ook onze barman Herman is aanwezig. Joke is toch nog
gekomen. Ik was erg aan het knoeien met het breiwerk Ria moest het elke keer veranderen . de andere maken
een theepot van papier voor Moederdag om daar een theezakje in te doen. Dat is erg leuk om te zien hoe ze dat
maken. Ik hoop dat het een leuk stukje word voor het clubblad.
In gezonden door Renie van der Marel.

Ook jij bent van harte welkom op de
woensdagavond.
Of je nu komt breien, schilderen, borduren.
Of je nu komt computeren of knutselen
Of je nu komt koken of gewoon gezellig
meedoen met waar je zin in hebt.
Kom woensdagavond eens een kijkje nemen
van 19.00 -21.00 uur

AKTIVITEITEN KALENDER augustus/september 2018
Stichting DE NIEUWE BRUG.

Zaterdag
2 juni 2018
11.00 – 14.30 uur

KLEDING & ELEKTRO
BEURS

Zondag
10 juni 2018
14.00 – 16.00 uur

SOCIETEIT &
WORKSHOP

Zaterdag
16 juni 2018
10.00 – 13.00 uur

WANDELEN

Zaterdag
16 juni 2018
17.30 – 19.30 uur

Eetcafe

Zaterdag
23 juni 2018
16.30 – 20.00 uur

SLOTDAG

Zaterdag
11 augustus 2018
10.00 – 13.00 uur

WANDELEN

Zaterdag
25 augustus 2018
10.00 – 15.30 uur

WANSINKBOKAAL

Maandag
3 september START
28
VAN ALLE
ACTIVITEITEN

WIJ GAAN WEER
BEGINNEN!!!!!!!!!

28

Zaterdag
9 september 2018
17.30 – 19.30 uur

Eetcafe

Zaterdag
15 september 2018
09.00 – 15.30 uur

ROMMELMARKT

Zaterdag
22 september
28 2018

BURENDAG

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?

