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Tel. nummer
0181-633363/
06 14130944

abelien@chello.nl

0181-632080/
06-13970451

d.jaspers1@upcmail.nl

Penningmeester

Nico Jaspers

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

06-22219135

Bestuurslid /vacature

Sportinstuif
Koken

Aukje Gutter

0181-659547

Bestuurslid / hoeven@planet.nl

Muziek

Wendy Mirer

0181-629600

Bestuurslid / wandam@planet.nl

Disco

Wil van der Velden

0181-663236

Bestuurslid/ wmc.vandervelden@gmail.com

Avondvierdaagse
Brugnieuws redactie

Gerrie Mirer
Gre Wiechmann

0181-639227

Gerrie.mirer@kpnplanet.nl

0181-614787

gre.wiechmann@gmail.com

Clubgebouw:

M.A. de Ruijterstraat 7

0181-611096

06-42826465

Rivièrabad:
Gymzaal Maaswijk:

Groene Kruisweg 21
Anne Frankstraat 26

06-42826465
06-22219135

(afbellen als je niet aanwezig kunt zijn)
(afbellen als je niet aanwezig kunt zijn).

Activiteit

1xper week

Plaats

Tijd

Eigen bijdrage

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
Kook café
Computercursus

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

Gymzaal/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

€
€

Vertrouwenspersoon
yoga geleid door
Gerdie Ros

Wil van der Velden
Donderdagochtend
0181-640512

2,50/keer
6,00/keer

wmc.vandervelden@gmail.com

clubgebouw

9.30 - 10.30 uur

€ 5,00 /keer

DE ALLERBESTE WENSEN VOOR EEN MOOI, RESPECTVOL EN GEZOND 2019!!!!!
Op maandag 3 december was het gezellig druk in het zwembad. Zwarte Piet kwam langs
en had iets lekkers bijzich. Dat deze tijd een beetje stressvol is, dat weten wij. Maar wie
wil er niet genieten van dit prachtige feest?
Maandag 28 januari gaan we weer Aqua Jogging zwemmen.
Iedereen kan én mag meedoen. Wat is dit toch een leuke activiteit.
Helaas bleek ons optimistische gesprek in het zwembad
voorafgaand aan de verbouwing van het zwembad, om het
zwemmen tijdens de verbouwing door te laten gaan, in een
regelrechte ramp geëindigd. Wat een ellende.
Wij hadden afgesproken dat er extra ruimtes zouden worden vrijgemaakt omdat de grote
kleedkamers dicht waren. Helaas deze belofte werd geen stand gedaan. Met het gevolg
dat wij ons in de garderobe moesten verkleden. Dit betekende uiteindelijk dat er kleding
kwijt was, wij een paar schoenen hebben overgehouden. Wie is er op blote voeten
vertrokken??? Er een zwarte lange broek nog steeds spoorloos is en een deelnemer met
een ID kaart van iemand anders thuiskwam.
Dit heeft geleid tot onze beslissing om de week daarop het zwemmen gewoon af te
gelasten. Dit was echt een onmogelijk verhaal! Gelukkig is de verbouwing achter de rug,
branden alle lampen weer, zitten er weer sloten op de deuren, liggen er nieuwe plafonds
in en kunnen wij weer gaan genieten van waar we voor komen: het zwemmen.
Op dinsdag 4 december kwam de Sint en zijn Pieten nog langs bij het dansen en toen, je
gelooft het of niet, zat de Sintviering er bij de Stichting weer op voor 2018.
De jongste jeugd is woensdagmiddag 5 december naar de Sint film geweest. Wat hebben
ze het naar hun zin gehad. Dit was echt leuk!
Op 5 december werd er een aanvang gemaakt met het versieren van het clubgebouw.
Wat is het een werk, maar wat krijgen wij veel complimenten. Het hele gebouw is dan ook
net een sprookje. Prachtig versiert, leuke huisjes, met een open haard, zilver gespoten en
prachtige lantaarns. Veel kerstbomen, mooie slingers. Wat een werk. Helaas moet het in
januari weer opgeruimd worden. Dit zal gebeuren in de week van 7 januari (als wij ook
weer gaan starten met de vaste activiteiten).
De grote uitdaging in het weekend van 7, 8 en 9 december stond voor de deur.
Een grote overdekte Kerstmarkt, heel veel bloemstukken waren er gemaakt. De lunch
werd verzorgd voor wie het wilde. Kortom een druk weekendje. Maar ……….
We hadden ook gelijkertijd het eetcafé. Wat een geweldige opkomst. In de prachtige
kerstsfeer hadden wij een volle zaal. Om half vier werd met man- en macht de grote zaal
omgebouwd tot restaurant. Er heerste alle dagen een gezellige kerstsfeer en dat
betekent dat wij met en van elkaar hebben genoten.
De vrijwilligers hebben, bijgestaan door een aantal deelnemers hun uurtjes wel gemaakt.
Het was een fantastisch evenement.
Onze oliebollenbakkers hebben ook staan bakken ter promotie van de oudejaarsactie. De
250 gebakken oliebollen en appelbeignets en annanasbeignets waren aan het einde van
deze dagen schoon op.

Op zaterdag 15 december zijn wij met drie bussen naar Disney on Ice gegaan. Van te
voren hebben wij lekker gegeten met elkaar. 150 man kregen een slaatje, een patatje, een
worstje, appelmoes en een toetje. Aldus togen wij met gevulde magen en gewapend met
een pakje drinken en chips, voor in de pauze, naar Ahoy.
We kunnen spreken van een bijzonder georganiseerde activiteit. Iedere vrijwilliger had de
verantwoordelijkheid over 1 tot 3 deelnemers en zorgde voor hen. Zo weten wij zeker dat
wij ook iedereen weer mee naar huis nemen.
Wij hadden een prachtige rolstoel toeringbus bij ons, zodat, ook als je in een rolstoel zat,
je gewoon mee kon. We hadden een disco bus, maar ook een rustige bus. Maar waar je
ook zat, het was hartstikke leuk.
Zaterdag 22 december verzorgde Liana Entertainment de kerstavond voor ons. Wat was
het een bijzonder geslaagde avond. Leuk dat zoveel van jullie zijn gekomen. De kerst
muziekavond was geslaagd. Er kon tussendoor gedanst worden, wat door velen werd
gedaan. Ook als je nog nooit had gedanst kon je gewoon meedoen.
Aan het einde van de avond, afsluitend met elkaar zingend rond de kerstboom, gaf ons
allemaal een mooi kerstgevoel.
Zondag 30 december werden er ’s middags appels geschild, de voorbereidingen
getroffen voor het grootste bakevenement van 2018. Want ….. de oliebollenbakkers Ron
en Kees zouden op oudejaarsdag om 04.00 uur ‘s morgens starten. Beslag maken, laten
rijzen, vet warmen. De eerste ballen lagen om 05.00 uur lekker te spartelen in het vet. Wat
is er gebakken, wat hebben wij het druk gehad. Helaas liepen wij iets achter de feiten
aan, wat resulteerde in soms een (lange) wachttijd. Maar wat was de opkomst geweldig.
Halverwege hadden wij al een extra pan erbij genomen om het proces te versnellen.
Maar, zo hadden wij afgesproken, wij gaan de baktijden niet verkorten. Wij gaan voor
kwaliteit. En kwaliteit was het. Ze smaakten heerlijk.
Voor volgend jaar gaan wij zorgen dat iedereen die een bestelling heeft geplaatst deze bij
binnenkomst gelijk meekrijgt. Ook voor ons was het een overdonderend succes. Dank
aan allen die hun bestellingen bij ons hebben gedaan.
En dan je gelooft het of niet schrijven wij al weer 2019.
5 januari, het nieuwjaar wensen is bij het uitkomen van dit blad ook alweer achter de rug.
Een goede gewoonte die wij er graag inhouden. Van 19.30 – 22.30 uur zien wij elkaar.
Hopelijk ben jij er ook bij (geweest).
Vanaf maandag 7 januari starten weer alle wekelijkse activiteiten.
Maar maandag 7 januari hebben wij ook de uitreiking van het jeugdlintje door de
Gemeente Nissewaard. Wij hebben vier jongeren genomineerd. Cross our fingers! Zou
een van onze jongeren in aanmerking komen? Wij weten het natuurlijk niet, maar hopen
het wel. Want wij hebben een aantal jongeren die echt al heel veel doen voor onze club.
Voorwaarde om in aanmerking te komen is, helaas, dat je woonachtig moet zijn in
Nissewaard. Want er zijn ook jongeren van buiten Nissewaard, die hiervoor in
aanmerking zouden kunnen komen.

De week van 7 januari is het de bedoeling de kerstversiering weer op te gaan ruimen.
Want Kerst is dan echt voorbij.
Op zaterdag 12 januari is het eerste Eetcafé van 2019 een feit. De voorbereidingen zijn
alweer in volle gang. Helaas is onze oudste vrijwilliger van het kookcafé niet meer in
staat om te komen helpen. En dat terwijl wij zo genoten van haar opgewekte inzet en de
lekkere oud Hollandse touch die zij gaf aan de gerechten.
Wij zullen “tante” Mar haar adviezen zeker missen. Wij hopen dat het haar lukt om een
keertje te komen mee-eten. “Tante” Mar heel hartelijk dank voor uw hulp en als wij iets
niet weten? Komen wij het gewoon vragen.
Op zondag 13 januari is het weer societeit gecombineerd met een WORKSHOP!
Wij zijn van 14.00 – 16.00 uur weer met elkaar gezellig bezig. Kletsen, spelletje doen,
sjoelen of deelnemen aan de Workshop. Schrijf je snel in!!!!
We sluiten op zaterdag 26 januari de maand af met een heuse 60/70/80-jarige disco.
Gezellig om te komen. Fijne muziek werd er in die jaren gemaakt. Heel veel bekende
nummers zullen op de DISCO voorbij komen. Dit wordt een feest van herkenning!
Maandag 28 januari is de tweede Aqua Jogging avond in het zwembad. Meedoen als je
zin hebt, wil je liever blijven zwemmen? Dat natuurlijk ook gewoon.
Op zaterdag 2 februari staat er een heuse Karaoke avond op het programma. Op het
vorige weekend is dit voor het eerst geïntroduceerd en het was toen echt een suc6. Nu
dus voor iedereen mogelijk om mee te komen doen.
Kom deze avond genieten van de Karaoke avond. Wij gaan van 19.30 – 22.00 uur gezellig
met elkaar, plezier maken.
Zondag 10 februari is er een VALENTIJNs WORKSHOP. Maar………. Wij hebben deze dag
nog een bijzonder evenement.
Wijktheater Spijkenisse komt deze dag 3 voorstellingen geven. Om 13.00 uur gaan ze
starten met de eerste voorstelling van een half uur.
Tussendoor geven wij van 14.00 – 16.00 uur een gezellige workshop. Dus na de
voorstelling van 13.00 uur kun je zo doorwandelen naar de Workshop. Wil je niet
meedoen aan de workshop? Om ongeveer 14.30 uur en 16.00 uur zijn er nog twee
voorstellingen.
Telkens duurt de voorstelling een half uurtje. Het zijn drie verschillende voorstellingen.
Iedereen kan binnenkomen lopen. Het heet tenslotte niet voor niets GLUREN BIJ DE
BUREN!!!!!’
Zaterdag 16 februari organiseren wij weer een eetcafé. Komt u ook? Het is en blijft een
bijzonder gezellige avond voor iedereen.
Zaterdag 23 februari is het CARNAVALS DISCO. Wij zijn druk bezig met de voorbereiding.
Leuk als je verkleed komt. Wil je dat niet? Geen probleem, kom als jezelf en het is prima.
Kom je voor het eerst? Stuur dan even een mailtje aan wmc.vandervelden@gmail.com.
Kom je altijd, dan hoeft dit natuurlijk niet.

Maandag 4 maart gaan wij Medaille zwemmen. Iedereen kan meedoen.
Wat zijn wij trots dat er vier zwemmers hun diploma hebben gehaald. 2 hebben
afgezwommen voor hun A-diploma, twee voor hun C-diploma. En de nieuwe ploeg is
alweer aan het oefenenen. Dicky geweldig! Wat genieten ze toch van het feit dat ze bij jou
(en je dochters) met assistentie van vrijwilligers, kunnen leren zwemmen. Dat wij nog
maar heel lang op je mogen rekenen.
Op zaterdag 9 maart staat er weer een Lente Rommelmarkt op de rol. Dus wij zijn al weer
volop aan het inzamelen. Alles wordt gesorteerd opgeslagen. Hopelijk draaien we weer
net zo’n gezellige markt als de vorige. Wij moeten hard buffelen om ons huishoudboekje
rond te krijgen, dus jullie bijdrage is echt heel belangrijk voor ons.
Op zaterdag 16 maart a.s. is het volgende Eetcafé, maar daarnaast start ook de 1e
wandeling van 2019. Om 10.00 uur gaan wij weer lekker wandelen en wij sluiten af met
een gezellige lunch.
Er wordt hard gewerkt aan het uitzoeken of het mogelijk is om het weekend van 23 maart
weg te gaan. In het verleden was het weekend aan het einde van het jaar. Dan is het
echter heel druk, vandaar dat wij hopen dat wij een geschikte accommodatie kunnen
vinden en iedereen dan wel meekan met dit uitje. Iedere keer wordt dit weer als een top
attractie gezien.
Hou alvast dit weekend vrij! Het zou zomaar opeens kunnen gaan gebeuren.
Wij houden jullie op de hoogte.
De maand maart wordt afgesloten met onze inmiddels overbekende PLAYBACK show op
zaterdag 30 maart.
Ga maar alvast oefenen. Iedereen mag/kan inschrijven, maar niet voor iedereen is er
wellicht een plekje. Schrijf je snel in!
Ook de maand april hebben wij weer veel activiteiten. Wij houden jullie op de hoogte!
Maar er gebeurde nog veel meer in deze “rustige” kerstperiode.
Met het verplekken van de bakken, werden deze ook gelijkertijd afgesloten. Waar wij als
Stichting De Nieuwe Brug met ons huisvuil heen moeten is bij het verschijnen van dit
nummer nog niet bekend. Er is een tijdelijke oplossing gevonden, na lang aandringen
van onze zijde. Immers waar laten wij al het huisvuil? Wij kunnen het lastig opslaan
achter buiten. Ik heb er een beeld bij wat er gebeurt als deze zakken daar neergezet
worden.
Per 1 januari hebben wij ook weer te maken met een nieuwe vervoerder. Gelukkig staat
de nieuwe vervoerder open voor onze aanbevelingen. Wij hopen dat het goed gaat
komen. Maar dan moeten ook de aanvragen op tijd én goed worden doorgegeven door de
tehuizen, de thuiswonenden en de zelfstandig wonenden.
Het kan toch niet moeilijk zijn om te zorgen dat onze deelnemers (die altijd elke week op
dezelfde vaste tijd een vaste activiteit hebben) daar ook op tijd zijn en op tijd worden
opgehaald? Niet te laat brengen en niet te vroeg ophalen. Zou dit gaan lukken?

Er kan voor het hele jaar in één keer vervoer geregeld worden. Dan hoef je alleen maar af
te bellen als het niet nodig is.
Wellicht zien wij weer oude vertrouwde gezichten terug bij de chauffeurs. Wij hebben er
vertrouwen in. Met elkaar moet het toch gaan lukken?
Het VOLGENDE CLUBBLAD komt uit begin maart !!!!!! Bewaar dit nummer dus goed. Wij
versturen het in grote getale via de mail. Maar dat is geen garantie van lezen. Ik hoop dat
dit in 2019 wel beter gaat gebeuren. Al onze deelnemers brengen elke maand het blad
mee. Wat zou het fijn zijn als iemand even meeleest met onze deelnemer, zodat hij/zij zich
kan opgeven als ze mee willen doen.
Gewoon om onze deelnemers op te geven voor de leuke activiteiten die er voor hen
worden georganiseerd. Hoe vaak de deelnemers onbegrijpelijk naar ons kijken als ze niet
zijn opgegeven voor een activiteit terwijl ze dat wel erg graag willen.
Laten wij van 2019 met elkaar een mooi jaar maken.
Heb je suggesties, ideeen of wat dan ook? Laat het ons rechtstreeks weten.
Wij staan open voor jullie op- en aanmerkingen.
Abelien
OVERZICHT VAN DE KOMENDE EETCAFE’S 2019

12 januari – 16 februari – 16 maart – 11 mei – 15 juni 2019

Opgeven bij gre.wiechmann@gmail.com / 06-42826465
****************************************************************************************************
OPROEP AAN ALLE ZWEMMERS. VERGEET NIET AF TE BELLEN!!!!!
Als je niet kunt komen zwemmen wil je dan s.v.p. afbellen? Je kunt dit
doen bij gre.wiechmann@gmail.com / 06-42826465 / 0181-614787

**************************************************************************************************

De eerste wandelingen staan al weer gepland voor 2019. Ronald gaat in ieder
geval wandelen op zaterdag 16 maart en zaterdag 20 april 2019.

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 LENTE Rommelmarkt op

Zaterdag 9 maart 2019
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 (helaas) echt geen ruimte voor!

Zaterdagavond 5 januari is het clubgebouw open voor een gezellige avond.
Wij hopen dat wij elkaar deze avond het allerbeste kunnen wensen voor het
nieuwe jaar.
Iedereen is van harte welkom!

De avond is van 19.30 – 22.00 uur. Leuk als je langskomt om met elkaar te
proosten op het Nieuwe Jaar.

Een heel gelukkig,
maar bovenal gezond 2019.

6 van onze deelnemers zullen, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond weer een drie gangen
menu bereiden en serveren.

Kom je 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. Je zit bij ons nooit
alleen aan tafel.
Mocht je zonder opgave toch wegblijven, dan zullen wij helaas de kosten wel in rekening moeten
brengen. (Consumpties zijn tussen de € 0,50 - € 1,00).

Ja, ik kom ook eten bij Eetcafé Uniek. Ik ben op zaterdag 12 januari 2019 om 17.30 uur aanwezig in
het Clubgebouw aan de M.A. de Ruijterstraat 7 Spijkenisse. Einde activiteit + 19.30 uur.
Eigen bijdrage € 6,00 pp per maaltijd (excl. drankjes). Graag betalen op de avond zelf.
Naam: _________________________________________________
Ik breng extra mee: _______ personen
Telefoonnummer: _________________________________________
Strookje inleveren uiterlijk vrijdag 11 januari 2019 in de gele brievenbus.
Op maandagavond kun je je ook opgeven in het zwembad. Aanmelden per mail kan ook bij
gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465

Hou deze datum alvast vrij. Nadere informatie over wat wij gaan maken
met de workshop, volgt zodra dit bekend is.
Deze middag is er naast een workshop, ook alweer de eerste
sociëteitsmiddag van 2019. Hier worden veel spelletjes gedaan met als
topper: de sjoel competitie. Maar Jenga, Rummikub of wat dan ook scoren
ook hoog.

En dit gaat het worden op ZONDAG 13 januari a.s.
Omdat alle kerstspulletjes worden opgeruimd gaan
wij iets maken wat ter vervanging van de
kerstbomen, kerststukjes of wat dan ook je huis
gezellig kan maken.
De potjes zijn goud of zilverkleurig en de bloemen
gaan we zelf maken. Dat is een leuk werkje.
Betsie de Heer en Tanja van der Meer bereiden de
workshop weer voor op de hen bekende wijze.

Eigen bijdrage leden: € 3,00. Niet leden € 5,00.
Aanvang: 14.00 uur. Einde activiteit: 16.00 uur
We hebben deze middag ook

Ja ik kom graag naar de workshop van Zondag 13 januari 2019. Deze
workshop gaat plaatsvinden van 14.00 – 16.00 uur. Ook is er deze middag
sociëteit.
Naam:
Adres:

Telefoonnr.

Graag het briefje inleveren bij het zwembad op maandagavond of in de gele
bus in het clubgebouw. Per mail aanmelden kan ook bij
paulusros@gmail.com Bellen kan ook naar Betsie de Heer: 06-20827351

Deze avond gaan wij muziek draaien uit de jaren ’60 – ’80. Kom jij ook gezellig
mee zingen en swingen?
KOM JIJ OOK???
Aanvang :

19.30 uur

Einde

:

22.00 uur

Leden

:

Gratis

Niet-leden:

€ 0,50 p

Kom jij voor het eerst naar de disco? Geef even een
belletje aan Wil van der Velden of mail haar
wmc.vandervelden@ gmail.com. / 0181-663236

Wij willen graag weten waar wij de

begeleiding

kunnen bereiken en of er bijzonderheden zijn, voor
het geval dat …………

Iedereen kan deze avond gezellig meedoen. Wij zijn benieuwd of jij het top
talent bent wat wij zoeken?
Opgeven hoeft niet, wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Toegang is gratis. Consumpties moeten wel betaald worden!

Van 14.00 – 16.00 uur gaan wij weer iets leuks maken voor Valentijn.
Opgeven vóór vrijdag 8 februari 2019. Introducés zijn toegestaan.
Eigen bijdrage € 3,00.

Introducés € 5,00

Ja ik neem deel aan de Valentijn’s Workshop op zondag 10 februari 2019 van
14.00 – 16.00 uur.
Naam:

Adres:

Tel.nr:

Mailadres:

Inleveren in de gele brievenbus in de M.A. de Ruijterstraat 7, in Spijkenisse.
Op maandagavond in het zwembad bij Betsie de Heer. Per mail opgeven bij:
paulusros@gmail.com Bellen kan ook naar: 06-20827351

ZONDAG
10 FEBRUARI 2019

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019 staan de deuren aan de
M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse open voor
iedereen. Het heet uiteindelijk niet voor niets

GLUREN BIJ DE BUREN!!!!!!

ZATERDAG
16 februari 2019
6 van onze deelnemers zullen, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond weer een drie gangen
menu bereiden en serveren.

Kom je 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. Je zit bij ons nooit
alleen aan tafel.
Mocht je zonder opgave toch wegblijven, dan zullen wij helaas de kosten wel in rekening moeten
brengen. (Consumpties zijn tussen de € 0,50 - € 1,00).

Ja, ik kom ook eten bij Eetcafé Uniek. Ik ben op zaterdag 16 FEBRUARI 2019 om 17.30 uur aanwezig
in het Clubgebouw aan de M.A. de Ruijterstraat 7 Spijkenisse. Einde activiteit + 19.30 uur.
Eigen bijdrage € 6,00 pp per maaltijd (excl. drankjes). Graag betalen op de avond zelf.
Naam: _________________________________________________
Ik breng extra mee: _______ personen
Telefoonnummer: _________________________________________
Strookje inleveren uiterlijk vrijdag 15 FEBRUARI 2019 in de gele brievenbus.
Op maandagavond kun je je ook opgeven in het zwembad. Aanmelden per mail kan ook bij
gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465

Niemand hoeft alleen te
eten. Kom gezellig meeeten, schuif aan.
Kom met je vrienden,
familie, buren of
bekenden.

KOM JIJ OOK???
Aanvang :

19.30 uur

Einde

:

22.00 uur

Leden

:

Gratis

Niet-leden:

€ 0,50 p

Kom jij voor het eerst naar de disco? Geef even een belletje aan Wil van der
Velden of mail haar wmc.vandervelden@ gmail.com. / 0181-663236

Wij willen graag weten waar wij de

begeleiding kunnen bereiken en of

er bijzonderheden zijn, voor het geval dat …………

ZOEK JIJ OOK IETS
MOOIS????
GEZELLIG EEN KOP KOFFIE
HALEN?????
GOKJE WAGEN??????

ZATERDAG 9 MAART
2019

09.00 – 15.30 uur
M.A. de Ruijterstr 7
Spijkenisse
ROMMELMARKT

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

ZATERDAG
16 MAART 2019
6 van onze deelnemers zullen, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond weer een drie gangen
menu bereiden en serveren.

Kom je 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. Je zit bij ons nooit
alleen aan tafel.
Mocht je zonder opgave toch wegblijven, dan zullen wij helaas de kosten wel in rekening moeten
brengen. (Consumpties zijn tussen de € 0,50 - € 1,00).

Ja, ik kom ook eten bij Eetcafé Uniek. Ik ben op zaterdag 16 maart 2019 om 17.30 uur aanwezig in
het Clubgebouw aan de M.A. de Ruijterstraat 7 Spijkenisse. Einde activiteit + 19.30 uur.
Eigen bijdrage € 6,00 pp per maaltijd (excl. drankjes). Graag betalen op de avond zelf.
Naam: _________________________________________________
Ik breng extra mee: _______ personen
Telefoonnummer: _________________________________________
Strookje inleveren uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in de gele brievenbus.
Op maandagavond kun je je ook opgeven in het zwembad. Aanmelden per mail kan ook bij
gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465

Niemand hoeft alleen
te eten. Kom gezellig
mee-eten, schuif aan.
Kom met je vrienden,
familie, buren of
bekenden.

Hallo allemaal
Er is al weer bijna een jaar voorbij, dus het wordt weer tijd voor een nieuwe playbackshow.
En dat is dit jaar al voor de 20e keer. Dus dat wordt een mooi feestje.
De playbackshow zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 30 maart 2019.
Je kunt je opgeven tot uiterlijk 28 februari. Net als andere jaren willen we in eerste instantie
de mensen die vorig jaar hebben meegedaan buiten sluiten. Daarnaast zal er ook geloot
worden bij een teveel aan deelname en hierbij zal ook gekeken worden naar het aantal keer
dat je al mee hebt gedaan en of bent afgevallen.
Dus geef je op en gun ons een geweldig optreden waarbij jij in de huid van jouw idool
kruipt. Als je mee mag doen ontvang je hierover een bevestigingsmail.
Een artiest en een 20 jarig feestje heeft natuurlijk ook publiek nodig.
Dus alle deelnemers, ouders, broers, zussen, oma’s, opa’s, vrijwilligers, begeleiders van
woningen enz.enz. Zijn van harte welkom.
Nu nog even alles op een rijtje
Datum:
30 maart 2019
Waar:
Clubgebouw M.A. de Ruyterstraat 7
Zaal open: 18.30 uur Start: 19.00 uur (Dus
zorg dat je op tijd bent!!)
Einde:
+/- 22.15 uur

Heel veel playback groetjes van Ilse, Gerrie en
Wendy
Voor eventuele vragen kun je terecht bij:
Ilse Mirer
Tel: 0181-675652
Gerrie Mirer
Tel: 0181-639227
Wendy Mirer
Tel: 0181-629600
Je opgave briefje moet je voor 28 februari 2019 inleveren in de gele brievenbus in het
clubgebouw.
Of via wandam@planet.nl
Ja ik zou graag mee willen doen met de playbackshow
Naam:…………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………….
Tel:………………………………………………………………………………..
E-mail adres:……………………………………………………………………
Ik doe de volgende artiest na:……………………………………………..
Liedje:…………………………………………………………………………….
Ja ik zou graag komen kijken naar de playbackshow
Naam:……………………………………………………………………………..
Aantal personen:……………………………………………………………….

Jarigen in januari 2019
Yvonne van den Hoek
Paul Ros
Ronald Verheij
Bas Bresser
Johan Docter
Agnes van Buuren
Ingrid Breeman
Johan Groeneweg
Ineke Vermoolen
An Zhang Ling
Anette de Haan
Els Joosten
Wendy Mirer
Sandra Broos
Wendy Bremmers
Iet Klijn
Michiel Goris
Shaevenna van der Laan
Constance Kroon
Niels Schüchner
Leontien Buurveld
Alex Zeggai
Majoke Groeneboom
Yousif Faris
Karin Wansink
Betsy de Heer
Jan Klaver
Els Sandee
Carlo Coomans
Arie Velthuis
Brenda Bol
Bram Scheffer
Monique Vermoolen
Mees Nederlof
Nick Passé
Elly de Roo
Toos Zuidam
Ilse Wieling-Leander
Lisa Floor
Omar Nouhaïli
Anneke Kooy van-v.d. Velden
Michiel Brouwer
Alexander Korengevel
Gerda Troost

1 januari
4 januari
4 januari
5 januari
5 Januari
6 januari
7 januari
8 januari
8 januari
8 januari
9 januari
9 januari
10 januari
11 januari
12 januari
12 januari
13 januari
13 januari
14 januari
14 januari
15 januari
15 januari
16 januari
16 januari
16 januari
17 januari
17 januari
17 januari
18 januari
21 januari
22 januari
22 januari
22 januari
24 januari
24 januari
24 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari
31 januari
31 Januari
31 januari
31 januari

Jarigen februari 2019
2 februari
2 februari
2 februari
3 februari
3 februari
4 februari
4 februari
4 februari
6 februari
8 februari
9 februari
12 februari
12 februari
14 februari
14 februari
14 februari
16 februari
16 februari
16 februari
17 februari
18 februari
18 februari
20 februari
23 februari
25 februari
25 februari
26 februari
26 februari
28 februari

Gosse de Deugd
Mark Giezen
Peter Huisman
Naima Ibrahim Ali
Marcel Salome
Giovanni van Es
Lars de Klerk
Anjo Molendijk
Petra Offenmeijer
Shivangi Balraadsjing
Kenny Blok
Coen Bevaart
Michel van Duuren
Wolf van de Luitgaarden
Leonne Schoonmade
Saskia Steenhuis
Bas Hijbeek
Siem Groeneweg
Joke Versendaal
Jolien Braspenning
Ingrid Buitendijk
Desiree Opstal
Jeroen Jaspers
Diana Seegers
Huig van de Weerdt
Nihal Metin
Marina Bussem
Wil van de Velden
Chantal Moerman

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

TRUCKERS RONDRIT 2019 VOORNE
PUTTEN

Hallo allemaal,
Het schiet al weer op!
De truckers rondrit wordt dit jaar gehouden op zaterdag 6 april 2019.
Helaas hebben wij dit jaar minder plekken beschikbaar, daar er
minder vrachtauto’s mogen meerijden van de vergunningverlener.
De deelnemers die in de woonvoorzieningen wonen, krijgen bericht van de
Stichting Truckrun Spijkenisse. De woning moet dus zo snel mogelijk jullie
opgeven. Want vol=vol. Zij kunnen zich dus zelf aanmelden via de woning.
Uitsluitend diegene die niet volgens bovenstaande manier bericht hebben
ontvangen en niet in een woonvoorziening wonen, lid zijn van de Stichting
de Nieuwe Brug kunnen zich door middel van onderstaande strook
aanmelden via de Stichting de Nieuwe Brug.
Strook inleveren in de gele brievenbus in het clubgebouw, op
maandagavond in het zwembad of rechtstreeks bij
Joke & Piet Versendaal
Salamanderveen 114
3205 TD Spijkenisse
Uiterste inleverdatum: 6 maart 2019
Na deze datum is opgeven niet meer mogelijk. Let op: Als je een
plaats krijgt toegewezen, verwachten wij dat je wel komt.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Joke of Piet Versendaal tel:
0181-636618. Na aanmelding krijg je in de week voor de truckers rondrit
verdere informatie.
====================================================================
Ik wil mee met de truckers rondrit op zaterdag 6 april 2019
Naam: ………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………..
Tel:…………………………………………………………………………
Rolstoel Ja / Nee ( s.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is)Inleveren
uiterlijk tot 6 maart 2019, maar vol=vol

Elke maandagavond wordt er hard geoefend in het Rivièrabad.
Wat zijn wij trots op onze deelnemers! 2x een A-diploma en 2x een Cdiploma. Dicky Zwarts verzorgt al jaren deze lessen speciaal voor onze
doelgroep. Bijgestaan door haar dochters en een aantal zeer trouwe
vrijwilligers wordt er elke week enthousiast gezwommen.
Dit is een resultaat waar wij met recht trots op mogen zijn!
THANKS TO ALL.

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!

Wie kan er ons helpen aan mooie, stevige theedoeken?
Wij raken langzamerhand een beetje er doorheen. We
gebruiken ze nl. dagelijks.
Als je er nog hebt liggen en niet meer gebruikt, denk dan
even aan ons, wil je?
THANKS!!!!

De bediening door onze vrijwilligers liep als een spoortrein.
Maar wat te denken van de afwas die wij achterlieten toen wij met
150 man richting de AHOY gingen? Een heel groot woord van dank aan
Bertus en Karl. Ongelooflijk om 21.00 uur waren ze eindelijk klaar met
de enorme afwas. Wat waren wij blij dat wij bij terugkomst niet meer
de keuken in hoefden.

Met dank aan de keukenploeg die zorgde voor het
lekkere slaatje, een goed gebakken frietje met een
lekker worstje en appelmoes. En toe was er een
gezond toetje. Verse peertjes met banaan en kwark
en slagroom. Dank voor jullie inzet.

Contributie seizoen 2018 – 2019
De facturen zijn uitgestuurd voor het seizoen
2018-2019.
Wil je niet betalen via Club Collect?????
Wat te doen??
Vorig jaar hebben wij voor het eerst gewerkt met Club Collect voor het innen van de
contributie. Ook dit jaar maken wij weer gebruik van deze service.
Sommigen echter, vinden dit lastig en soms is het niet mogelijk om de betalingen via
hen te laten verlopen.
U kunt uw contributie ook rechtstreeks aan ons voldoen.
De contributie voor seizoen 2018/2019 bedraagt
Zwemmen

€

90,00

Dansen

€

110,00

Hobby Middag

€

84,00

Hobby Avond / Houtbewerken

€

90,00

Koken

€

100,00

Sporten

€

60,00

Muziek

€

60,00

Algemeen Lidmaatschap

€

25,00

Stichting
De Nieuwe Brug
t.a.v. Penningmeester
Rigolettostr. 85,
3208 PK Spijkenisse
Reknr:
NL88INGB 000 5704558

Let wel op: je bent lid voor een heel jaar: dit loopt van 1 september t/m 31 augustus.
Tussentijds wegblijven betekent niet dat je geen lid meer bent. Opzeggen dient
schriftelijk te gebeuren. Immers aanmelden doen wij ook schriftelijk.

AKTIVITEITENKALENDER januari / februari 2019
Stichting DE NIEUWE BRUG.

Zaterdag
5 januari 2019
19.30 – 22.00 uur

Zaterdag
12 januari 2019
17.30 – 19.30 uur

Nieuwjaars wensen

Eetcafé

Zondag
30 september
13
januari 2019
2018
14.00 – 16.00 uur

Workshop + Sociëteit

Zaterdag
26 januari 2019
19.30 – 22.00 uur

DISCO
60/70/80 jaren

Zaterdag
2 februari 2019
19.30 – 22.00 uur

Karaoke

Zondag
10 februari 2019
13.00 – 16.30 uur

Gluren bij de buren &
Valentijn Workshop

Zaterdag
16 februari 2019
17.30 – 19.30 uur

Eetcafé

Zaterdag
23 februari 2019
19.30 – 22.00 uur

Carnavals DISCO

Zaterdag
9 maart 2019
09.00 – 15.30 uur

ROMMELMARKT/
NL DOET

Zaterdag
16 maart 2019
10.00 – 13.00 uur

WANDELEN

Zaterdag
16 maart 2019
17.30 – 19.30 uur

Eetcafé

Vrijdag 22, Zaterdag
23, Zondag 24 maart
2019

WEEKEND ????????

Zaterdag
30 maart 2019
19.00 – 22.30 uur

Playbackshow

Zaterdag
6 april 2019

TRUCKRUN

HET VOLGENDE CLUBBLAD KOMT IN DE
EERSTE WEEK VAN MAART. BEWAAR DIT
NUMMER DUS GOED. SCHRIJF JE SNEL IN
WAARAAN JE WILT DEELNEMEN!!!!!
Het wordt spannend!!!!! Gaat wij echt op weekend in maart?
Wij zijn druk bezig om te kijken of we het weekend van 22/23/24 maart op pad kunnen
gaan. De accommodatie welke wij op het oog hebben, daar is contact mee gelegd.
Binnenkort weten wij het zeker. Wil je mee? Leuk. Blokkeer dit weekend maar alvast. Je
hoort zo snel mogelijk van ons.
De activiteitencommissie.

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?

