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Activiteit

Naam

Voorzitter

Abelien van der Rest

0181-611096/ 06-42826465
7537542
Rigolettostraat 85,
3208 PK Spijkenisse
Het is niet toegestaan artikelen zonder
instemming van het bestuur elders te
publiceren.

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

WAT ZIJN WIJ HIER ONGELOOFLIJK TROTS OP!!!!!
Trots op wat een oproep teweeg kan brengen. Wij hadden een acuut probleem bij het
zwemmen. Al jarenlang zwemmen de deelnemers in het Rivierabad waar wij gebruik
maken van de lift om onze deelnemers in het water te krijgen. Gelukkig doet deze lift
weer wat je van een lift kan verwachten. Maar daarnaast worden een aantal deelnemers al
jaren uit een rolstoel getilt om aan- en uitgekleed te worden. Dit wordt gewoon te zwaar.
Onze deelnemers worden ouder, maar ook onze vrijwilligers. Terecht dat dit niet meer als
verantwoord en veilig werd gezien.
Goede raad was duur! Overleg met het tehuis gestart en ook zij gingen kijken wat ze
konden doen.
Ik geef toe, ik ben niet de geduldigste in deze. Immers tot er een oplossing was kon er
niet meer gezwommen worden door betrokkenen. Dat was voor mij de reden om te kijken
wat wel op korte termijn mogelijk was.

Het Donatiefonds
Deltaport aangeschreven om
hulp.

Geld, van de akties
die wij het hele jaar door voeren,
aangesproken en ……….


Een oproep gedaan in de krant, in ons clubblad en aan wie dan ook.

En toen …… de gok genomen; vertrouwen hebben in de kracht van onze sympatisanten.
We hebben de lift besteld, zonder dat de financien voor dit project al helemaal op orde
waren; immers zwemmen is een gezonde sport en als je al niet veel kunt bewegen, dan is
nu juist zwemmen een geweldige manier van bewegen.
Wij willen onze stelling: bij onze Stichting willen wij dat iedereen kan meedoen, zeker
geen geweld aan doen.
Nu: wij zijn niet teleurgesteld. Deltaport Donatiefonds heeft een bijdrage geleverd; onze
vrijwilligers; mensen die reageren op het artikel in de krant; mensen die het van horen
zeggen hebben. Kortom de financien zijn helemaal rondgekomen! Dankzij u allen.
En ja! De lift werkt; de betrokkenen zwemmen weer elke maandagavond. Wat willen wij
nog meer!
Wat is het een prachtig gezicht om te zien hoe blij iedereen is.

Op vijf januari hadden we een heel gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. In een
ongedwongen sfeer, onder het genot van een hapje en een drankje hebben wij, zo’n 100
belangstellenden, elkaar het beste gewenst voor 2019. Wij hebben deze avond ook met
elkaar teruggekeken op een mooi 2018.
En toen kwam maandag 7 januari: de uitreiking van het jeugdlintje. We hadden vier
jongeren genomineerd en wisten dat het een utopie is, om te verwachten dat iedereen
zo’n lintje zou krijgen.
De gemeente Nissewaard heeft het lintje uitgereikt aan Anne Hoppener. Anne zwemt al
met haar oom, sinds haar 12e, elke maandagavond! Zo ontlast zij haar oma, overigens
ook al bijna 40 jaar vrijwilligster bij ons. Maar ….. komt Niels niet zwemmen, dan is Anne
er wel! Ze helpt inmiddels ook bij een aantal extra activiteiten en begeleidt dan een
groep. Wat is dit een fantastisch mooi moment.

Op 12 januari hadden wij weer een succesvol eetcafé. Een grote opkomst, een zaal vol
gezelligheid. Het is hard werken met elkaar, elke keer zijn wij weer trots als de laatste
gasten tevreden zijn vertrokken, de afwas is gedaan en wij zelf hebben gegeten. Een
project wat een supervoorbeeld is van met elkaar iets doen voor een ander.
Op zondag 13 januari was er een Workshop. Betsie en Tanja hadden deze
weer op de hen bekende wijze voorbereid. Het klonk als een klok. Iedereen
ging zeer tevreden naar huis.

Zaterdag 26 januari klonk er heuse 60/70/80-jarige muziek door de zaal. Gezellige
nummers die meegezongen konden worden; nummers die je allemaal herkent; nummers
die het hele weekend in je hoofd blijven zitten. Kortom het was weer een toffe avond!
En als je nog nooit bent wezen zwemmen, dan weet je ook
niet hoe leuk onze Aqua Jogging avond is. Een paar keer per
jaar wordt er gedurende de maandagavond zwemavond,
lekker gejogged. Dit keer was het maandag de 28ste januari.
Je hoeft niet mee te doen, alleen als je wilt. Maar leuk dat het
is en wat vinden onze zwemmers het bijzonder. Een echte
aanwinst.

Al een tijdje geleden hebben wij op een kamp een Karaoke avond gehouden. Dit viel erg
in de smaak en dus was er zaterdag 2 februari een mogelijkheid om mee te doen. Nu is
alle begin moeilijk.

Je moet het wel durven om opeens op het podium mee te
gaan staan zingen. We hebben ongekende zangtalenten
ontdekt. Er zijn er ook die heel enthousiast meedoen, maar
waar er af en toe een nootje wordt gemist. Geen probleem.
Meedoen is leuk. We hadden nog te maken met wat opstart
zaken. Snel een nummer zoeken moet kunnen, maar als je het
nog nooit hebt gedaan? Maar we nu weten het wel. De
spullen zijn allemaal up-to-date gemaakt door Bertus en
Herman, dus de volgende keer: allemaal meedoen!
Zondag 10 februari de VALENTIJNs WORKSHOP. Leek het eerst rustig te blijven zaten wij
op het moment surpreme wel met 34 deelnemers. Gelukkig kregen wij hulp van veel
vrijwilligers. Er zijn leuke flessen gemaakt met verlichting. Een echt Valentijns geschenk.
Maar daarnaast trad Wijktheater Spijkenisse deze dag met 3 voorstellingen in het kader
van Gluren bij de Buren op.
Zo hadden ze bij het Wijktheater in ieder geval de aandacht van onze deelnemers die
gezellig bezig waren met de workshop of gewoon zaten te kijken.
Gluren bij de Buren is een initiatief van de overheid om bij mensen thuis een klein
concert of optreden te organiseren en zo mensen in staat te stellen met elkaar kennis te
maken. Iedereen begrijpt natuurlijk wel dat je een Wijktheater moeilijk in je huiskamer
kan laten optreden, vandaar dat ze bij ons waren. Ook werden er door Roel van
Deursen nog opnames gemaakt.
Op zaterdag 16 februari was er weer een eetcafé. Wij hebben voor het eerst ons maximale
aantal gasten wat wij kunnen ontvangen, bereikt. Het is heel hard werken, het eist veel
voorbereiding, een handige manier van inkopen, want ja we willen echt tegen kostprijs
deze activiteit blijven organiseren. Tot nu toe lukt ons dit. Daar zijn wij echt best wel een
beetje trots op.
Zaterdag 23 februari is het CARNAVALS DISCO. Een gezellige avond waar je als je wilt
verkleed kunt komen. En heb je niets om aan te trekken? Op de club is er altijd wel wat te
vinden waarmee je je gezellig kunt aankleden. En wil je gewoon lekker komen, en niet
verkleed? Geen probleem hoor.
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 weer op voor het jaarlijkse
evenement: Medaille zwemmen. Iedereen die lid is van de
zwemactiviteit kan deze avond meedoen. Er worden weer
leuke proeven afgelegd om in aanmerking te komen voor
een medaille.
Op zaterdag 9 maart staat er weer een Lente Rommelmarkt
op de rol. Er kunnen nog spulletjes afgegeven worden.

Wij hopen op weer een mooie opbrengst. Dus zoek je een boek, een huishoudelijk
apparaat, een dvd, een cd? Wij hebben het!
Speelgoed, huishoudelijke spulletjes, kleine leuke spulletjes om je kamer op te vrolijken?
Wij hebben het!
Zoek je een mooie broek, een jas, schoenen, een tasje of wat dan ook? Wij hebben het.
Zoek je een mooie tv? Een dvdspeler, boxen, een muziekinstalltie, een strijkijzer, een
koffiezetapparaat, een waterkoker of wat dan ook? Wij hebben het!
Zoekt u een mooi voorjaarsbloemetje? Ik weet zeker dat wij u kunnen helpen. Wij hebben
het!
En voor de inwendige mens wordt ook gezorgd. En voor iedereen die
verrast wll worden? Trek een enveloppe en wie weet heb jij ook prijs. Want
weet een ding zeker: wij hebben ook veel prijzen hiervoor.
Rerveer maar alvast zaterdag 16 maart a.s. want dan is het volgende
Eetcafé. Wij gaan afscheid nemen van de Winter, dus wij serveren
deze avond stamppotten. Natuurlijk is er ook een voor- en
nagerecht. Het eetcafe wordt om 17.30 uur weer geopend. Wat is
dit toch altijd gezellig.
Ja uit eten gaan is natuurlijk nooit vervelend. En voor de prijs? € 6,00 voor een
driegangendiner. Iedereen kan hier gelukkig aan deelnemen. Wil je deelnemen aan deze
avond? Geef je snel op bij Gre.wiechmann@gmail.com of bel met 06-42826465.
Zaterdag 16 maart gaan ook de wandelschoenen weer aan. ’s Morgens om 10.00 uur start
de eerste wandeling weer. En als je terugkomt staat er een lekkere lunch klaar. Schrijf je
in bij Ronald Mirer. Overigens iedereen kan meewandelen. Ook als je in een rolstoel zit.
Zaterdag 23 maart gaan wij op dagreis. Helaas kwam het weekend niet rond, doordat wij
niet voldoende begeleiding bijeen konden krijgen. Het was ook allemaal wat kort dag.
Dus gaan wij nu lekker een dagje op stap. Lees verderop wat wij gaan doen. Schrijf je
snel in en maak gelijk je bijdrage over. Want pas als er betaald is, ben je definitief
ingeschreven.
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.

WORD JIJ DE WINNAAR VAN DE 20STE PLAYBACK SHOW?????? Snel inschrijven dan
heb je nog kans op een plekje. Lees verderop in het blad hoe je dit moet doen

Inmiddels hebben wij van de gemeente een tijdelijke oplossing gekregen voor het
afvoeren van ons huisvuil. Wel vragen wij iedereen het plastic, glas en papier
rechtstreeks in de bakken voor de deur te doen. Deze bakken zijn open en dus kan dit
allemaal gelijk worden gerecycled. Alleen het restafval graag in de bakken die achter bij
de fietsenstalling staan.
Eens in de 14 dagen op vrijdag worden de bakken geleegd. De vrijwilligers van de
donderdagavond activiteiten zullen de bakken aan de weg zetten. Fijn dat er een
oplossing is gekomen.
Binnenkort wordt de bestrating voor de deur aangepakt. Dus het kan zijn dat je even een
keertje niet voor de deur kan parkeren. Maar het wordt er allemaal alleen maar mooier
van.
Ook willen wij weer meedoen aan NL Doet 2019. In dit kader willen wij weer werken aan
ons streven om de energiekosten omlaag te brengen. Het is de bedoeling dat wij
Isolerend en zonwerend folie plakken op de ramen in de grote zaal. Dit is enkel glas en
dit zal hopelijk weer een beetje helpen in het omlaag brengen van onze stookkosten.
En dan is er opeens, zomaar een prachtig wandbord van steigerhout gemaakt. We
hadden al 1 groot en 1 kleiner bord hangen, maar wilden er graag nog 1. Kijk maar achter
de bar: daar hangt hij keurig aan de wand.
De foto’s komen ook weer terug. Inmiddels zijn de platen al geschilderd en worden de
foto’s er binnenkort op bevestigd. En dan is de zaal weer helemaal aangekleed.
Dank aan allen, voor deze leuke akties.
En dan komt APRIL !!!!!!!!!
Zaterdag 6 april belooft weer druk te worden. Wij hebben
deze dag de Truckrun. Er zijn al veel inschrijvingen. Hopelijk
is er voor iedereen een plekje. Helaas hebben wij dit jaar
minder plekken gekregen. Niet omdat de Truckrun organisatie
dit wil, maar in de vergunning van dit evenement is
aangegeven dat er minder vrachtauto’s mee mogen rijden. En
je begrijpt het al: minder auto’s, is minder plekken. Laten wij
er het beste maar van hopen.

Zaterdag 6 april is er een Line Dance avond. Arnold Breuër heeft weer
beloofd om te komen met zijn vrijwilligers. Inmiddels kijken wij al uit naar
deze gezellige avonden .
Aanvang is 19.30 uur. Einde is 22.00 uur. Heb je nog nooit meegedaan?
Geeft niet; iedereen is welkom; iedereen mag meedoen. Arnold en zijn
vrijwilligers helpen ons met het meedoen.
KOM JIJ OOK MEE LINE DANSEN????????

Op zondag 7 april is er een Workshop PAASSTUKJES maken.
Ervaring leert ons dat hier door heel veel mensen aan
meegedaan wordt. Schrijf je snel in. Dan kunnen wij ons goed
voorbereiden. Wil je geen paasstukje maken? Je kunt altijd
lekker komen naar de Societeit.
Meedoen aan de workshop kost € 3,00 voor leden en € 5,00
voor introducées.

Op zondag 14 april is er weer een PAAS BINGO. De zaal
gaat open om 12.30 uur. Aanvang is 13.00 uur. Einde is
17.30 uur. Gezellig als je komt. Reserveer deze datum
maar alvast in je agenda.
En laten wij hopen dat onze sponsoren ook weer mooie
prijzen ter beschikking willen stellen. Dat maakt elke keer
de bingo nog leuker.

Op vrijdag 19 april is er groot
feest. Wij gaan voor de 40ste!!!!
keer afdansen. Wat zou het leuk
zijn als iedereen die in deze 40 jaar
betrokken is geweest bij de
dansactiviteit gezellig komt kijken.
Onze deelnemers zijn al zo hard
hiervoor aan het oefenen. Of je nu
vrijwilliger bent geweest of hebt
meegedanst in de loop der jaren;
kom dit feest met ons meevieren.
En wat zijn wij blij met de
aangeboden sponsoring van dit
evenement door Roel en Ria de
Jonge! Geweldig wat een leuk
idee. Alvast heel hartelijk dank
hiervoor.

Het afdansen zal weer plaatsvinden bij Scala Molenwatering, Curieweg 25, 3208 KJ
Spijkenisse. Dankzij Dikkie en Astrid kunnen wij weer op deze vrijdagavond terecht.
Goede vrijdag is al jaren de vaste afdans dag. Kaartjes kunnen van tevoren worden
besteld.
Op zaterdag 20 april gaat Ronald er weer opuit met de Wandelgroep. Lekker uitwaaien en
hopelijk is het weer lekker. Overigens het is bijna altijd prachtig weer als wij gaan
wandelen. Wij krijgen wat wij verdienen, zullen wij maar denken. Meld je aan! Trek je
loopschoenen aan en doe gezellig mee. We eindigen weer met een gezamenlijke lunch.

En dan, het komt maar eens in de 6 jaar voor: de
KONINGSDISCO echt op KONINGSDAG. Kom jij ook met
iets oranjes? Het is altijd weer een gezellig feestje.
Dus 27 april allemaal naar de KONINGSDISCO!!!!!!

Dus allemaal heel veel leesplezier, maar meer nog geniet van de vaste en de losse
activiteiten bij ons.
Iedereen is van harte welkom! Abelien

OVERZICHT VAN DE KOMENDE EETCAFE’S 2019

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

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

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!

ZATERDAG 9 MAART
2019

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

Gedurende onze
Voorjaarsmarkt, annex
Rommelmarkt,
Bloemenmarkt,
Boekenbeurs,
Elektrabeurs,
Speelgoedbeurs,
Kledingbeurs
bakken wij
pannenkoeken.
Kom jij ook gezellig
langs?

Op zaterdag 9 maart is er een waar Pannenkoeken
festijn bij Stichting De Nieuwe Brug.
Wij bakken lekkere pannenkoeken van
11.30 – 15.00 uur

Tijdens de Lente- en Rommelmarkt kan iedereen gezellig langskomen om
een lekkere pannenkoek te komen eten.
Pannenkoek Neutraal: € 1,20 Pannenkoek Kaas of Spek € 1,70

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.

Hier zijn we weer met een bericht over de
playbackshow van 30 maart 2019. Op het
moment van schrijven is de sluitingsdatum bijna
voorbij en hebben we nog wat plaatsjes open.
Mocht je nog mee willen doen, check dan even of
we inmiddels vol zitten of dat je toch nog mee
kunt doen.
Alle deelnemende artiesten zullen binnenkort hun
bericht van deelname per mail ontvangen en zij kunnen dan druk gaan oefenen voor 30
maart. Wij wensen hen hierbij heel veel succes!!!

Natuurlijk hebben we ook nog aanmeldingen nodig van mensen die willen komen kijken
en de artiesten aan willen moedigen en natuurlijk om mee te feesten op deze gezellige
avond.
Dus alle deelnemers, ouders, broers, zussen, oma’s, opa’s, vrijwilligers, begeleiders van
woningen enz.enz. Zijn van harte welkom. Kom die artiesten aanmoedigen en maak er
een gezellige avond uit van.

Nu nog even alles op een rijtje:
Datum:
30 maart 2019
Waar:
Clubgebouw M.A. de Ruyterstraat 7
Zaal open: 18.30 uur
Begin:
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
Gerrie Mirer
Wendy Mirer

Tel: 0181-675652
Tel: 0181-639227
Tel: 0181-629600

Of via wandam@planet.nl

ZATERDAG 30 MAART 2019 is er voor de 20ste keer de inmiddels overbekende
Playback show!!!!
WORD JIJ DE WINNAAR VAN DE het 20ste EDITIE??????
KOM DAN DEZE AVOND MEEDOEN, KIJKEN, KLAPPEN EN GENIETEN.
ONZE ARTIESTEN TREDEN FRANK & VRIJ OP!!!!! WIJ REKENEN OP EEN GROOT
PUBLIEK. DUS OUDERS, FAMILIE, BUREN, VRIENDEN, VRIENDINNEN: KOM
KIJKEN NAAR DEZE FANTASTISCHE OPTREDENS.
TOEGANG IS GRATIS!!!!!!!
DEZE AVOND IS VAN 19.00 – 22.30 uur
DEZE ACTIVITEIT WORDT AL DEZE JAREN VOORTREFFELIJK GEORGANISEERD
DOOR WENDY, ILSE, RONALD EN GERRIE MIRER!
GEFELICITEERD MET HET BEHALEN VAN DEZE MIJLPAAL.

EN AL DEZE JAREN WORDEN DE
OPTREDENS VERZORGD DOOR ONZE EIGEN
DEELNEMERS.
KOM JIJ OOK MEEDOEN MET DEZE
BIJZONDERE 20ste EDITIE?
Op naar de 25 jaar!!!!!!!!

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

Zaterdag 6 april 2019
is er weer een

COUNTRY LINEDANCE AVOND
van 19.30 uur tot 22.00 uur
(zaal open 19.00 uur)
Locatie:

De Nieuwe Brug, M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse.
Arnold Breuër organiseert weer een gezellige Country Linedance avond voor jullie.
Er wordt tijdens deze dansavond country muziek gedraaid waarop dansen worden
uitgelest en waarop de bij jullie bekende countrydansen kunnen worden gedanst.
Heb je nooit aan Linedance gedaan? Je kunt gewoon meedoen!
Arnold neemt een aantal vrijwilligers mee die jullie deze avond komen helpen.
Toegang: Voor de leden gratis
Introducees betalen € 2,00

INSCHRIJVEN VOOR HET MAKEN VAN EEN PAASBLOEMSTUKJE IS VANAF NU
MOGELIJK!!!!! (Foto : Geen voorbeeld).
EIGEN BIJDRAGE € 5,00 voor leden. Introducees betalen € 7,50.
=============================================================================================

Ja ik kom graag een paas bloemstukje maken en op zondag 7 april 2019.
Deze middag is van 14.00 – 16.00 uur. Eigen bijdrage € 5,00; introducees
€ 7,50. Dit bedrag kan overgemaakt worden naar de Penningmeester van
Stichting De Nieuwe Brug:
NL 88 INGB 000 5704558 onder
vermelding van naam wie het betreft, of in een gesloten enveloppe afgegeven
op maandagavond in het zwembad of in het clubgebouw in de gele brievenbus.
Graag het bedrag wat bijgesloten wordt aan de BUITENKANT van de enveloppe
vermelden + de namen van diegene die gaan deelnemen.
Naam:
Adres:

Mailadres:

Telf.nr

Testdansen
Stichting De Nieuwe Brug
Op Goede Vrijdag 19 april 2019
gaan we voor de 40ste keer testdansen!
Het testdansen vindt dit jaar zoals gebruikelijk, plaats bij Scholengemeenschap Scala Molenwatering, Curieweg
25, 3208 KJ Spijkenisse
Alvast op voorhand bedanken wij Dicky & Astrid die er samen op deze Goede Vrijdag voor zorgen dat wij bij de
Scholengemeenschap Scala mogen testdansen.
Bij Scala kunnen we ook veel familie, vrienden en kennissen van onze testdansers ontvangen. Iedereen wil toch
zien wat jullie het afgelopen jaar hebben bijgeleerd!






Onze deelnemers betalen geen entree, tegen inlevering van de entreekaart, krijg je op de avond zelf
een gratis consumptie (koffie, thee of frisdrank) aan de bar.
De entreekaarten voor de toeschouwers kosten € 3,50 per stuk. Tegen inlevering van je entreekaart
kun je een consumptie (koffie, thee of frisdrank) verkrijgen aan de bar. Aan de zaal zijn ook (beperkt)
entreekaarten te verkrijgen.
Kinderen tot 12 jaar betalen € 1,00 entree, zij krijgen tegen inlevering van hun entreekaart een
consumptie (frisdrank) aan de bar.
Voor vragen e/o opmerkingen, kunt u contact opnemen d.m.v. testdansen@gmail.com

Je kunt de entreekaarten vooraf bestellen door het onderstaande strookje in te vullen. Bij inlevering van het
strookje sluit je direct het geld erbij in.
De zaal gaat open om 18.15 uur. Het testdansen begint uiterlijk om 19.00 uur. Deze avond kun je ons steunen
door enveloppen te kopen! De stand is deze avond weer gevuld met prachtige cadeaus aanwezig.

Ja ik kom naar het testdansen op vrijdag 19 april 2019 en wil graag
____ toegangskaarten à € 3,50 bestellen. (volwassenen)
____ toegangskaarten à € 1,00 bestellen. (kinderen t/m 12 jaar)
Naam: ……………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………….

telefoonnr. ……………………………………………………

e-mailadres: ……………………………………………………………..

Overmaken kan ook op NL88INGB0005704558 t.n.v. penningmeester De Nieuwe Brug. De entreekaarten
worden de week voor het testdansen uitgereikt. Aanmeldingen kunnen in de gele brievenbus worden gedaan
(het geld graag bijsluiten). De aanmelding kan op maandagavond ook afgegeven worden in het zwembad.

Trots nodigen wij van harte alle (oud) vrijwilligsters en (oud) deelnemers
welke jarenlang hebben meegedanst, uit, om samen met ons te komen genieten
van het bereiken van deze mijlpaal.
Hopelijk wordt deze avond ook door veel vrijwilligers/deelnemers bezocht.
40 jaar is toch niet niks.
Deze avonden worden al deze jaren verzorgd door Dansschool Labuda.
Deze avond is er voor alle dansende deelnemers een bijzonder aandenken,
gesponsord door de fam. De Jonge. Een fantastisch initiatief.
LATEN WIJ ER MET ELKAAR EEN TOP FEEST VAN MAKEN!!!!!!!!!
Deze avond zal er een verrassend optreden zijn! Dus voor iedereen wordt dit
een geweldige feestavond.

ZONDAG 14 april 2019
gaan de balletjes weer rollen. Iedereen kan
meedoen of je nu lid bent of niet. De vrijwilligers
helpen je als je het niet helemaal alleen kunt.
Zaal open:

12.30 uur.

Aanvang bingo: 13.00 uur
Einde activiteit: 17.30 uur
Boekje kost € 1,50.
Uitgangspunt is 3 boekjes.
Extra rondes € 1,00. Toegang € 1,00 en op je
toegangsbewijs kan ook een prijs vallen.
Er zijn weer mooie prijzen beschikbaar gesteld.
Leuk als je je familie, buren, vrienden of bekenden
ook meebrengt.
Tot zondag 14 april 2019 !!!!!

TREK JE WANDELSCHOENEN AAN!!!!!
GENIET VAN DE WELBEKENDE PRACHTIGE
WANDELINGEN.
IEDEREEN MAG EN KAN MEE, OOK ALS JE
IN EEN ROLSTOEL ZIT.

HET KOMT MAAR EENS IN DE ZES JAAR VOOR DAT WIJ
DE KONINGSDISCO OOK ECHT OP KONINGSDAG
KUNNEN HOUDEN.
DIT JAAR IS ER OP ZATERDAGAVOND 27 APRIL a.s. een
GEWELDIGE KONINGSDAG DISCO. KOM JIJ OOK????????
Je mag met iets oranjes komen, maar dit hoeft
natuurlijk niet. Voel je vrij en kom gezellig meedoen.

Aanvang

19.30 uur

Einde

22.00 uur

Leden

Gratis

Introducees

€ 0,50 pp

Kom je voor het eerst naar de disco aan de
M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse?
Meld je dan even van tevoren aan bij
Wil van der Velden. Mailen kan ook naar:
wmc.vandervelden@gmail.nl; of bel even met
0181 – 663236

Ben jij voor een avond
Koning Willem Alexander of
Koningin Maxima??????

Jarigen in maart 2019
Pauline Kok
Ayse Kesici
Dirk Kindermans
Jayleigh Bos
Rinus de Lange
Harold Kes
Nicoline van Steenis
Petra Velthuizen
Wiggerd de Wit
Andre van Halderen
Selwijn Aijpassa
Jaqueline Meijer
Patricia Leander
Sandra Ouwens
Willem Postma
Bert Bruinenberg
Ria Voorberg
Isabelle Porcu
Adrie Vennis
Chayenne Louwers
Wanda Vreugdenhil
Enes Coscun
Marcel de Graaf
Dirk van den Berg
Rebecca van Delft
Erik van der Vliet

1 maart
2 maart
2 maart
3 maart
5 maart
9 maart
11 maart
11 maart
12 maart
15 maart
16 maart
16 maart
18 maart
18 maart
18 maart
19 maart
21 maart
22 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
28 maart
30 maart
31 maart

Vind jij het leuk om mee te draaien bij het koken op woensdag en/of donderdagavond?
Onze pool van vrijwilligers die assisteren bij het koken op woensdag- en/of donderdagavond,
willen graag aanvulling hebben. Je kookt niet elke week (mag natuurlijk wel) maar op toerbeurt.
Er wordt ruim van tevoren een rooster gemaakt en uiteraard als iemand ziek is hopen wij dat je
extra kunt invallen.

Wil je meer informatie hebben hierover? Bel even met Aukje 0181-659547.

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.

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!

Eetcafé Uniek
Zaterdag 12 Jan.2019
Het was weer erg druk. De hele zaal zat weer vol, ik zat aan tafel 9 helemaal in de hoek bij de muziekbar. We
hadden pasteitje met ragout, rollade met sinaasappel smaak, gebakken aardappelen, spruitjes met spekjes,
appelmoes, salade, en als laatste een toetje met ijs.

zaterdag 16 februari.
Vandaag was het weer zover dat we konden eten in het clubhuis. Het was erg druk Nel was met mij mee gegaan het eten
was erg lekker.
We kregen carpaccio (een soort rookvlees) met nootjes en ei. Er was ook stokbrood met kruidenboter op tafel. Het
hoofdgerecht was runderlapjes, gemengde salade, verse peertjes, witlof en aardappelkroketjes. Als toetje, cake met verse
fruitsalade en slagroom.

Groetjes van Renie van de Marel

AKTIVITEITENKALENDER maart/april 2019
Stichting DE NIEUWE BRUG.

?????????
Verrassing

Zaterdag
23 februari 2019
19.30 – 22.00 uur

Carnavals DISCO

Zaterdag
9 maart 2019
09.00 – 15.30 uur

ROMMELMARKT/
NL DOET

Zaterdag
9 maart 2019
11.30 – 15.00 uur

PANNENKOEKEN

Zaterdag
16 maart 2019
10.00 – 13.00 uur

WANDELEN

Zaterdag
16 maart 2019
17.30 – 19.30 uur

Eetcafé

Zaterdag
23 maart 2019

DAGTOCHT

Zaterdag
30 maart 2019
19.00 – 22.30 uur

Playbackshow

Zaterdag
6 april 2019

TRUCKRUN

FESTIJN

Zaterdag 6 april
19.30 – 22.00 uur

LINE DANCE
AVOND

Zondag 7 april
30 september
2018
14.00
– 16.00 uur
14.00 – 16.00 uur

PAASSTUKJES MAKEN
& SOCIETEIT

Zondag 14 april
13.00 – 17.30 uur

PAASBINGO

Vrijdag 19 april
19.00 – 23.00 uur

AFDANSEN

Zaterdag 20 april
10.00 – 13.00 uur

WANDELEN

Zaterdag 27 april
19.30 – 22.00 uur

KONINGS DISCO

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?

