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clubgebouw 19.00 - 22.00 uur         € 110,00/jr 
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clubgebouw 19.00 - 21.00 uur          € 100,00/jr 

Kookles donderdagavond 
 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur          € 100,00/jr 

Muziek donderdagavond 
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19.30 - 22.00 uur 
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19.30 – 21.00 uur 

wmc.vandervelden@gmail.com 

Yoga geleid door 

Gerdie Ros 

Donderdagochtend 

0181-640512   clubgebouw 9.30 - 10.30 uur           € 5,00 /keer     
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Het Jaaroverzicht 2018/2019 

Inmiddels is het een goede gewoonte om tijdens de Algemene Vergadering een 
overzicht te geven van het wel en wee van het afgelopen jaar. Hieronder de volledige 
tekst: 

Lees en verwonder!  

 

Het jaar 2018/2019.  

Elk jaar weer als ik het overzicht schrijf en ik lees nog eens na wat we allemaal hebben gedaan, ben ik er 

gewoon stil van. Ik bekijk dan de periode van de vorige Algemene Vergadering tot deze van 

14 mei 2019. 

Wat hebben wij een werk verzet! Petje af aan allen die hier, ieder op zijn eigen manier, aan 

hebben bijgedragen. 

Is alles vlekkeloos verlopen? Nee hoor, gelukkig maar want het blijft gewoon mensenwerk. 

Waar we met  elkaar heel hard aan moeten blijven werk is communicatie. Een verhaal 

wordt verkeerd geïnterpreteerd en wordt doorverteld en je begrijpt het al,  volledig uit zijn 

verband gerukt. Laten we hier met elkaar alert op blijven. Open en eerlijke communicatie is heel 

belangrijk. En vertrouw je het niet? Ga terug naar de bron waar het verhaal vandaan komt en vraag hier 

dan gewoon naar.  

En denk wel: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.  

In de zomer van 2018 zouden wij gewoon twee maanden dichtgaan. Geen verbouwingen, geen grote 

projecten, gewoon, wat heet gewoon, het geplande onderhoud zoveel mogelijk afhandelen. Herstellen 

wat kapot is, alles grondig schoonmaken en gewoon even allemaal twee 

maanden bijtanken. 

Dit is redelijk gelukt. Tenminste in die  twee zomermaanden.  

Want wat hebben wij daarna weer gesjouwd en gedaan dit afgelopen jaar. 

We startten in augustus met de Wansinkbokaal. Wat is dit toch elke keer weer 

een feest. Wij hadden iets minder deelnemers dan anders, maar dat mag de pret niet drukken. Het 

enthousiasme bij de deelnemers en vrijwilligers was er.  

En dit jaar ……….. kom maar meedoen want op zaterdag 31 augustus a.s. 
gaat het weer gebeuren. Onze jaarlijkse zeskamp en dit jaar hebben wij 

een prachtig cadeau gekregen van de Dirk Kuyt Foundation. Dus op naar 

Sporthal Den Oert en kom deze nieuwe aanwinst(en) daar aanschouwen.  

De discussie over ons half uurtje terugkrijgen van onze eerdere twee volle uren huur  van het zwembad 

is wederom niet succesvol gelopen. Voor een ieders idee, het grote bad moeten wij om half acht 

verlaten, terwijl wij de rest van het bad tot acht uur kunnen huren. Dat is niet prettig, sterker nog niet 

duidelijk voor onze doelgroep. Ook het afgelopen jaar is dit half uur extra weer aangevraagd, maar de 

betrokken partijen die een half uurtje zouden moeten opschuiven zijn helaas nog steeds niet genegen te 

bewegen. Ook het komende jaar proberen wij het gewoon weer 

opnieuw. Ze zijn nog niet van ons af! 

Wat wij als een highlight mogen bestempelen (een van de vele het 

afgelopen jaar) is het verplaatsen van de afvalbakken. Ze staan nu, na 

veel overleg met de gemeente, op een gunstige plaats voor iedereen. 

Dank  voor allen die zich hiervoor hebben ingezet. Maar met het 

verplaatsen van de bakken waren wij er nog niet.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsm-qF-priAhWKaFAKHRavBjEQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/197365010/stockafbeelding-2018-omzetten-2019-nieuwjaar-gouden.html&psig=AOvVaw1ElZDrjWcMFYOWMieZiouB&ust=1557920973690360
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxuKu9-priAhXDL1AKHVRbAEwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vechtlust.nl/cases/picnic&psig=AOvVaw06b1O8gks2Anc7UKNH0wxa&ust=1557921088194284
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHt7G_-5riAhUCI1AKHYH6B_sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.123rf.com/photo_51020371_stock-vector-cute-lion-sleeping-alone-illustration.html&psig=AOvVaw0uUtONBZ0aRbklAfRolgD8&ust=1557921358468219
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRgKXc-5riAhULaFAKHcxuAjwQjRx6BAgBEAU&url=https://maassluis24.nl/nl/nieuws/nieuws/mega-sponsorloop-voor-de-dirk-kuyt-foundation/11335&psig=AOvVaw2j83ygCbgyDtz8ZSn1XRHO&ust=1557921425592098
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA5b6V_JriAhWLKlAKHYWSBmMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws-2018/Mei/Uitkomsten-enquete-het-nieuwe-inzamelen-zijn-bekend.html&psig=AOvVaw1APViLB_yeJrZ0XUJw2yPk&ust=1557921521156554


Voor de afvalbakken moet je een pasje hebben, en tsja die  hebben wij niet gekregen. Goede raad was 

duur. Met de gemeente weer overlegd en wij hebben nu de beschikking gekregen, samen met het 

Wijkcentrum “Het Centrum” over afvalbakken. Wat een opluchting. Je wilt toch niet binnenzitten met 
het afval? En afval buitenzetten zonder bakken is geen optie; tenzij je van ongedierte houdt.  

Na het verplaatsen van de bakken zou er opnieuw bestraat gaan worden. Helaas,  dat is nog niet gelukt, 

maar als het goed is gaat dit zeer binnenkort gebeuren. De opritten worden binnen de wettelijke marges 

iets verbreed. Kortom, wij strepen dit project hopelijk voor de grote vakantie af. 

Maar we hebben nog meer veiligheidsmaatregelen kunnen bewerkstelligen. De 

kunstzinnig neergelegde betonblokken voor het Rivièrabad waren wellicht heel 

kunstzinnig bedacht  maar bleken grote obstakels te zijn voor onze rolstoelers en 

slechtzienden. Kortom, helaas voor de bedenker van dit project, de betonblokken zijn 

weer verwijderd. Met dank aan de gemeente voor hun hulp in deze. 

Het seizoen werd de eerste week van september opgestart. En wonderbaarlijk genoeg ging dit redelijk 

geruisloos. Er zijn wat deelnemers verschoven van activiteit er zijn er een paar omgezet naar algemeen 

lidmaatschap en er zijn gelukkig  weer nieuwe leden 

bijgekomen.  

Bekendheid geven aan ons werk blijft toch wel een lastig 

geheel. Wij plaatsen regelmatig stukjes in de krant, we 

schrijven inmiddels weekbrieven en maandbrieven. We 

flyeren wat rond. En toch bereiken wij zeker weten nog lang 

niet iedereen die als ze zouden weten van ons bestaan, hier met veel enthousiasme gebruik van maken.  

Aan dit onderdeel blijven wij dan ook hard werken met elkaar. In dit kader zijn wij op uitnodiging van 

het Maarland College in Brielle op bezoek gegaan om onze activiteiten te promoten. Het was een hele 

gezellige avond.  

Wederom, vroeg in het seizoen 2018/2019, was het alweer 

Rommelmarkttijd. Deze markt is inmiddels uitgebreid met een Boeken, CD- 

en platenbeurs, een Bloemenmarkt, een Electromarkt, en dat naast 

Kleding, Speelgoed, Huishoudelijk etc en neem daarbij onze inmiddels 

befaamde enveloppenstand, dan staat daar toch een pracht activiteit. Wat 

een werk is dit op- en afbouwen elke keer weer.  

Maar vergeet niet al het voorwerk: alles sorteren bij binnenkomst, alle elektra testen, want het moet 

heel zijn. Vaak nog even schoonmaken voor het de verkoop in gaat. Kleding uitsorteren, op maat leggen. 

Speelgoed uitzoeken. Wat te denken van de kisten boeken, cd’s en lp’s. Ze staan tot aan het plafond 
opgestapeld in de opslag. Elke keer ben ik weer verbaasd wat er wordt verkocht op de markt. Wij 

hanteren kleine prijzen, want wij willen laagdrempelig zijn en blijven.  

Wij krijgen veel spulletjes om niet aangeboden van mensen die onze Stichting 

een warm hart toedragen. Voor iedereen is het daardoor mogelijk om bij ons 

een koopje te halen. Dat houden wij er graag in. Maar hebben wij dit circus aan 

het begin van het verenigingjaar, in maart tuigen wij dit nogmaals helemaal op. 

Want wij krijgen gelukkig zoveel mooie dingen, dat wij twee keer per jaar een 

volle markt kunnen neerzetten. Heb je dus nog mooie spulletjes? Wij zijn er blij mee! 

Dit jaar waren wij uitgenodigd om mee te doen aan het Bowlingtournooi in Dordrecht. We hadden een 

ploeg samengesteld van deelnemers die een hele dag bowlen aankonden.  

De resultaten waren verbluffend, zeker als je bedenkt dat wij deze activiteit niet 

kennen. Na afloop hebben ze allemaal in het clubhuis nog gezellig nagepraat en wat 

gedronken en gegeten. Leuk om dit te beleven.  

De Burendag die ook weer samen met het Wijkcentrum werd georganiseerd, had dit 

jaar als thema ZOET en ZOUT. Wat hadden wij een geweldig gezellige middag samen met de Buren, onze 
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deelnemers en het Wijkcentrum. Van zelfgemaakte brownies (verrukkelijk overigens) tot gevulde eieren, 

kleine boterhammetjes en alles wat je je maar kunt bedenken.  

Wat hebben wij overigens een geweldig klusteam. Jan en Siem zijn voor de 

dagdagelijkse klussen. Zorgen dat alles netjes buiten wordt bijgehouden, zorgen dat 

de rollators en rolstoelen in orde zijn. Controleren de banden. Ontvangen de 

bedrijven zoals de brandweer, de noodverlichtingman, de reparatiebedrijven die door 

externe leveranciers worden langs gestuurd en daarnaast worden nog de kleine 

onvoorziene dingetjes gerepareerd.   

Gouden mannen. Maar we hebben er nog veel meer gouden mannen in ons 

klusteam. Herman en Bertus hebben dit jaar gezorgd voor een fantastisch nieuw opberghok. De 

“Potterie”.  

Noodzakelijk voor opslag van stoelen en tafels en alle vazen, potten etc. We hebben nl nieuwe stoelen 

voor buiten gekocht. De plastic stoelen waren van een slechte kwaliteit en daardoor gevaarlijk. Daarbij 

kregen wij leuke tafels voor buiten op het terras geschonken. Daar zijn wij erg blij mee. Deze tafels zijn 

al gedeeltelijk opgeknapt, maar daar moet nog wel wat gedaan worden door Nico. We kregen een 

mooie grote partytent geschonken. Een fijne uitbreiding zodat we veel meer van onze buitenruimte 

kunnen genieten. Bij mooi weer houden wij de workshops buiten. De kookavond heeft zelf hun jaar 

afgesloten door lekker buiten te eten. Leve ons klusteam!  Er liggen nog wat projecten om af te ronden 

naast wat wij allemaal nog zouden willen realiseren. Wat zouden wij zonder onze Gouden Mannen 

moeten?   

Wij hebben bij de gemeente gevraagd ons te zetten op de lijst voor zonnepanelen en dubbel glas. Een 

zijde van de grote zaal heeft nl enkel glas en twee ruiten die ooit zijn gebroken, zijn door de gemeente 

voorzien van een perspex plaatje.  

De kookkeuken krijgen we maar niet warm. Nadat het verwarmings probleem was 

opgelost bleven wij ons afvragen waarom het toch maar zo koud bleef. Een 

brainwave heeft ons hier geholpen. Na een grote lekkage heeft de gemeente de 

dakisolatie moeten verwijderen omdat die op punt stond naar beneden te komen, 

zo doordrenkt van vocht was deze.  

Alleen er is nooit nieuwe isolatie aangebracht. Het komt op de rol heeft de 

gemeente beloofd.  

En wat te denken van onze onvolprezen schoonmaak ploeg. Elke maandagmorgen 

gaat onze boenmachine o.l.v. Bertus door het pand. Poetsen Patty, Elly, Toos en 

Monique zich blauw. Nico veegt en poets driftig mee. En Corrie verzorgt alle 

automaten,  regelt dat de vuilnisbakken geleegd worden, houdt het buitenhok bij 

en ruimt mee op. Kortom het gebouw is elke maandagmorgen als het verlaten 

wordt weer spic en span. Dat wij bij deze ploeg graag wat aanvulling willen hebben,  laat zich raden.  

Het fenomeen Workshops welke wij al weer een tijdje organiseren, zorgt voor veel belangstellenden. Dit 

jaar zijn wij grotendeels verhuisd naar de zondagmiddag. Daar wordt of  gebakken, of er worden 

sleutelhangers, kerststukjes, paasstukjes, potjes met bloemen, een doosje met zeepjes, of een Valentijn 

cadeau gemaakt. Moederdag werd ook niet vergeten.  

En zeker weten ook voor Vaderdag wordt weer iets moois gemaakt. Het 

Mandala tekenen wordt zeer op prijs gesteld. Dus ook na het succes van de 

laatste Mandala avond vorig jaar, wordt deze in mei  opnieuw 

georganiseerd.  Op zondagmiddag is er altijd tijdens de workshops ook een 

sociëteit. 

Helaas is de Sociëteit als zelfstandige activiteit niet haalbaar, gewoon te weinig bezoekers. Waar het 

precies aan ligt, geen idee. Maar het is gewoon niet anders.  
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De linedance  activiteit is ook dit jaar twee keer gehouden. We hadden gezellige avonden en inmiddels 

komen er steeds meer mensen meedansen.   

Of zaterdagavond alleen thuis zitten op de bank en achter de buis hangen of lekker een 

uitje hebben. Voor velen is dit een duidelijke keus.  

 

We hebben dit jaar een extra uitjes gehad. We zijn op pad gegaan naar het 

Oude Ambachtenmuseum in Ter Schuur. Wat hebben wij daar veel gezien, 

gedaan en gelachen. Ik zag mensen bellen met hele oude telefoons, verkleed 

met gekke hoedjes, in de tandartsstoel zitten etc. Overal mochten wij 

aanzitten. Wat een museum! 

Het weekend is een lastiger evenement aan het worden. We zoeken een accommodatie zonder 

stapelbedden. Wij vinden het niet meer verantwoord dat onze deelnemers én vrijwilligers moeten 

klimmen en klauteren.  

Daarbij zoeken wij dan een grote kookruimte waar we zelf mogen koken, een grote 

recreatie- en eetzaal en dit alles nog in een mooie omgeving ook.  

Om over een redelijke prijs maar niet te praten. 

Daar dit niet lukte in het afgelopen jaar én als wij het kerstdiner zouden overslaan, was het mogelijk om 

in december met elkaar naar Disney on Ice te gaan.  Wat was het een succes.  Een lekker (foute) snack 

vooraf en hup met de bus naar Rotterdam. Prachtig was de voorstelling. Veel deelnemers hebben 

luidkeels alle nummers meegezongen. Want zingen kan onze doelgroep! 

Maar de activiteitencommissie had nog meer voor ons in petto:  wat te denken van 

het Rondje Rotterdam: de Euromast, de pannenkoekenboot en het douanemuseum 

het was weer heel bijzonder. Wat hebben wij  ongelooflijk veel gezien. De 

wandeling door het park (900 meter) was voor sommigen een uitdaging, gelukkig 

zijn wij  allemaal gearriveerd in het museum.  

Als klap op de vuurpijl gaan we nu met de Slotdag tegen een zeer gereduceerde prijs naar het 

Zandsculpture Festijn in Garderen. Dit jaar is het thema: een reis om de wereld. Dankzij heel hard 

werken op alle markten en door de financiële steun die wij zo links en rechts ontvingen is dit mogelijk. 

Of wij het nu hebben over de AH statiegeld actie, ExxonMobil die een prachtig bedrag schonk, Deltaport 

Donatiefonds, het Oranjefonds en het Zangkoor dat ons sponsorden, het is toch geweldig hoe wij 

worden bedacht. In dit kader was de actie voor een sta-op lift een actie waar ik stil van werd. In 

noodtempo schonken veel mensen, bekend- en onbekend een bijdrage. Iedereen was het met ons eens. 

Bij Stichting De Nieuwe Brug denken wij in mogelijkheden en willen wij niet denken in onmogelijkheden. 

Gelukkig konden wij dit jaar dankzij de donaties ook een nieuwe vrieskast kopen. De oude vrieskist was 

te klein en zeer onoverzichtelijk. Nu hebben wij een prachtige dubbeldeurs kast.  
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De disco’s zijn altijd goed voor een bron van gezelligheid; 
elke keer weer met een ander thema zoals; Dierendag, 

Halloween, de Sint, de jaren 60-70-80, Carnaval en 

uiteraard de Koningsdisco. 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 

aanmeldt als Algemeen Lid, want dan kun je aan nog veel 

meer dingen meedoen. Ben je lid bij een van de vaste activiteiten dan kun je aan de extra activiteiten 

altijd meedoen. De discoavonden worden steeds voorbereid door vrijwilligers samen met de 

deelnemers die de muziek van tevoren uitzoeken en zo met elkaar er telkens weer een fantastisch 

evenement van maken. 

Het wandelen is elke keer een feestje op zich. Leuke wandelingen, 

gezellig kletsen met elkaar onder het lopen, even die extra aandacht, 

een echte speciale activiteit. De gezonde lunch die na afloop klaar staat 

is ook elke keer lekker en een goede afsluiting van de activiteit. Helaas 

moesten we de 1
ste

 wandeling in 2019  skippen. De weergoden 

werkten niet mee. En dat is wel een vereiste.  

Inmiddels organiseren wij twee keer per jaar  een kledingbeurs,  in 

november voor de winterkleding  en in het voorjaar voor de zomerkleding, maar je vindt hier ook altijd 

tassen, schoenen, beddengoed en gordijnen.  

Veel mensen hebben behoefte aan het uitzoeken van iets moois voor een zeer acceptabele prijs.  Onze 

doelstelling is, het moet voor iedereen haalbaar en dus betaalbaar zijn, om er netjes bij te kunnen lopen. 

En geloof mij, er worden echt prachtige spullen binnengebracht.  

Als extra loot hebben wij inmiddels ook de elektra toegevoegd aan de 

kledingbeurs. En dit jaar voor het eerst gaat de voorjaars kledingbeurs worden 

uitgebreid met boeken, cd’s en platen.  

Op alle markten kunnen wij  beschikken over mooie spulletjes. Vergeet dus niet 

om deze markten te komen bezoeken; tegenwoordig zorgen wij ook dat er 

lekker geluncht kan worden, zodat de inwendige mens niet vergeten.   

Sinterklaas kwam dit jaar weer uitgebreid langs. Dat die man ons toch nooit vergeet. 

En zo fijn, hij voelt zo vertrouwd aan. Evenals de meeste pieten. Dit jaar zagen ze er 

allemaal weer prachtig uit. Mooie pakken, alles mooi schoon, heel en stralend wit. 

Ben benieuwd welke kabouters daarvoor door de Sint in de arm worden genomen. 

Bij het zwemmen werden ze ook gesignaleerd, ze hadden voor iedereen een lekkere 

chocoladeletter bij zich. De woensdagmiddagjeugd is dit jaar naar de Sintfilm 

geweest in de bioscoop. Het was een hele leuke film en het werd zeer op prijs gesteld.  

De kerstmarkt is gegroeid tot een heus evenement. Prachtige kerststukjes in combinatie met de 

Kerstmarkt tot  het zelf maken van kerststukjes, c.q. het laten maken van kerststukjes op verzoek. Het 

kan allemaal.  

Maar de kerstmarkt krijgt pas echt kerstsfeer als het gebouw in de juiste 

stemming is gebracht. Een ding is zeker, dat kunnen wij. Van de grote zaal tot 

bijna de wc aan toe is versierd. Van grote kerstbomen, tot hele kleine 

kerstbomen, van een kerststal tot een zilveren open haard aan toe. Van 

kerstdorpen tot een aangeklede hal.  Aan alle details wordt gedacht en ieder 

jaar is het weer compleet anders.  
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Het eetcafé is een groot succes te noemen. We hebben extra apparatuur gekregen, waardoor wij nu 

beter in staat zijn om een groot eetcafé te runnen. Dit project is hard gegroeid en waar vele organisaties 

over aan het nadenken zijn over hoe je mensen uit hun isolement kunt halen, hebben wij met ons 

eetcafé laten zien dat wij dit prima hebben begrepen.   

Wij zitten nog steeds in de donatiepot bij de AVR. Wij hopen toch echt een keertje getrokken te worden 

want bij de muziekgroep willen ze graag een mooie klankpan aanschaffen. Echter wat die kost dat wil je 

niet weten. Maar hoop doet leven dus wie weet dit jaar.  

We hebben elke keer bij het eetcafé weer een volle zaal op zaterdagavond. Want 

juist de weekenden zijn voor velen vaak wat taai. We hebben een groep van zes 

deelnemers die ons helpen bij het eetcafé. Voor het komende jaar gaan wij op zoek 

naar uitbreiding van deze groep. Want het organiseren van het eetcafé is een 

behoorlijke aanslag op je uithoudingsvermogen. Onze vrijwilligers bij dit project 

verdienen dan ook een grote pluim. Want dit is echt verschrikkelijk hard werken, 

maar wat hebben wij het gezellig met elkaar.  Want naast inkopen, restaurant klaar zetten, het koken en 

opdienen, wacht ook elke keer weer die afwas.   

En na de afwas moet alles weer grondig schoongemaakt worden. Maar wat zijn wij blij met de inzet van 

onze deelnemers en vrijwilligers. Zij werken allen heel hard mee. 

Onze buren hebben ons dit jaar massaal gesteund. Zij zijn met een grote groep 

donateur geworden. Zo steunen zij ons ook. Wat een geweldige buren hebben wij.  

De Bingo’s liepen als een trein. Zowel de Sint als de Paas bingo werden goed 
bezocht. Wat ben ik toch altijd weer onder de indruk van de steun die onze 

deelnemers krijgen als ze niet zelfstandig kunnen meedoen. Gewoon aanpakken 

en helpen. Het zit in de genen van de meeste van onze vrijwilligers.  En dan te bedenken wat een 

prachtige prijzen er weer zijn ingeslagen. We krijgen via een aantal vrijwilligers die voor ons op pad 

gaan, ook mooie cadeaubonnen, prijzen en lekkers aangeboden. Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet 

hiervoor.  

We hebben dit jaar voor het eerst een lichtjesavond georganiseerd. Liana 

Entertainment heeft de muziek verzorgd en het was een oergezellige avond. 

Dit mede door de kerstsfeer die in de grote zaal was gecreëerd.    

Alle activiteiten hebben het hele jaar door goed gedraaid. Wij proberen deze 

elke keer aan te passen aan het voortschrijdende inzicht en de tijd. De 

jeugdmiddag hobby is weer wat aangetrokken, mede dankzij het bezoek aan het Maarland College. We 

hopen dat er nog meer aanvulling komt, want wij hebben daar de ruimte voor.  

Het jaar eindigde met de inmiddels bekende activiteit oliebollen en appelbeignets bakken. Van een 

sponsor hebben wij een nieuwe grote oliebollenpan geschonken gekregen en dat was zeker een 

uitkomst. Wij hadden het druk …… niet te geloven.  De ploeg was om 04.00 uur in de ochtend gestart. 
Logistiek hadden wij het nog niet helemaal in de knuisten, maar met twee extra pannen erbij liepen wij 

uiteindelijk de opgelopen achterstand in. Komende december gaan wij er voor om alles op tijd gereed 

hebben! 

Wij hadden de vrijdagmiddag ervoor al veel werk verricht,  

gelukkig maar anders was er echt niets van terecht gekomen.  

Op de dag zelf was er voor iedereen een kop koffie of  thee en 

een balletjes om te proeven in de kleine zijzaal.  Komend jaar heeft onze bak- en verkoopgroep alsmede 

de afwasgroep hun hulp weer toegezegd.  Wij gaan ervoor!  

Wat ook een enorme traditie is,  zijn de verjaardagskaarten en de kaartjes bij 

ziekte. Dankzij de kaartenverzorgers Gerrie en Joke en de fietsers Piet en 

Ronald blijft deze traditie in stand. Immers over de post zou dit niet haalbaar 

zijn. We sturen namelijk ruim 400 kaarten per jaar.                                                  
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Vergeet niet te melden als iemand ziek is, een kaartje is altijd fijn om te krijgen. Maar ook als je een 

bijzonder jubileum weet. Meld het en wij doen er wat aan. Wees onze ambassadeurs in deze. Weet dat 

dit gebaar erg wordt gewaardeerd!  

De avondvierdaagse werd wederom georganiseerd door Gerrie, Ilse, Ronald en 

Wendy . De verkeersregelaars (lees vrijwilligers van de Brug) hadden het examen 

weer gedaan en dus konden wij weer op pad. 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, al jaren verzorgt. Aan het eind 

van de wandeling is er altijd iets lekkers. Kortom een prima activiteit waar heel 

veel mensen van genieten.  

Dit jaar konden wij vervuld van trots op pad gaan naar het gemeentehuis. 

Voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur werden 

de jeugdlintjes uitgereikt. Wij hadden vier jeugdige leden voorgedragen, 

die voor ons allemaal een lintje hadden mogen krijgen. De eer viel te beurt 

aan Anne Hoppener. Al jaren zwemt zij in het Rivièrabad en begeleidt haar 

oom. Maar is haar oom er niet dan komt Anne toch zwemmen. Kortom 

vrijwilligerswerk kan niet jong  genoeg starten.  

Het Nieuwjaarwensen was een gezellige avond. Lekker hapje en drankje, want wij waren toch nog niet 

aan het lijnen. Ongedwongen op zaterdagavond een dansje doen, gezellig bijkletsen of gewoon genieten 

en kijken. En natuurlijk iedereen het allerbeste wensen voor dit jaar.   

In februari hebben wij voor het eerst een Karaoke avond gehouden. De opkomst kon 

beter, maar alle begin is moeilijk. Wel was het leuk te zien dat wie er waren, ook 

actief meededen.  De regel meedoen is belangrijker dan winnen geldt zeker voor 

een aantal zangers. Maar leuk dat ze het vonden.   

De playbackshow was dit jaar voor de 20
ste

 keer. 22 deelnemers (helaas heeft er 1 op 

het laatste moment moeten afzeggen) streden om de eer om deze editie te winnen. 

Voor iedereen was er een medaille, een mooie roos en als klap op de vuurpijl 

werden wij getrakteerd op een goochelvoorstelling. Dit sprak iedereen aan.  

Onder het kritische oog van de jury ontspon zich tussen de 22 deelnemers een ware strijd. Wat was er 

geoefend en wat werd er genoten van hun moment op het podium. En als er opeens een ander nummer 

wordt gezongen dan opgegeven, de organisatie o.l.v. Wendy en Ilse draaien er hun hand inmiddels niet 

meer voor om.  Winnaar dit jaar was Vera als Jan Smit. Nu Jan Smit moet oppassen want hij heeft er een 

zware concurrent bij. Maar alle deelnemers die meegedaan hebben, waren voor ons winnaars. Zij 

durfden daar toch maar mooi op dat podium te gaan staan om aan de volle zaal hun act te showen. 

 

40 jaar bestond de dansclub. Dit betekende dus voor de 40
ste

 keer testdansen. Er 

was een heus organisatie comité geformeerd die hier gestalte aan hebben 

gegeven. Immers afdansen is telkens weer de afsluiting van het jaar voor deze 

groep. Vele gasten en oud-medewerkers mochten wij ontvangen bij 

Scholengemeenschap Scala.  

Wat liep de avond dankzij de inzet van velen, van de jury tot de spreekstalmeester, van de muziek tot de 

cadeaus, van de uitleg van de dansen,  tot het dansen zelf.  

Het record waarmee de enveloppenstand uitverkocht moest geven laat zien dat er veel mensen waren. 

Ook de barbezetting was dit jaar weer volledig in touw.  

Gelukkig heeft Dikkie beloofd ook volgend jaar ons weer te komen helpen bij Scala. De zaal heeft ze al 

gereserveerd voor ons.  
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Twee dansers die voor de 40ste keer erbij waren ontvingen een mooie medaille en bloemen. Monique 

was deze avond ook voor de 40ste keer erbij en werd door de deelnemers én de vrijwilligers extra in het 

zonnetje gezet. Een avond met een gouden randje.  

Dit jaar kon de Truckrun organisatie minder mensen meenemen doordat er 

volgens de vergunning minder vrachtauto’s  mochten meedoen. Gelukkig 
hadden wij nog wel een behoorlijk aantal plekken gekregen. Helaas zei de 

begeleiding van twee vrijwilligers op het laatste moment af.  Geen tijd meer 

om anderen van de wachtlijst toe te voegen. En de reden: die was al lang van 

tevoren bekend. Een onnodige actie dus, om hen wel in te schrijven en dan 

vlak van te voren te bedenken, dat het niet uitkomt.   Veel chauffeurs die belangeloos hun tijd 

beschikbaar stellen en dan afzeggen dat is op zijn zachts gezegd niet netjes. De organisatie was weer als 

vanouds. Leuk hoe iedereen uitgezwaaid en ingehaald wordt. Een feestje.  

Bij het zwemmen was er naast het medaille zwemmen, nu dit jaar voor het eerst 

Aqua Jogging, eens per maand. Een probeersel dat goed uitvalt. Discozwemmen 

is toegevoegd aan de agenda en als highlight: weer een afzwemmoment voor 

een aantal deelnemers. O.l.v. Dickie, haar dochters en nog 2 vrijwilligers wordt 

hier heel hard voor  geoefend. Wat een prestatie dat wij er weer vijf hadden die 

opgingen voor het zwemdiploma.  Klasse. Wat een geduld én wat een inzet van 

onze vrijwilligers. Als blijkt dat wat nergens lukt wel bij ons lukt, wat zijn wij dan 

ongelooflijk blij voor onze deelnemers die voortaan ook lekker kunnen zwemmen.  

In het bestuur hebben wij nu definitief afscheid genomen van Hans van Oostenbruge. Het 2
de

 

penningmeesterschap hebben wij opgeheven. Door de bevoegdheden wat te veranderen, kon dit.  

Gelukkig blijft Hans altijd beschikbaar voor vragen en adviezen. Maar met Nico zijn wij dolblij. Wat een 

energie heeft deze man en wat doet hij naast De Nieuwe Brug nog heel veel meer. Blij met zo’n 
betrokken penningmeester,  een waardig opvolger van Hans.  

 

Ook Henk van Arkel heeft zijn functie neergelegd. Henk zat in het bestuur namens de afdeling sport. 

Doordat hij veel op pad is, is dit niet meer te combineren.  Gelukkig hebben wij als opvolger in ons 

bestuur Herman Mets kunnen begroeten. Welkom in het bestuur! 

De nieuwe manier van contributie innen hebben wij ook dit jaar toegepast. Het 

scheelt veel tijd en iedereen raakt er langzamerhand ook aan gewend. Voor de 

penningmeester scheelt dit echter zo ontzettend veel tijd dat wij genoodzaakt 

zijn om op deze voet door te gaan.  Uiteraard kan iedereen in september a.s. 

zelf al besluiten zijn contributie rechtstreeks over te maken aan de Stichting. De 

tarieven voor dit jaar hebben wij gelukkig op hetzelfde niveau kunnen houden, 

door goed op de financiële winkel te letten en de extra inzet van ons allemaal.   

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 en willen blijven. Wat 

was het fijn dat tijdens het uitvallen van Guus, Herman zijn taak heeft overgenomen. 

Niemand die merkte dat er achter de schermen het e.e.a. werd aangepast. Gelukkig 

hebben een aantal van onze vrijwilligers hun IVA certificaat gehaald, zodat wij achter 

de bar ook weer op orde zijn. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiM-bbNmq_iAhUuNOwKHThOCHcQjRx6BAgBEAU&url=https://blogs.plos.org/plos/2018/03/plos-contributor-thank-you/&psig=AOvVaw2Bao9bUMZZagUsHoomcySk&ust=1558616904111899
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjcppuPmq_iAhWMjqQKHSCCAHQQjRx6BAgBEAU&url=https://voorneputtentips.nl/activiteit/truckrun-spijkenisse-2019/&psig=AOvVaw2N0qMqY6AYV2ZVUD1dVL61&ust=1558616779324236
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfyoixmq_iAhVN4qQKHTjVA4MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.zwemschool-kablau.nl/privacyverklaring/&psig=AOvVaw0gVdjiChnvo-ukeaC4Fri7&ust=1558616834475232
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQ0p2Rm6_iAhXssaQKHWwPDEAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.vopnestor.nl/wp-content/uploads/2018/10/Nestor-95-1-digitaal.pdf&psig=AOvVaw2wPmEHWcvQQYfV-rkCJkQd&ust=1558617002309487
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1pLvJm6_iAhXBCewKHXqdAXsQjRx6BAgBEAU&url=http://runningrita.nl/de-bomen-en-het-bos-inkopen-is-een-vak/&psig=AOvVaw1hkTar4SpwmXbF5HaOIHW9&ust=1558617141984904


Het clubblad wordt trouw 10x per jaar uitgegeven. Hierin vind je heel veel informatie. Dit is een hele 

klus en tegenwoordig wordt er ook een weekbrief uitgegeven. En dan toch …….. je gelooft het of niet, 

moet je vaak nog overal achteraan bellen. Wat zou het fijn zijn als iedereen zich gelijk opgeeft voor waar 

ij aan mee wil doen.  

 

De verjaardagen verschijnen elke keer weer in het clubblad. Een van de meest gelezen pagina’s. Dat 
merkt je als je op de club komt,  dan word je gefeliciteerd als je jarig bent geweest. Hoe leuk is dat. 

De website wordt bijgehouden door een extern bureau. Zij zorgen dat het blad op de site verschijnt en 

posten de diverse wettelijk verplichte informaties.   

Maar we werken ook onverminderd door aan onze eigen bijdrage aan het milieu. Het oude frituurvet 

kan ingeleverd worden, oud ijzer ook. De Douwe Egberts punten zijn nog steeds heel welkom. Oud 

elektrisch huishoudelijke apparatuur nemen wij ook in tegenwoordig. Blikjes van conserven, fris en bier, 

breng ze mee. Wij zamelen deze ook in. 

En al die kleine beetjes helpen mede mee aan het kunnen 

organiseren van extra’s en het kopen van mooie extra dingen die 

anders niet haalbaar zouden zijn.   

Wij hebben de tweede editie van het activiteitenboekje met 

daarin het inschrijfformulier inmiddels uitgegeven.  

Het helpt mensen uit te leggen wat ze zoal bij onze stichting 

kunnen doen.  Ken je iemand die wellicht geïnteresseerd is om te komen deelnemen? Vraag zo’n boekje 
en je kunt het aanbieden aan de geïnteresseerde(n). Stuur een mailtje aan gre.wiechmann@gmail.com.  

Helaas hebben wij dit jaar ook weer afscheid moeten nemen van (oud) deelnemers en (oud) vrijwilligers.  

Afscheid nemen blijft altijd zeer pijnlijk en het gemis blijft. Maar laten wij blij zijn dat 

wij hen hebben mogen kennen.   

 

Als je deze hele lijst van activiteiten hoort,  dan denk je dat is toch enorm? Nu dat is het zeker.  

Maar dan hebben wij het nog helemaal niet gehad over alle wekelijkse activiteiten die elke week weer,  

jaar in jaar uit, draaien.  

Activiteiten waar heel veel deelnemers gebruik van maken. Deelnemers die wekelijks hun vaste 

clubmiddag c.q. avond hebben. Die genieten van het aangebodene.  

Of het nu om zwemmen gaat of om dansen is, over houtbewerking, handenarbeid, sporten, muziek,  

yoga, computeren of koken. Elke week o.l.v. heel veel vrijwilligers gaan deze activiteiten (bijna) 

geruisloos door.  Deze activiteiten hebben altijd te maken met de zorg voor het ontvangen en het laten 

vertrekken van de deelnemers die gebracht worden met het speciale vervoer. Vanaf 1 januari hadden 

wij te maken met wederom een vervoerswissel.  
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Gelukkig heeft de gemeente nu een contract voor 5 jaar afgesloten. En laten wij eerlijk 

zijn het vervoer in Nissewaard gaat een stuk beter. Natuurlijk gaat er wel eens iets 

niet goed: maar ook daar hebben wij te maken met mensen. En ja mensen maken ook 

fouten.  

Helaas op het vervoer in Rotterdam hebben wij geen invloed en daar zie je dat we nog heel vaak 

klachten horen.  

Gelukkig dat een aantal van onze deelnemers zelfstandig naar huis mogen gaan, met een aantal is 

afgesproken dat ze bellen als ze thuis zijn of even een appje sturen. Kortom de zorg die onze vrijwilligers 

laten zien is bewonderenswaardig. Wat is het dan toch jammer dat er soms niet afgebeld wordt dat een 

deelnemer een avond niet kan komen.  Wat hoop ik toch dat het komende jaar de communicatie met de 

persoonlijk begeleiders, de tehuizen, de verantwoordelijken voor onze deelnemers, zal verbeteren. 

Want ja ik zei het al: alles staat of valt met een duidelijke, respectvolle manier van communicatie!  

Ik denk dat we kunnen terugkijken op een mooi  jaar!  Een jaar waarin 

wij met elkaar een TOP prestatie hebben neergezet.    

Abelien van der Rest 

 

 

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

Verzoek uit de ledenvergadering …… 

Uit de ledenvergadering kwam het verzoek van een medewerker of het niet 

mogelijk is om als je betrokken bent bij een “extra”activiteit als vrijwilliger, je 
dan die dag ook herkenbaar bent als vrijwilliger. Afgesproken in de 

ledenvergadering is dat je voortaan óf herkenbaar bent aan de button óf je 

draagt die dag het T-shirt van De Nieuwe Brug. Dit om het voor iedereen 

duidelijk te maken dat jij op die dag als vrijwilliger betrokken bent bij de activiteit.    De andere 

vrijwilligers zijn natuurlijk altijd van harte welkom bij alle activiteiten, maar hebben die dag geen 

bemoeienis met de activiteit.  Met ruim 115 vrijwilligers kent, begrijpelijk, niet iedereen elkaar.  Zo 

hopen wij dit probleem voortaan te tackelen.  

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

Voor zondag 2 juni a.s. kun je je weer inschrijven voor de Vaderdag workshop.  Maar ook bij 
deze workshop geldt: we maken iets voor iemand van wie je veel houdt. Zelf houden mag 
natuurlijk ook, want Betsie en Tanja bedenken altijd weer iets gezelligs. Van 14.00 – 16.00 uur 
kun je weer gezellig komen knutselen.  

En dan …… van 3 t/m 6 juni is het weer AVONDVIERDAAGSE. De verkeersregelaars 
examens zijn weer gemaakt door de evenementenbegeleiders, want zonder onze vrijwilligers 
die deze avond optreden als evenementenbegeleider, kan er niet gelopen worden.  

Een vriendelijk doch dringend verzoek: meld je zo snel mogelijk aan en wacht niet tot het laatste 
moment. Opgeven is echt verplicht, want anders ben je niet verzekerd em kun je niet meelopen. 
Opgeven bij: Gerrie Mirer (gerrie.mirer@kpnplanet.nl). Een hele fijne wandeling! 
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SLOTDAG op ZATERDAG 29 JUNI 2019. 

We sluiten het jaar af met een geweldige slotdag. 
Met elkaar gaan wij naar het Zand Sculpture 
Festijn in Garderen. Voor een bijzonder geringe 
bijdrage kan iedereen die lid  of vrijwilliger is met 
ons mee. Vergeet niet je eigen bijdrage over te 
maken. Dan pas is je inschrijving definitief.  

 

 

Op zaterdag 10 augustus 2019 gaat het clubgebouw traditiegetrouw weer ’s morgens open. 
Deze ochtend kan er weer lekker gewandeld worden: midden in de zomer. Wat wil je nog meer. 

Meld je aan bij r.mirer1@kpnplanet.nl. Aanvang is 10.00 uur en bij terugkomst lunchen we 
gezamenlijk. Eigen bijdrage € 2,50.  

De opening van het seizoen belooft dit jaar heeeeeel bijzonder te worden. 

De Dirk Kuyt Foundation heeft ons gesponserd en van dit geld hebben wij iets prachtigs kunnen 
aanschaffen. Op zaterdag 31 augustus in Sporthal Den Oert gaat de Wansinkbokaal, een 
zeskamp, weer van start. Je kunt met een team komen of je schrijft je zelf in en wij formeren 
een team. Meld je snel aan bij wendy78m@hotmail.com 

Het zal deze keer wel een heel bijzondere opening van het seizoen worden!!!! Mis dit niet. 

Alle activiteiten gaan weer starten vanaf 2 september a.s. Dus een tijdje gaan we met elkaar 
vakantie vieren. 

Voor alle vrijwilligers is er de mogelijkheid om de AED cursus te volgen. Heb je je nog niet 
aangemeld? De cursus gaat gehouden worden op ZATERDAG 7 SEPTEMBER a.s.  
Aanmelden bij gre.wiechmann@gmail.com of abelien@chello.nl 

En dan op zaterdag 14 september a.s. is er weer een prachtig eetcafe. 
Plannen genoeg voor ons nieuwe seizoen dus! 
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OVERZICHT VAN DE KOMENDE EETCAFE’S 2019 

 

14 sep – 12 okt – 16 nov – 14 dec 

    

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. 
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UITNODIGING VOOR HET DEELNEMEN AAN DE SLOTDAG 

OP ZATERDAG 29 JUNI 2019. 

 

                                            

Op zaterdag 29 juni 2019 gaan wij als SLOTDAG activiteit naar het Veluws 

Zandsculpturen Festijn.   

Uitsluitend deelnemers  én vrijwilligers van Stichting De Nieuwe Brug kunnen 

met de dagtocht mee. Introducés zijn niet toegestaan. Rolstoelers kunnen ook 

mee! 

Wij vragen een eigen bijdrage van € 10,00 per persoon. Wij verzorgen de 

lunchpakketten. Wij vertrekken om 09.00 uur. Clubhuis is open om 08.15 uur. 

Wij zijn weer terug in het clubgebouw om 17.30 uur.  Inschrijven zo snel 

mogelijk doch uiterlijk vóór 15 juni 2019. Echter als de bussen vol zijn dan 

stopt de inschrijving eerder. Dus schrijf je snel in als je verzekerd wilt zijn van 

een plekje.  

I N S C H R IJ F F O R M U L I E R voor het Veluws Zandsculpturen Festijn op  

zaterdag 29 juni 2019. 

Naam:       Mailadres:  

Adres:       Telefoonnr: 

o Ik sluit   € 10,00 in 

o Ik maak € 10.00 over naar de Penn. van Stichting De Nieuwe Brug,                        

reknr.  NL88 INGB 0005704558 (pas na ontvangst van je eigen bijdrage ben je 

ingeschreven).  

UITERSTE IN SCHRIJVINGSDATUM IS 15 JUNI 2019, echter als de bussen vol zijn, is 

de inschrijvingsdatum eerder gesloten.  We hebben een beperkt aantal plaatsen. 

Het briefje kan (incl de € 10,00 inschrijfgeld) in de gele brievenbus in het clubgebouw 

worden gedaan of op maandagavond afgegeven worden in het zwembad bij de ingang.  



 

 

        

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start zaterdag 10 augustus 2019  om 10.00 uur vanaf het clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7, 
Spijkenisse 
 
Zaal open:       vanaf 09.30 uur. 
 
Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer:   12.15 uur 
 
Einde activiteit:      13.00 uur 
 
Kosten incl. de lunch:     € 2,50 pp 

 

 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN  ZATERDAG 10 augustus 2019 

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 9 augustus 2019. Inleveren op maandagavond bij 

de zwemactiviteit is ook mogelijk. 

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

639227. 

 

Aanmelden bij Ronald 

Mirer: 

r.mirer1@kpnplanet.nl 

0181 – 639227 

 

Opgeven voor                        

8 augustus 2019 

Volgende wandeling:    

12 oktober 2019                
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Op zaterdag 31 augustus 2019 vindt de aftrap voor het seizoen 2019/2020 

plaats.  De opening van het seizoen start met de inmiddels traditionele strijd om 

de wisselbeker, ook wel genoemd de:  

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

Deze  spelletjes dag wordt gehouden in Sporthal Den Oert.  

In groepjes van 5 à 6 deelnemers  wordt er gestreden om de hoogste eer. En de 

winnaars ontvangen natuurlijk de wisselbeker.  

Iedereen kan én 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.  (En er is deze dag een 

grote verrassing van de Dirk Kuyt Foundation).  

Rond 10.00 uur worden jullie verwacht en kunnen jullie je omkleden in de 

kleedkamers van de sporthal. Let op het dragen van sportschoenen! Tussen de 

middag is de kantine beperkt open om iets lekkers te kopen. 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 deze 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 20 augustus 2019 per telefoon bij  

Gre Wiechmann:  06-48012641  

gre.wiechmann@gmail.com  

Of bij Wendy Mirer: 0181-629600 wendy78m@hotmail.com 

 

 

 

 

 



 

   

Prachtige kleding, boeken en elektra hebben wij aangeboden gekregen én 

verkocht. Heb jij thuis nog boeken, kleding, cd’s, platen etc. Breng ze mee, 
wij zijn er erg blij mee.  

  

Alle kleding, schoenen, gordijnen, beddengoed elektra stond prachtig 

uitgestald. Heeft u deze ook nog thuis en wilt u deze aan ons schenken??? 

GRAAG.  

 

De hele dag door was er aanloop. En wat hebben wij het gezellig gehad. Ook 

konden wij van een lekkere lunch genieten, buiten in de tent.  

KORTOM HET WAS TOP! 

Heb jij nog spullen voor ons? Breng ze mee op de clubavonden. Wij zijn nog 

tot eind juni open.                                                                      

De volgende ROMMELMARKT, KLEDINGBEURS, HUISHOUDELIJKE 

ARTIKELEN, ELEKTRO- EN BOEKENBEURS IS                                        

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2019. 



 

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 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

De contributie voor seizoen 2019/2020 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 

Donateur     €   25,00 

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. 

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_ 

Wil jij ook eens meedoen bij een activiteit of gaan kijken of je het leuk vindt? 

.   

 

De deur staat open!!!!!!!  

 

Vanaf maandag 2 september vangen alle wekelijkse activiteiten weer aan! 

Stichting  

De Nieuwe Brug 

t.a.v. Penningmeester 

Rigolettostr. 85,  

3208 PK Spijkenisse 

Reknr: 

NL88INGB 000 5704558 

 

Wij zijn trots dat de 

contributie ook voor het 

komend seizoen weer gelijk 

is gebleven.  

Wij innen ook dit jaar weer 

via Club Collect de 

contributie. Wilt u liever 

rechtstreeks betalen?  

Voor 1 oktober kunt u de 

contributie rechtstreeks 

overmaken aan onze 

Penningmeester. 

Na 1 oktober worden de 

stukken aangeleverd bij 

Club Collect.  

NIEUWS OVER DE 
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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.  

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

 

Wij lopen al weer naar het einde van het verenigingsjaar toe. De wekelijkse activiteiten 
stoppen allemaal op andere weken. Per activiteit zal er duidelijk worden 
gecommuniceerd wanneer de laatste clubavond is.  

Dansen is al, zoals gebruikelijk,  afgelopen en ook de muziek is gestopt.   

In de week van 24 t/m 28 juni is het grote schoonmaak in het pand aan de M.A. de 
Ruijterstraat 7. Alle vrijwilligers worden verzocht hun aandeel daarin te leveren.  

Met elkaar het hele pand schoonmaken, kleine reparaties doen omdat wij de maand juli 
en augustus gesloten zijn. Uiteraard starten wij het nieuwe seizoen weer met de zeskamp 
om de WANSINKBOKAAL op zaterdag 31 augustus a.s.  

Van de Dirk Kuyt Foundation hebben wij een prachtige toezegging gekregen. Wij mogen 
iets nieuws aanschaffen voor onze zeskamp! 

KOM ALLEN MEEDOEN AAN DE OPENING VAN ONS NIEUWE SEIZOEN op: 

. 

Inleveradres: 

M.A. de Ruijterstraat 7 

Spijkenisse.  
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Zaterdag 7 september 2019 staat in het teken 
van de AED cursusdag. 

Stichting De Nieuwe Brug vindt het heel 
belangrijk dat onze vrijwilligers getraind zijn in 
het omgaan met de AED. 

Een aantal van onze vrijwilligers beschikken 
over een EHBO diploma en hebben automatisch 
dit onderdeel in hun opleiding  gehad.  Wil je 
voor zekerheid nog even doorgeven of je over 
een geldig EHBO diploma beschikt?  

Binnen de Stichting beschikken wij over een 
draagbare AED. Deze AED nemen wij mee tijdens het wandelen, dagjes, 
weekenden uit, maar is altijd tijdens de activiteiten aanwezig in het pand. 

In het zwembad is ook een AED aanwezig. Maar je moet hiervoor wel getraind 
zijn! 

Wat is een AED???? 

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het 
hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van 
een elektrische schok. 

Stichting De Nieuwe Brug vindt het heel belangrijk dat iedereen hier goed mee om 
kan gaan en heeft daarom op zaterdag 7 september 2019 deze cursus opgelijnd. 
Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Wij vinden het belangrijk dat ook U meedoet. 
Wij betalen deze cursus voor u.  

De cursus wordt gegeven in het clubgebouw van Stichting De Nieuwe Brug aan 
de M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse. 

Uitgangspunt bij de Stichting is nl dat wij op elke activiteit die georganiseerd 
wordt proberen een EHBO en/of AED deskundige in het pand te hebben. Of te 
wel: Safety First.  

CURSUSDAG BIJ STICHTING DE NIEUWE BRUG: ZATERDAG 7 SEPTEMBER 
2019.  

GEEF JE SNEL OP. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt het 1 of 2 
sessies.  Mail naar: abelien@chello.nl     
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FORMEER JE EIGEN QUIZ TEAM EN DOE MEE!!! 

 

TAPAS PENSADOS 

                (7 september 2019) 

DOE JIJ OOK MEE MET EEN EIGEN QUIZ TEAM?????? De Rotery 

Spijkenisse gaat ons dit jaar steunen. En hoe leuk is het als wij zelf ook 

een team zouden kunnen afvaardigen.  

OPROEP  OPROEP  OPROEP   OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP  

OPROEP 

FORMEER EEN QUIZ TEAM EN DOE MEE AAN DE SPECIALE 

QUIZAVOND WELKE DE ROTERY SPIJKENISSE GAAT ORGANISEREN IN 

DE MAAND SEPTEMBER EN WAARVAN DE OPBRENGST TEN GOEDE 

KOMT AAN STICHTING DE NIEUWE BRUG.  

Er zullen 10 x 10 multiple choice vragen worden gesteld 

over allerlei onderwerpen, zoals taal, vreemde talen, t.v.-

programma’s, eten en drinken, actualiteiten, kunst, 
vakantiebestemmingen, muziek, maar ook rekenen, 

geschiedenis, mode of rare gewoontes. Bij elke vraag kun 

je telkens kiezen uit drie antwoorden.  

Er wordt uitsluitend gespeeld om de eer. De opbrengst 

gaat naar STICHTING DE NIEUWE BRUG.  Per deelnemer moet je zelf inleggen € 
25,00. Je moet een team formeren welke bestaat uit 4 personen.  Gedurende de 

quizavond wordt er TAPAS geserveerd.  De consumpties komen voor eigen 

rekening.  Ook zal er een grote verloting worden gehouden. Voor inschrijven bij: 

abelien@chello.nl                                                                                                                                    

Het mooie nieuws is dat dit jaar de opbrengst ten goede komt aan                         

Stichting De Nieuwe Brug. 
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Zaterdag 14 september 2019 is alweer 

het laatste eetcafé voor de grote 

vakantie. 

 

Wij  nodigen u uit om van 17.30 – 19.30 

uur gezellig mee te komen eten. 

Wij serveren een driegangen diner voor                     

€ 6,50 pp (excl. consumpties). 

 

 

Gezien de voorbereidingen is opgeven van tevoren wel noodzakelijk. 

Dit kan tot uiterlijk vrijdag 13 september 2019. Echter vol=vol.  Wil je 

komen? Schrijf je zo snel mogelijk in. 

Dit is de eerste mogelijkheid na de grote vakantie om mee te komen 

eten. 

 

De volgende eetcafés zijn: 12 oktober, 16 november,  14 december. 

Zet deze alvast in de agenda. 

 

Stuur een mailtje naar gre.wiechmann@gmail.com of bel haar op 

nummer: 06-42826465. 
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Met heel veel leuke, mooie spulletjes. Speelgoed, Elektronica, 
Glaswerk etc.  

KLEDINGBEURS/BOEKEN, CD, LP’s 
HERFSTMARKT  

 

  

  

Prachtige 
bloemstukjes tegen 
zeer 
aantrekkelijke 
prijzen! 

Op = Op !!!!!! 

Mooie kleding, 
schoon en heel! 

Stichting 

De Nieuwe Brug 

M.A. de Ruijterstraat 7 

(centrum), Spijkenisse 

De totale opbrengst van deze markt komt ten goede aan  

extra activiteiten voor deelnemers van Stichting De 

Nieuwe Brug, welke allen een verstandelijk en/of 

verstandelijk lichamelijke beperking hebben.   
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ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2019                                                      

kun je gezellig komen (mee)lunchen bij                                                              

Stichting De Nieuwe Brug. 

 

M.A. de Ruijterstraat 7, 3102 CK Spijkenisse 

De lunch wordt geserveerd van 11.30 – 13.00 uur.                                       

Eigen bijdrage € 3,50.                                                                                                             
Bij mooi weer gaan we lekker buiten lunchen!   

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

Ja,  ik kom graag lunchen bij Stichting De Nieuwe Brug op zaterdag 21 

september 2019.  

Naam: 

Adres        Mailadres: 

 

De eigen bijdrage dient op de dag zelf afgerekend te worden.  

Opgeven mogelijk tot donderdag 19 september 2019. Gaarne de aanmelding in de gele 

brievenbus doen of afgeven op maandagavond in het zwembad.   
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Dit jaar willen wij het schoonmaken van het pand iets anders aanpakken dan 

gebruikelijk. Wij hebben vier momenten waarop je kunt instappen. Je bent 

natuurlijk vrij om alle vier de momenten te komen helpen, graag zelfs. 

Maandagmorgen 24 juni van 10.00 – 12.00 uur 

Dinsdagmorgen 25 juni van 10.00 – 12.00 uur 

Woensdagavond 26 juni van 19.00 – 21.00 uur 

Donderdagavond 27 juni van 19.00 – 21.00 uur 

Wij hopen dat er heel veel vrijwilligers bereid zijn om te komen helpen. De 

grote kookkeuken, de ramen zemen, de kleine keuken, de grote zaal, de 

houtruimten, de kasten opruimen én uitzoeken, de w.c.’s, bergruimtes etc. etc.  
alles willen wij netjes en schoon achterlaten. 

Mocht je deze avonden niet kunnen maar wil je wel een klus voor je rekening 

nemen, geef dit dan even aan bij Monique de Lange: 

monique.vandenengel@gmail.com 

Vele handen maken licht werk en wij maken met heel veel mensen gebruik van 

het pand, laten wij dan ook met heel veel mensen het pand schoonmaken. 

                                 

 

WIJ GAAN WEER STARTEN MET ALLE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN OP MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019 
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Wij vieren dit jaar BURENDAG 2019 met een gezellig straatontbijt.   

Vijf jaar geleden hebben wij in het kader van Burendag dit voor de 

eerste keer gedaan. Lekker met elkaar ontbijten gewoon op straat. Kom 

jij ook mee ontbijten? 

Dit ontbijt wordt aangeboden door het Wijkcentrum “Het Centrum” en 
Stichting De Nieuwe Brug. Uitgenodigd zijn: 

Alle bewoners van de M.A. de Ruijterstraat 

Alle bezoekers van Wijkcentrum “Het Centrum” 

Alle deelnemers en vrijwilligers van Stichting De Nieuwe Brug.  

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

Ja ik kom graag naar het Straatontbijt op Zaterdag 28 september 2019.                   

Naam:       Mailadres:                                                  

Adres:                                                        Telefoonnr:            
o Bewoner van de M.A. de Ruijterstraat   

o Bezoeker van  Wijkcentrum “Het Centrum”   
o Vrijwilliger/Deelnemer van Stichting  De Nieuwe Brug.                                   

Graag het strookje in de brievenbus aan de M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse / De gele brievenbus in het 

gebouw of afgeven op maandagavond in het zwembad voor woensdag 25 september 2019 

 



 

 

Jarigen in juni  
 

Thea van Deursen 1 juni  

Patrick Dol  2 juni 

Patrick Konings  2 juni  

Monique Streefland  2 juni 

Esmee van Huffel  3 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 

Carl van der Laarse 24 juni  

Chris Donker   24 juni 

Gerrie Ladage   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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen juli 
 

Emile Hendriks  1 juli  

Gilbert de Haas  1 juli 

Kristina Jansen   2 juli 

Annewies van de Wel  2 juli 

Shawnte Pocorne  2 juli 

Corry Schepen   3 juli  

Peter Hoek   5 juli  

Corrie de Die   6 juli  

Nick van Oss  9 juli 

Xander Steegers  9 juli 

Sharon Hahn   11 juli 

Rob Veenis   12 juli  

Anita van der Noorda 13 juli 

Vincent Timmermans  14 juli  

Bert Molema   15 juli  

Monique de Lange  15 juli 

Wilma de Reus  15 juli 

Robert Beekman  16-juli 

Aimee Zwarts  17 juli 

Chayenna Schilderman  18-juli 

Hanneke Dijkman 19 juli 

Cornelis Karreman  19 juli 

Vera Dikkenberg  20 juli 

Yvonne Klok   20 juli 

Dennis Verschure 20 juli  

Marije Berkhout  21 juli 

Elora Zwarts  22 juli 

Yvar Hoogendoorn  25 juli  

Adma Kruik   27 juli  

Sanne Kleij   27 juli 

Madelon Lamb   27 juli 

Mandy Peek   29 juli 

Miriam Schipper  30 juli 

Anja Dekker  31 juli 

Viael Helena   31 juli 

Richard   Roobol  31 juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen augustus 
 

Dennis Banis  2 augustus 

Jack de Jong   2 augustus  

Bradley  de Visser 2 augustus  

Corrie Langstraat  3 augustus  

Ruud van Schijndel 3 augustus 

Claudia Bosman 5 augustus  

Jantine Jongerius  8 augustus  

Janis Dirkx   8 augustus  

Theo Piening  8 augustus 

Shwan Ahmad   9 augustus 

Tess van Gelderen  11 augustus  

Anissa Dafaa  12 augustus 

Hans Dijkman  12 augustus 

Evi Tsiris  12 augustus 

Ilse Mirer   14 augustus 

Bas Weber  15 augustus 

Shanurka Noverta 15 augustus 

Dicky Zwarts   15 augustus 

Tom Hoang  16 augustus 

Audrey Wulff   16 augustus  

Melissa van der Veen  18 augustus 

Joke Klaver   19 augustus  

Mandy van Hall  19 augustus 

Nel van Tilburg   20 augustus 

Adrie Groeneweg  20 augustus  

Annemiek van der Wal  20 augustus  

Lisette van Kralingen  21 augustus  

Roy Koster   21 augustus 

Sjaak van Kapel  22 augustus  

Wisnoe Soerjadi  23 augustus  

Ben Stolk   24 augustus 

Bianca van der Sluijs  25 augustus 

Robert jan Sijtsma 31 augustus 

Ronald Bol   31 augustus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandala 

tekenen 

 

VRIJDAG 24 mei 2019.  En iedereen had de kleurplaat 
meegebracht en werd dus verrast met een cadeautje. 
 

Wat werd er geconcentreerd gewerkt en wat was 

het gezellig! Dank aan allen.  
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AKTIVITEITENKALENDER  juni/juli/augustus/september  2019 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

 

   

  

 

   

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Zondag  2 juni            

14.00 – 16.00 uur  
Workshop Vaderdag 

& Sociëteit 

 

Maandag 3 juni t/m 

donderdag 6 juni

  

AVONDVIERDAAGSE 

 

Zaterdag  10 augustus 

10.00 – 13.00 uur 
WANDELEN 

 

Zondag                         

30 september 2018    

14.00 – 16.00 uur 

SLOTDAG        

Zandsculpture festijn 

 

Maandagochtend  

10.00 – 12.00 uur/ 

Dinsdagochtend      

10.00 – 12.00 uur 

Woensdagavond  

19.00 – 21.00 uur/ 

Donderdag avond 

19.00 -21.00 uur 

SCHOONMAKEN 

Maandag 24 juni  

Dinsdag 25 juni  

Woensdag 26 juni  

Donderdag 27 juni 

 Zaterdag 29 juni 2019 

Vertrek om 09.00 uur  

 

Zaterdag 31 augustus   

10.30 – 16.00 uur 
WANSINKBOKAAL in 

Sporthal Den Oert 

 

Vanaf                          

maandag 2 september  

2019                      

starten alle 

activiteiten weer.  

AANVANG ALLE 

ACTIVITEITEN 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjXgs3ymuzhAhVPIlAKHQVfADYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.animaatjes.nl/sport-plaatjes/wandelaars&psig=AOvVaw2bLLhzzXINAcL5Kdox_iQu&ust=1556314874350577
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjggPrBmOzhAhVR3qQKHSdmAbcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.anwb.nl/landvananwb/veluws-zandsculpturenfestijn&psig=AOvVaw1CdydYe3xd8yQfOadgo_0-&ust=1556313920286331
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCxLnNq-vhAhXJYVAKHTbFAAwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.slimhuishouden.nl/leuk-om-weten-2/de-grote-schoonmaak/&psig=AOvVaw0qFJ6433m9qc5o-KUhaLVt&ust=1556285011081655
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitzr2Pm-zhAhVIZVAKHatIBusQjRx6BAgBEAU&url=http://buurtvereniging.oudemolen.net/nieuws/buurten-zeskamp-bathmen&psig=AOvVaw3NJzB4xm_kIldFX5H7OTtY&ust=1556314918831904
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiRiNLh0rviAhWGsaQKHf6uBUMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=f2UeZBUEYWk&psig=AOvVaw0_fvJS2xA9ecYAMApse65C&ust=1559044286090785


   

 

     

 

   

 

 

   

 

 

  

 

 

                      

 

 

 

   

  

VERGEET NIET JE ZO SNEL MOGELIJK IN TE SCHRIJVEN. 

 

 

 

 

Zaterdag                        

7 september 2019      

Aanvang 09.30 uur

     

AED CURSUS  

 

Zaterdag avond                    

7 september 2019  
Tapas Pensados 

 

Zaterdag                           

21 september 2019      

12.30 – 13.00 uur  

Lunchen  

Zaterdag                        

28 september 2019    

09.00 – 10.30 uur            

Straatontbijt  

 

Zaterdag                            

14 september 2019       

17.30 – 19.30 uur 

Eetcafé 

Zaterdag                      

21 september 2019      

09.00 – 15.30 uur 

Rommelmarkt   

WELKOM    WELKOM    WELKOM     WELKOM    WELKOM    WELKOM  

Sinds de Algemene Vergadering, welke gehouden werd op dinsdag 14 mei j.l., is het bestuur weer 

voltallig. 

Wij heten als afgevaardigde van de afdeling Sport Herman Mets welkom in het Bestuur.  

Voor zwemmen is Gre Wiechmann vertegenwoordiger;  voor dansen Monique de Lange; voor 

woensdagavond Joke Versendaal; voor de woensdagmiddag Adry Hille; voor koken Aukje van der 

Hoeve; voor Muziek Wendy Mirer, voor sporten Herman Mets. Voor Yoga kunt u contact opnemen met 

Gerdie Ros.  

Aan de binnenkant van de kaft van het maandblad vind je alle relevante informatie van hen.   
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Onze slagerij werkt uitsluitend met verse producten.   

 U kunt bij ons terecht voor alle soort vlees. 

   

 

Maar wij verzorgen ook graag voor u aan huis een complete bbq.             

             

 

                                                                                    

Onze salades zijn alom geprezen en voor elk wat wils!                       

Voor alle feesten en partijen kunt u bij ons uw hapjes bestellen, maar wij 

kunnen ook uw captainsdinner verzorgen. En wat te denken van uw 

erwtensoep avond of uw winter stamppot avond? 

                 

SLAGERIJ  & CATERING BEDRIJF 

L.N. VAN DER WULP 
 

KLUIVERTWEG 3 

3209 AP HEKELINGEN 

0181 -  639341 

 

Openingstijden:  

Woensdag, Donderdag, Vrijdag  08.30 – 17.00 uur 

Zaterdag van 08.00 – 13.00 uur 

Wij overleggen uitgebreid met de klanten 

en richten ons op de aanwezige wensen. 

Volledige verzorging van uw feest?  

Een bruiloft?      BEL ONS ! 

0181 639341 

 

 


