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Secretaris Gré Wiechmann 

 
06-42826465 gre.wiechmann@gmail.com 

Zwemmen:  Gré Wiechmann 

 
0181-614787 gre.wiechmann@gmail.com 

Dansen Monique de Lange 

 

 

06-10172385 Bestuurslid / monique.vandenengel@gmail.com 

Hobby club middag Adry Hille 

 
0181-619221 Bestuurslid / a.hille@hotmail.nl 

Hobby club avond Joke Versendaal 

 
0181-636618 Bestuurslid / jokeversendaal52@gmail.com 

Sportinstuif Herman Mets 
 

 

0626374624/ 

06-22219135 

Bestuurslid 

herman.sport.denieuwebrug@gmail.com 

Koken Vacature 

  

Bestuurslid  

Muziek Wendy Mirer 

 
0181-629600 Bestuurslid / wendy78m@hotmail.com 

Avondvierdaagse Gerrie Mirer 

 
0181-639227 Gerrie.mirer@kpnplanet.nl 

Brugnieuws redactie Gré Wiechmann 

 
0181-614787 gre.wiechmann@gmail.com 

Clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7   0181-611096  06-42826465 

Rivièrabad: Groene Kruisweg 21 

 

06-42826465  (afbellen als je niet aanwezig kunt zijn) 

Gymzaal Maaswijk: Anne Frankstraat 26 

 

06-22219135  (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 donderdagavond 

 

Gymzaal/Maaswijk 19.00  -20.30 uur         €  60,00/jr 

Workshops 

Disco 

Wandelen 

Kook café 

Computercursus 

Bowlen 

Vertrouwenspersoon 

1x per maand vrijdag of zondag  

laatste zaterdag/maand 

1x per maand zaterdagochtend   

1x per maand zaterdagavond  

Woensdagavond 

Incidenteel 

Wil van der Velden 

 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

 

0181-663236 

19.30 - 22.00 uur 

10.00 – 13.00 uur          €    2,50/keer 

17.30 – 19.30 uur          €    6,00/keer 

19.30 – 21.00 uur 

zondagmiddag 14.00 – 16.00 uur 

wmc.vandervelden@gmail.com 

Yoga geleid door 

Gerdie Ros 

Donderdagochtend 

0181-640512   clubgebouw 9.30 - 10.30 uur           € 5,00 /keer     

mailto:abelien@chello.nl


 

We mogen weer voorzichtig gaan opstarten!       

Helaas,  nog steeds komen wij alleen digitaal uit. Immers de drukkerij is nog 

niet geopend.  

Wij vragen ouders, familie, leiding van tehuizen aan hen die dit blad niet zelf 

ontvangen dit samen met hen te bekijken.  

Zo weten ze dat wij ook aan hen denken. 

 

Wat hebben wij jullie allemaal gemist!  Wat is het voor jullie 

zwaar geweest. Wat hopen wij elkaar weer snel te kunnen 

zien. 

Als men denkt dat wij niets hebben gedaan tijdens de 

verplichte sluiting, die zal blij verrast opkijken als wij weer 

de deuren aan de M.A. de Ruijterstraat 7 mogen openen. Dat 

openen gaat in de loop van deze maand gebeuren.  

 

Er is zo hard gewerkt, er is zoveel gedaan. Ongelooflijk! Het plein achter is 

helemaal veranderd. Wij hebben prachtige led verlichting gekregen. Het huisje 

is gedraaid, opgeknapt, geverfd. Er zijn veel bestratings werkzaamheden 

gedaan om alle schots en scheef liggende tegels recht te leggen. Banden zijn 

opnieuw gesteld. De tuin is netjes afgebakend. De bank is opgeknapt. Trots 

laten wij het jullie zien als wij op zaterdag 4 juli en zondag 5 juli onze deuren 

openen om jullie te verwelkomen op de 

Rommelmarkt.  

 

Een  rommelmarkt die geheel is omgezet naar de 

1,5 meter afstandregel en met looproutes.   

 

De kledingbeurs staat ruim opgesteld. Voor mannen, vrouwen, 

jongens, meisjes. Alles is gesorteerd en ligt heel geordend 

klaar. Daarnaast hebben wij heel veel tassen en schoenen 

binnen gekregen. 

Loop binnen en scoor iets moois!  

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/nl/vector/de-man-verkopen-kleding-en-tweedehands-stopt-op-rommelmarkt-gm952642852-260069917&psig=AOvVaw0wvIoGzxoxeKxthVrEjY09&ust=1591373578376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNji0dnG6OkCFQAAAAAdAAAAABAK


 

 

Er zijn weer heel veel boeken binnengekomen. Kom 

lekker snuffelen. Maar ook CD’s, zelfs nog dvd’s. LP’s voor 
wie van snuffelen houdt, die kan hier zijn hart ophalen.  

 

Lastig kiezen wordt het bij de SPEELGOED beurs.  

Wat te denken van de prachtige Huishoudhoek? Bomvol met 

allerlei huishoudelijke waar. En daarnaast heel veel 

snuisterijen. Mooie bloempotten en vazen. Potten en pannen. 

Schalen en serviezen, glazen etc etc.   

Wij hebben zoveel mooie spullen gekregen. Dank hiervoor, 

gulle gevers. 

Buiten hebben wij heel veel bijzondere aanbiedingen staan. Van koelboxen, tot 

tafeltjes, van stoeltjes tot visspullen. Van schilderijen tot rolgordijnen.  En alles 

wat hier tussen in ligt. KOM KIJKEN!!!! Hier scoor je altijd iets.  

 

Reken maar dat onze “bloemenmeisjes” weer voor 
geweldige bloemstukken gaan zorgen. Ze verheugen zich er 

nu al op om weer te kunnen starten. 

Wie maakt hen los op deze dagen?  

 

 

T.v.’s, CD spelers, huishoudelijke apparatuur, computer 
spullen, printers, klokken, gereedschap. You name it, wij 

hebben het! 

KOM ZOEKEN, WIJ HEBBEN HEEL VEEL STAAN!!!! 

En vergeet niet een gokje te wagen in onze 

enveloppenstand. 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/241013017537478319/&psig=AOvVaw2hRNxf0mGtL3MLNhi3fHdC&ust=1591373021281000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND_kdHE6OkCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.denieuwebrug.com/files/clubblad/DNB_2019-09_clubblad.pdf&psig=AOvVaw2K20aqDDx0AfEkrHkgGHXH&ust=1591373143914000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDcvYrF6OkCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.depositphotos.com/194921350/stockillustratie-huishoudelijke-apparaten-iconen-set-eenvoudige.html&psig=AOvVaw1JsymcIe4IiQfleT0lMk04&ust=1591373362368000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjX4fLF6OkCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/nl/vector/mensen-winkelen-en-verkoop-van-kleding-beurs-tweedehands-voeders-en-levensmiddelen-gm952643218-260069916&psig=AOvVaw0wvIoGzxoxeKxthVrEjY09&ust=1591373578376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNji0dnG6OkCFQAAAAAdAAAAABAE


 

Maar we hebben nog meer gedaan tijdens deze periode:  er is veel extra 

schoongemaakt. Ook in het gebouw zelf is er nog veel aan de verlichting 

gedaan. Wat is dit toch een bijzonder tijdrovende klus! Maar wat levert het ons 

een besparingen op naast dat wij een prachtige bijdrage aan het milieu leveren. 

 

Maar de eerste uitdaging die wij hadden,  was om het 

zwemmen weer op gestart te krijgen.  

Het sein werd door de overheid op groen gezet, de 

zwembaden mochten open!  Maar voordat wij konden 

gaan zwemmen, moest er eerst overleg zijn, 

protocollen geschreven worden, nagedacht worden 

over hoe wij dit het beste konden aan gaan oppakken. 

 

Gemakkelijker was natuurlijk geweest om te 

zeggen: wij gaan pas in september starten. 

(Overigens dan weten wij ook niet of er geen 

speciale regels gelden). 

Maar onze deelnemers willen elkaar zo graag weer  

zien. Ze willen zo graag weer gaan zwemmen. Wij 

werden gebeld door hen, gemaild etc. Ze zijn het zo zat, dat alsmaar (vaak 

alleen) thuis zitten.   

Alleen al daarom hebben wij besloten om ons in te zetten, om met de 

noodzakelijke protocollen in de hand, te gaan zwemmen vanaf a.s. maandag 8 

juni. Wij gaan deze uitdaging aan.  

Iedereen van de zwemgroep heeft inmiddels een mail ontvangen met daarbij de 

indeling van de baden, van de banen, van de looproutes etc. Het zwemmen zal 

de komende periode echt anders zijn dan tot nu toe het geval was.  

Alle getroffen maatregelen zijn aangegeven door de overheid. Daar is heel goed 

over nagedacht, dus wij durven het zeker aan, mits wij ons met elkaar aan de 

afspraken houden. 

We hebben aan iedereen meegegeven: de keus of je komt, is aan jezelf. Of je 

vrijwilliger bent, of je deelnemer bent. Wij scheppen de mogelijkheden, de keus 

wordt door iedereen zelf gemaakt.  

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.tegelspreuken.nl/uitspraken/probleem-uitdaging.html&psig=AOvVaw3IIGfhSBPROStKEkP2oslT&ust=1591374428549000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOik-e7J6OkCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/nl/vector/cartoon-familie-op-vakantie-spelen-bal-en-tijd-doorbrengen-zwemmen-in-de-zee-vector-gm1133439596-300824005&psig=AOvVaw3RhWcDFR9dG0c6H5ZUOEDD&ust=1591374488606000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC394vK6OkCFQAAAAAdAAAAABAP


 

 

Maar met alle getroffen veiligheidsmaatregelen, heb ik er vertrouwen in. Als 

iedereen zich houdt aan de afspraken en de aanwijzingen goed opvolgt, dan 

gaan wij weer lekker bewegen. Wij maken er met elkaar een feestje van! 

De 17 diplomazwemmers gaan in het diepe bad van 18.30 – 19.00 uur verder 

met hard oefenen.  De wedstrijdzwemmers die in september mee op wedstrijd 

gaan, gaan alvast kijken op welke discipline ze willen gaan zwemmen. 

Schoolslag, borstcrawl, estafette zwemmen, rugslag etc. etc.  

We zwemmen met max 6 deelnemers in twee banen. Van 18.00 – 18.30 uur 

zwemmen wij in zes banen en van 19.00 – 19.30 uur zwemmen wij in zes banen. 

Je mag bij het wedstrijd zwemmen dadelijk in september aan drie onderdelen 

meedoen.  

Elke wedstrijd wordt gehouden op zaterdagmiddag en duurt tussen de 2,5 en 3 

uur. Eigen bijdrage is € 4,00 per keer.  

Maar het tussenbad en het speelbad zijn ook 

weer beschikbaar. Daar gaan wij ook weer 

lekker van genieten. De vrijwilligers mogen 

echter het water niet in; tenzij ze familie zijn. 

Als wij zwemmers hebben die begeleiding 

nodig hebben, dan mag dit alleen gedaan 

worden door het tehuis of de familie zelf. Dus 

het is geen onwil van onze kant, maar gewoon 

gevolg geven aan de voorschriften. Onze 

vrijwilligers helpen met de extra  taken en het 

houden van toezicht langs de kant.  

Kom 10 minuten voor de aangegeven tijd. Meld je bij Betsy de Heer.  

Zorg dat je je badpak/zwembroek reeds aan hebt. Zorg dat je een tas bij je hebt 

waar je je spullen in kunt doen. We gaan rechtstreeks via de vastgestelde 

looproute naar het goede bad toe, daar trek je je spullen uit en doet ze in de 

tas.  

Daarna gaan wij lekker zwemmen.  Na afloop ga je naar de kleedruimtes waar 

je je gaat omkleden. Let op je mag NIET douchen. Na elke omkleed ronde 

dienen wij te zorgen dat alles weer ontsmet wordt. Wij zijn er dus met elkaar 

lekker druk mee. Vinden wij dat erg? Welnee, wij hopen dat jullie het met 

elkaar weer prima naar de zin hebben.  En ben je aangekleed? Dan ga je via de 

zij ingang naar buiten waar het busje voor je klaar staat.  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.itpertoer.nl/Praktisch/789-P-schooltijden-en-vakanties&psig=AOvVaw3RhWcDFR9dG0c6H5ZUOEDD&ust=1591374488606000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC394vK6OkCFQAAAAAdAAAAABAV


 

 

In de week voor het weekend van 4 en 5 juli gaan wij weer druk aan de slag 

met de Rommelmarkt. Wij hebben al aardig wat verkocht in de voorverkoop, 

maar er staat nog HEEL VEEL. Dus heb je nog spulletjes, die kun je rustig 

brengen. Wij zijn er blij mee. 

We gaan de grote tent opzetten, want daar gaat de KLEDINGBEURS in 

gehouden worden. Dit omdat wij anders niet kunnen voldoen aan de 1,5 meter 

afstand. We hebben gelukkig de beschikking over ons “Koninklijke” terras, wat 

dan zeker helemaal in volle glorie staat opgetuigd. Dit kan iedereen komen 

bewonderen en lekker van komen genieten.  

De enveloppenstand krijgt deze keer ook een speciaal plekje, immers wij 

moeten meer ruimte creëren.  Hopelijk is het alleen voor deze ene keer. Want 

wat is dit een mega operatie om het allemaal voor elkaar te krijgen. 

 

Ook het protocol voor deze Rommelmarkt is inmiddels 

geschreven en ingediend. 

Want wat zijn wij voorlopig zonder protocollen? 

 

We hebben alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen: mondkapjes, 

wegwerphandschoenen, gezicht spatschermen, desinfecterende gel, 

thermometers die op afstand werken. Wij hebben het gelukkig allemaal op 

voorraad liggen. 

Wat zou het toch fantastisch zijn als jullie ons allemaal op zaterdag 4 juli 

tussen 09.00 – 15.30 uur en zondag 5 juli tussen 10.00 – 15.00 uur komen 

bezoeken. Nog beter: iets te kopen.  Ook voor de inwendige mens zullen wij, op 

bescheiden schaal dit keer,  zorgen. Het is fijn toeven op ons plein!  

 

WOUDRICHEM WIJ KOMEN ERAAN!!!!! 

Maar we hebben nog meer goed nieuws. Op 

zaterdag 15 augustus a.s. gaan wij met alle 

mensen die zich reeds hadden opgegeven voor 

de dagreis naar de Keukenhof naar 

Woudrichem.  

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://willemsparkschooldenhaag.nl/leerprogramma/protocollen/&psig=AOvVaw0oRuCWKmE_wTnAweC_9xdW&ust=1591374750411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCp14jL6OkCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.weekendplanner.nl/weekend/woudrichem.htm&psig=AOvVaw3m9zrvb3XpmrLGi6izWWY2&ust=1591374884123000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDHucjL6OkCFQAAAAAdAAAAABAK


 

 

Wij gaan varen met de Marlina. De instapkaarten komen t.z.t. naar jullie toe. 

Wie al betaald heeft, die gaat automatisch mee. Kun je niet op 15 augustus a.s., 

laat het ons even weten.  

We combineren deze reis met SIEN, waar ook velen van jullie (of jullie ouders)  

lid van zijn. Sien is een belangenvereniging voor het netwerk rondom mensen 

met een verstandelijke beperking. Door gezamenlijk op te trekken deze dag, 

kunnen wij nl de bootreis aanbieden. Het wordt een toffe dag! Met lunch en 

diner!  Kom daar maar eens om.  

De vrijwilligers zijn deze keer echt vrijwilliger. Zij betalen deze keer de eigen 

bijdrage ad € 30,00 als ze mee willen gaan varen. Ze hebben deze dag niet de 
zorg voor onze deelnemers. Gezien de voorwaarden die in het protocol zijn 

opgenomen, moeten de deelnemers die zorg nodig hebben, deze keer zelf 

zorgen dat er begeleiding meegaat. Alleen familie of de leiding van het tehuis 

mogen hen nl op dit moment, volgens de richtlijnen van het RIVM en de 

overheid, verzorgen.  

Familie of het tehuis kunnen zich inschrijven om mee te gaan, echter zij zullen 

wel moeten betalen voor deze dagtocht.  ’s Middags is het mogelijk om 
Woudrichem zelfstandig in te gaan. Een leuk stadje!  

Wij vertrekken ’s morgens om 09.00 uur en zijn ’s avonds om rond 20.00 uur 
terug. 

Gelukkig kunnen wij weer wat leuke dingen in het vooruitzicht stellen. 

Van de het Special Olympics team kregen wij een link doorgestuurd waarmee 

je virtueel mee kunt doen met hun programma:  

Klik hier om de e-mail van Special Olympics Nederland online te bekijken. 

Tot heel snel, tot binnenkort!  En blijf zoveel als mogelijk bewegen!!!!! 

Abelien van der Rest 

 

  

https://mailchi.mp/73de22411b86/unified-moves-special-olympics-online-spelen?e=ddacbeebe3


 

De eerste volle bak frituurvet is opgehaald. Dank voor het inleveren. 

We gaan echter gewoon door met sparen. Wil je het voor ons 

bewaren? Als het pand weer opengaat, kun je het weer deponeren in 

de bak. 

Wel graag in afgesloten flessen en deponeer het in deze bak!  

Hij staat achter het gebouw naast de fietsenstalling.  

 

Maar je kunt nog meer inleveren:  

Zoals:  

 oude accu’s . 
 statiegeld flessen.  

Goed voor het milieu én het levert de club 

ook wat op! 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

AANMELDEN VOOR HET SEIZOEN 2020/2021 

Bowlen gaat een vaste activiteit worden. Je wordt lid van 

de Bowlinggroep en dan bowl je 10x per jaar. Elke maand 

op zondagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.  

Dit betekent dat, als je nu Algemeen Lid bent, je 

lidmaatschap vanaf 1 september 2020 lid wordt omgezet 

als lid van de Bowlinggroep. De bijdrage voor het  

Algemeen Lidmaatschap komt te vervallen. 

Bijgaand kun je je opgeven via dit formulier, mailen mag 

uiteraard ook naar: voorzitter@denieuwebrug.com. 

Wie al bowlde heeft voorrang bij de inschrijving voor het 

nieuwe seizoen. Er zijn maximaal 60 plaatsen 

beschikbaar.  

 

 



 

Inschrijfformulier voor 10x bowlen in seizoen 2020/2021. 

 

Naam:       Mailadres: 

 

Adres:       Telefoonnummer: 

 

Plaats: 

Daar Bowlen een vaste activiteit wordt m.i.v.  het seizoen 2020/2021,  vervalt,  voor 

diegene die nu Algemeen Lid zijn, het Algemeen Lidmaatschap. Het Algemeen 

lidmaatschap wordt omgezet in lid van de Bowlingafdeling.    

Als lidmaatschap van de afdeling Bowling geldt als tegemoetkoming in de kosten voor 

het seizoen 2020/2021 een eigen bijdrage ad € 80,00.  

De volgende data zijn vooralsnog gepland: 

13 september 2020 

18 oktober 2020 

15 november 2020 

20 december 2020  

17 januari 2021 

14 februari 2021 

21 maart 2021 

18 april 2021 

30 mei 2021 

20 juni 2021     

Schrijf je snel in. Wij hebben nl maximaal 60 plaatsen beschikbaar. 

Zij die al meebowlen hebben voorrang bij de inschrijving voor het 

seizoen 2020/2021 tot 15 mei 2020. 

Mailen kan ook naar: voorzitter@denieuwebrug.com 



 

 

 

 

Al geruime tijd is de Afdeling Zwemmen bezig om te onderzoeken of we deel 

kunnen gaan nemen aan wedstrijd zwemmen. En tot onze grote vreugde kunnen 

wij zeggen: Wij gaan 4x per jaar deelnemen aan zwemwedstrijden! Uiteraard dien 

je om hieraan deel te kunnen nemen, wel lid te zijn van de zwemgroep.                                                                                     

Wij, de zwemmers van Stichting De Nieuwe Brug,  komen uit tegen: 

U.S.S.V. uit Utrecht 

Het IJ uit Amsterdam 

Watervogels uit Lansingerland 

Zevensprong uit Lisse 

G.J.V.W. uit Schiedam.  

Je kunt maximaal aan drie afstanden per wedstrijd deelnemen: je kunt kiezen uit: 

Dames 50 m rugslag; Heren 50 m rugslag, Dames 25 m vrijeslag, Heren 25 m vrijeslag, Dames 75 m wisselslag, 

Heren 75 m wisselslag, 4x 25 m vrije slag gemengd, dames/heren 25 meter vlinderslag.                                                       

Dames 50 m schoolslag; heren 50 m schoolslag, dames 25 m rugslag, heren 25 m rugslag, dames 50 m vrije slag, 

heren 50 m vrije slag, dames 25 m schoolslag, heren 25 m schoolslag.                                                                        

Daarenboven vindt er nog een Duo estafette finale plaats, waar wij met maximaal 3 koppels aan deel mogen 

nemen. 

We eindigen de dag met 4x 50 meter vrije slag gemengd, ook hier mogen drie koppels aan deelnemen.  

De wedstrijden vinden meestal op zaterdag en in de middag plaats en duren zo’n 2,5 uur.  

Wel gaan wij hiervoor trainen, want we willen natuurlijk wel goed beslagen ten ijs komen. 

Wil jij mee gaan wedstrijd zwemmen? Dan gaan wij voortaan op maandagavond 45 minuten  

trainen. 

Elke wedstrijd mag je kiezen op welke afstanden je mee wilt gaan doen. Voorwaarde van deelname is wel dat je 

kan zwemmen!  

PROGRAMMA voor 2020: 

26 september 2020 Lisse 

14 november 2020 Vlaardingen.  

 



 

 

Ja,  ik wil graag mee gaan doen met het wedstrijd zwemmen 

Naam:      Adres: 

Mailadres:      Telefoonnummer 

 

Ja, ik ga voortaan op maandagavond deelnemen aan de training. 

 

Per wedstrijd, dien ik zelf € 4,00  bij te dragen in de kosten. 

De wedstrijden worden doorgaans op de zaterdag middagen gehouden en duren 

ongeveer 2,5 uur. 

Alleen als je lid bent van de zwemafdeling, kun je hieraan deelnemen.  

 

Inschrijvingsformulier kan naar: 

Gre.wiechmann@gmail.com / 06-42826465 

voorzitter@denieuwebrug.com   
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Wij zijn voornemens om op  

 

Zaterdag 15 augustus 2020  
 

de dagreis eindelijk te gaan organiseren.                                                                        

 

Zoals het er nu naar uitziet kunnen én mogen wij op dagreis.  

 

Wij gaan varen met de ms Marlina naar Woudrichem. Wij hebben de boot 

natuurlijk niet helemaal voor ons alleen deze dag, maar ik denk dat jullie 

heel veel bekenden op die dag aan boord tegen zullen komen.  

 

De deelnemers die zich al hebben aangemeld, hoeven niets te doen. Zij 

gaan automatisch mee op zaterdag 15 augustus a.s. 

Kun je die dag niet, laat het ons dan even weten. 

 

Het is een prachtige dagtocht. Wij vertrekken vroeg en komen rond 20.00 

uur terug. Dus wij gaan lunchen en krijgen een diner. Dat hebben wij wel 

nodig na zo’n lange periode van binnenzitten. 
Nu maar hopen dat wij tegen die tijd ook mooi weer hebben.  

 

We organiseren deze dag samen met SIEN een organisatie waar een 

aantal van ouders van onze leden ook lid van zijn.  

 

Gezien de Corona maatregelen kunnen onze vrijwilligers deze dag ook 

mee, maar dan als gast. Zij betalen ook een eigen bijdrage ad € 30,00. 
De deelnemers die zich hebben ingeschreven dienen deze keer zelf voor 

begeleiding zorg te dragen, dit moet nl, gezien de maatregelen die er zijn 

getroffen door de overheid,  familie zijn of begeleiding van het tehuis. 

Helaas is het niet mogelijk om de begeleiding vrij te stellen van een 

eigen bijdrage. Zij dienen ook een bijdrage te betalen.   

 



 

Jarigen in juni  
Thea van Deursen  1 juni                           

Patrick Dol   2 juni                                 

Patrick Konings   2 juni                                

Monique Verschure Streefland  2 juni          

Esmee van Huffel   3 juni                       

Chris Lobe   3 juni                                              

Ronald Mirer   4  juni                                                                                                                         

Rob Buitendijk    4 juni                                                                                                                          

Olaf Weijers   4 juni                                                                                                                       

Daisy Snel    5 juni                                                                                                                        

Daut Elibol    6 juni                                                                                                                               

Astrid Nederlof   8 juni                                                                                                                                

Ruud Christensen   10 juni                                                                                                                            

Reshma Ramyad   10 juni                                                                                                                                         

Winnie van Hengel  13 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                                                                                                                                           

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                                                                                                                                  

Matthe van Dommelen  29 juni                                                                                                                                                      

Jan Kars    29 juni 

Wij wensen jullie, ondanks dat alles nog steeds anders 

is dan normaal, een hele fijne verjaardag.  
 

 

  



Kleurplaat 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omdat de gewone activiteiten nog steeds niet kunnen starten 

vinden jullie het misschien wel leuk om een kleurplaat te kleuren. 

Zodat wij over een poosje kunnen zien hoe mooi jullie deze 

kleurplaat hebben gekleurd.  

Veel plezier liefs Ilse  
  



 

De slager neemt een steeds 
belangrijkere plaats in bij feesten en 
evenementen waarbij de barbeque 
en catering centraal staat. 

Maak kennis met de vakkundige 
slager en medewerkers die dag in 
dag uit zorgdragen voor een prima 
stukje vlees en vele andere 
specialiteiten. 

Stap daarom eens binnen bij de 
winkel van Barbeque en Catering 
Service van Slagerij van der Wulp, 
Kluivertweg 3, 3209 AP Hekelingen. 

Telnr: 0181-639341 / 06-42309002                                         
info@slagerijvanderwulp.nl  

Diverse van der Wulp specialiteiten zijn:     

 Gegaarde kip- of varkenssate met satesaus in 

 een  warmhoudpot.  

 Verschillende mogelijkheden 40 of 70 stokjes.  

 

*  Moeders gebraden snack balletjes.  * Diverse saladeschotels.    * Barbequeschotels. 

Alom geprezen!   Alles met de hand gemaakt, voor elk wat wils. 

Complete verzorging van uw barbeque aan huis?                                                                                               
Een gezellige erwtensoep avond of een stamppot buffet?   

Wij verzorgen dit graag voor u! 

                     

Openingstijden van de winkel zijn: 

Woensdag, donderdag, vrijdag: 08.30 – 17.00 uur              Zaterdag:      08.00 – 13.00 uur  

 

mailto:info@slagerijvanderwulp.nl

