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Voorzitter 

 

 

Penningmeester 

Abelien van der Rest 

 

 

Nico Jaspers    

0181-633363/ 

06 14130944 

 

0181-632080/          

06-13970451 

 

abelien@chello.nl; abelien1205@gmail.com 

 

 

d.jaspers1@upcmail.nl 

 

Secretaris Gré Wiechmann 

 
06-42826465 gre.wiechmann@gmail.com 

Zwemmen:  

 
Gré Wiechmann/Betsy & Kees de 

Heer 

 
06-20827351 gre.wiechmann@gmail.com/deheer4@gmail.com 

Dansen Monique de Lange 

 

 

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

Hobby club middag Tanja van der Meer 

 

 

06-55348528/06-

42826465 

Informatie:tpvdmeer330@hotmail.com 

gre.wiechmann@gmail.com 

Hobby club avond Joke Versendaal 

 
0181-636618 Bestuurslid / jokeversendaal52@gmail.com 

Sportinstuif Herman Mets 
 

 

06-26374624/ 

06-22219135 

Bestuurslid 

herman.sport.denieuwebrug@gmail.com 

Koken Carla Kindermans 
 

06-86861049 Adviseur /Carla.kindermans@gmail.com 

Muziek Wendy Mirer 

 
0181-629600 Bestuurslid / wendy78m@hotmail.com 

Avondvierdaagse Gerrie Mirer                                  

 
0181-639227 Gerrie.mirer@kpnplanet.nl 

Bowlen  Betsy en Kees de Heer 

 
06-20827351 deheer4@hotmail.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         € 100,00/jr 

Dansen dinsdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 22.00 uur         € 110,00/jr 

Hobbyclub 5-15 jaar woensdagmiddag 

 

clubgebouw 15.00 – 16.30 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 

Zondagmiddag 10x/per jaar 

Wil van der Velden 

 

Clubgebouw 
Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Bowlingcentrum  

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 

 14.00 – 16.00 uur         €   80,00 / jaar 

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


  

LOCKDOWN  LOCKDOWN   …………..                                                     

Er komt licht aan het einde van de tunnel.  

Op naar een prachtig mooie zomer 2021.  

Schreef ik de vorige keer in het Brugnieuws van januari dat wij 

reikhalzend uitkeken naar het vaccin, zijn nu al een heel groot deel 

van onze deelnemers gevaccineerd.  

En vaccinatie is volgens mij de enige uitweg uit deze pandemie. De vrijwilligers moeten nog even 

wat langer wachten, een enkeling is gevaccineerd, maar het overgrote deel nog zeker niet.  

Maar wie had een jaar geleden ooit gehoord van Corona? Dan is het toch een top prestatie dat wij 

nu al praten over vaccinatie tegen deze uitbraak.  

Thuis op de bank zit ik vol ongeduld te kijken en verlies ik zelf soms de realiteit wel eens uit het 

oog, dan denk ik, waarom kan ik morgen al niet gevaccineerd worden. Maar geduld is een schone 

zaak, ook in deze! En geduld is niet mijn sterkste eigenschap. 

Hebben wij met elkaar stilgezeten? Nee hoor! Wij zijn met een aantal vrijwilligers op het gemakje 

doorgegaan. Wij zijn met elkaar aan de slag gegaan om het Rommelmarkthok leeg te ruimen. Wat 

kwam daar veel uit en wat is er daarna nog veel  gebracht. Alles voor binnen staat gesteld. Wij 

gaan buiten weer alle tenten opzetten; wij werken met looproutes en wij werken weer met max. 

20 bezoekers tegelijk binnen. Iedereen krijgt de ruimte.  

En wanneer is de Rommelmarkt nu echt???? Wij gaan het niet redden in het weekend van 12/13 

en 14 maart; dat zal niemand verwonderen. Het zal nu hopelijk gaan gebeuren op:                                                           

vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 april 2021. 

Maar naast de Rommelmarkt opbouwen hebben wij ook mooie kledingrekken gekregen; is de 

buitenboel weer opgeruimd. Is het pand rondom weer schoongemaakt. Want schijnbaar vinden 

sommige mensen het nodig om al hun troep gewoon uit hun handen te laten vallen op straat. De 

wind zorgt dat alles bij ons voor de deur komt te liggen. Elke week wordt er een vuilnisbak vol met 

omgevingsvuil buitengezet. Want een ding is zeker ………… we houden van schoon! 

Gelukkig mogen wij doorlopend het pand 

met 20 deelnemers en daarnaast de 

vrijwilligers  blijven gebruiken. Wij zijn 

dus niet op slot gegaan. 

Maar wij hebben als Dagelijks Bestuur 

besloten om de avond activiteiten op te 

schorten tot de avondklok eraf gaat.  

Wij zullen op korte termijn horen wat het 

gaat betekenen voor de zwemmers onder 

ons. Nog even geduld dus! Even 

afwachten wanneer het zwembad weer 

open  gaat en in welke vorm. 



 

 

Wij zijn erg blij dat wij op woensdagmiddag naast een 

creativiteit  JEUGDCLUB nu ook een HOUTBEWERKINGS 

jeugdclub hebben gekregen.   Meer informatie of aanmelden? 

Stuur een mailtje naar Tanja van der Meer 

(tpvdmeer330@hotmail.com) 

Wat gaan wij binnenkort wel kunnen doen? 

Wij gaan weer een koffiemorgen organiseren op donderdag 15 april, als inderdaad de terrassen 

dan weer open mogen. Immers wij hebben een prachtige tuin buiten. Dit gaat zeker lukken.  Koffie 

met appeltaart! Zie verderop in het blad.  

Wij maken ons zorgen over hen die veel eenzaamheid kennen in deze tijd. Hierin staan wij zeker 

niet alleen.  We zien mensen die weinig of geen bezoek krijgen. Dus de uitgelezen gelegenheid om 

dadelijk op ons supergezellige plein te komen genieten van gezelligheid en hopelijk de zon ! 

Schreef ik in het januari nummer dat wij op zoek waren naar stevige 

kledingrekken. Wat denk je wat? Er zijn hele stevige kledingrekken gebouwd. 

Verrijdbaar. Grote lengtes. Want onze kleding hangt nu uitgesorteerd aan 14 

kledingrekken. Wat is dat een verademing. Alles is goed te zien. Je kunt goed 

kiezen nu.  

Daarnaast is de kleding voor op de tafels uitgezocht, gesorteerd op maat en 

soort.  Soms heeft de lockdown zo zijn voordelen. Je moet naar voordelen 

zoeken, maar dan vind je toch echt nog een voordeeltje.  

 GEVRAAGD    GEVRAAGD   GEVRAAGD   GEVRAAGD 

Doordat wij nu erg veel rekken hebben, hebben wij nu hangers te kort. Heb jij er nog 

een paar voor ons? Fijn als je je ons hieraan kunt helpen. 

 

En wat willen wij dan gaan doen, met de opbrengst???? 

Op zondag 27 juni 2021 gaan wij, als het weer kan, met elkaar afscheid nemen van dit hele nare 

jaar!  

Wij gaan met elkaar daar een SPETTEREND evenement van maken. Zet deze datum maar alvast in 

je agenda. 

Dik Smits heeft ondertussen de foto’s van de uitstapjes naar 
Woudrichem en Zaanse Schans op een cd’tje gezet. Als je 
geïnteresseerd bent dan maakt hij voor jou ook een cd’tje. Hij vraagt 
een bijdrage ad € 5,00 per stuk. Dit bedrag stort hij op rekening van de 

Nieuwe Brug.  Stuur even een mailtje naar d.smits16@upcmail.nl en hij 

verzorgt voor jou een prachtig exemplaar. Wellicht heb je nog meer 

fotowensen? Wie weet kan hij je daaraan helpen. 

 

 

mailto:tpvdmeer330@hotmail.com
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Veelal wordt er gevraagd of het mogelijk is om voor onze oudere deelnemers die niet meer ’s avonds aan 
een activiteit kunnen/willen/mogen deelnemen of er niet een activiteit voor hen kan komen overdag.  

Alvorens wij het e.e.a. gaan optuigen, willen wij wel eerst weten of hier voldoende animo voor is.  

Immers als je op leeftijd bent, ben je men pensioen!   En je werk valt dan weg.  

Wij kijken naar een activiteit op dinsdag- of vrijdagmorgen.  Inmiddels hebben wij al van twee deelnemers 

gehoord dat zij belangstelling hebben. 

 

 Kom jij ook meedoen op 

dinsdag- of 

vrijdagmorgen bij 

Stichting De Nieuwe 

Brug?  

 

Dit zal,  voor een aantal tehuizen maar ook voor hen die begeleid thuiswonen en op leeftijd zijn,   de 

mogelijkheid bieden,  om als ze nog niet deelname aan onze activiteiten, zich nu ook bij ons aan te sluiten.  

We gaan bij voldoende aanmelding,  een vrij divers programma optuigen. Dus meld je aan bij 

voorzitter@denieuwebrug.com. 

Met nieuwe initiatieven hebben wij ook meer vrijwilligers nodig. Wie kan en wil ons team komen 

versterken?  

 

Wij zoeken aanvulling bij de kookgroep, bij de moestuin en bij ons nieuwe daginitaitef 

als dit door zou gaan. Maar ook bij de koffiemorgens die wij willen gaan organiseren.  

Meestal bakken wij iets lekkers bij de koffie. Kortom we hopen echt dat je je 

aanmeldt. 

         

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


                                              

 

Het bloemschikken gaan wij ook weer opstarten in april. Schrijf 

je snel in voor VRIJDAG 16 april a.s. In eerste instantie een 

ochtendsessie van 10.00 -  12.00 uur. We laten er per sessie max 

20 toe. Krijgen wij meer aanmeldingen  binnen dan komt er ook 

een middagsessie van 13.30 – 15.30 uur. Geef je snel op! Een 

mailtje naar voorzitter@denieuwebrug.com en je wordt 

ingeschreven.  

 

Tot slot nodig ik jullie uit voor de ALV welke gehouden zal 

worden op maandag 10 mei a.s. En laten wij hopen dat 

deze gewoon weer gaat plaatsvinden in ons gebouw. 

Uiteraard met alle voorzorg maatregelen van dien.  

Verderop in het blad staat de agenda.  

We gaan ook nog rond de tafel om te kijken wanneer wij 

dit jaar nog een BINGO kunnen houden. Want dat is toch 

altijd een prima activiteit.  

We starten als alles zich positief blijft met de wekelijkse activiteiten vanaf dinsdag  20 april 2021.  

Hoe het met de bowling en het zwemmen gaat? Daar hebben wij nog geen zicht op.  

Wel hebben wij met de zes zwemverenigingen afgesproken in de 2
e
 helft 

van het jaar de lang verwachte wedstrijden te gaan organiseren.  

Wij hebben plannen genoeg;  hopelijk begrijpt het virus dit ook en 

vertrekt zij met rasse schreden! 

 

Abelien         

 

Kunnen wij 

op jou 

rekenen?  

 

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


 

 

 

 

 

 

 CD & Boekenbeurs  

 Kledingbeurs  

 Elektromarkt 

 Bloemenbeurs 

 Handige spullen 



 

 

 

DONDERDAGMORGEN 15 APRIL 2021  

 

KOM JIJ OOK GEZELLIG KOFFIEDRINKEN BIJ ONS?                                            

HET WORDT WEER FIJN OP ONS PLEIN.  

KOFFIE MET  FEESTELIJK GEBAK van 10.30 – 12.00 uur!! 

 

(Eigen bijdrage is € 2,50; 2x drinken + 1x appelgebak). 

 

 

Vergeet niet dat wij buiten zitten op het terras! 

 



 

 

Voorlopige startdata voor de wekelijkse activiteiten in ons 

gebouw: 

IJs en weder dienende gaan wij starten (uiteraard onder 

voorbehoud van alle mitsen en maren) ……… 

Dinsdag 20 april starten met dansen; 

Woensdag 21 april met Hobby middag, Hobby avond, 

Houtbewerking en Koken; 

Donderdag 22 april met Koken en Yoga;  Sporten hangt af van 

het vrijgeven van de gymzaal in de Maaswijk. 

Voor zwemmen & bowlen komen er startdata zodra wij deze 

hebben doorgekregen van de betrokken organisaties.   

                       



 

Jarigen in maart 2021 
 

Pauline Kok    1 maart 

Ayse Kesici   2 maart  

Dirk Kindermans  2 maart  

Jayleigh Bos   3 maart 

Rinus de Lange   5 maart 

Joke Heijman    9 maart 

Harold Kes   9 maart 

Amanda Vroon   10 maart 

Nicoline van Steenis  11 maart 

Petra Velthuizen  11 maart 

Wiggerd de Wit   12 maart 

Conzuela Carrot  14 maart 

Olaf Maters   14 maart 

Andre van Halderen  15 maart  

Selwijn Aijpassa  16 maart 

Cor van de Kerkhof  16 maart 

Jaqueline Meijer  16 maart 

Patricia Leander  18 maart 

Sandra Ouwens   18 maart 

Ria Voorberg   21 maart 

Adrie Vennis   22 maart 

Chayenne Louwers  23 maart 

Wanda Vreugdenhil   24 maart 

Enes Coscun   25 maart 

Marcel de Graaf  26 maart 

Dirk van den Berg  28 maart 

Nick Goulooze   28 maart 

Ashley Blanker    29 maart  

Rebecca van Delft  30 maart 

Jelle Herrewijnen  30 maart  

Erik van  der Vliet  31 maart  

 

 



Bowlingnieuws: 

  

Zodra de bowling weer open gaat, gaan we weer bowlen. Wij houden jullie op de hoogte. De 

Bowling heeft zich naar ons zeer schappelijk opgesteld. Wat een toppers zijn dit! 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

En dan realiseer je je opeens dat BINGO en QUIZ prijzen kopen een meer dan grote uitdaging is. 

Word jij onze sponsor voor prijzen???? 

  

                                   

 

In een tijd dat de winkels dicht zijn, is winkelen een uitdaging.                                                                                

Maar wellicht kunt u ons helpen omdat u thuis nog een leuk prijsje liggen iets wat u dubbel 

heeft gekregen?  U kunt ons helpen door uw ongebruikte cadeautjes te schenken aan ons! 

 

SPULLEN INLEVEREN VOOR DE ROMMELMARKT 

Elke dinsdagmorgen kun je je spulletjes voor de Rommelmarkt komen brengen tussen                              

10.00 – 12.00 uur.  

Tevens kan men een afspraak maken voor een uniek rondje Rommelmarkt. 

 Stuur hiervoor een mailtje aan: deheer4@hotmail.com of voorzitter@denieuwebrug.com 

mailto:deheer4@hotmail.com
mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


Jarigen april 2021 

 

Caroline Eijke  2 april 

Monique Rietveld  2 april  

Marianne de Water  2 april 

Nicole van Vliet   3 april  

Marco van Bueren  4 april  

Willem Meijer  5 april 

Emmy Boelens   8 april 

Dennis Visscher  9 april 

Stefan Peek   12 april 

Hennie Oosterhout 13 april 

Kees de Heer   14 april 

Nico Jaspers   14 april 

Dean Mol   15 april 

Kees Jongerius   16 april 

Edwin Telkens  16 april 

Netty Dekker  18 april 

Magda Korengevel  18 april 

Robin Maula  19 april 

Ron van der Meer  19 april 

Yvonne Schüchner  19 april 

Yvonne de Nooijer  20 april 

Gerdie Ros    20 april 

Martin Bun   21 april  

Ton Schouten   21 april 

Sigrid van Oosten  21 april 

Lisa Calvis   24 april 

Fiona Wulff   25 april 

Adry Hille   26 april  

Rodney Smith  26 april 

Rob Hoogstad  27 april 

Sterre de Lange   27 april 

Jose Prieto   28 april Van harte gefeliciteerd allemaal  

  



 

 

 

 

Op zondag 25  april 2021 is het weer workshop time. 

Kom jij ook gezellig meedoen? 

Voor deze keer is de workshop G R A T I S ! 

Workshop van 14.00 – 16.00 uur 

Aanmelden bij Betsy de Heer: 06-20827351 

Mailen kan ook naar: deheer4@hotmail.com 

 

OPGEVEN IS NOODZAKELIJK; WE HEBBEN GELIMITEERDE PLAATSEN 

 

Zondag 

25 april 2021 

  WORKSHOP 

 

 
 

 



 

 Zondag 25 april 2021 is het SOCIETEIT tijd. 

 

 

  

Kom jij ook gezellig meedoen? Wij gaan kegelen, sjoelen, curling 

spelen. Er is voor iedereen wat te doen.  Opgeven hoeft niet, de 

deur aan de M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse staat open! 

ZZoonnddaagg    

2255  aapprriill  22002211 

SS  OO  CC  II  EE  TT  EE  II  TT 

1144..0000  --  1166..0000  uuuurr 



  ONS MOESTUIN PROJECT …………………………. 

 

 
 

Jelle Herrewijnen heeft zich aangemeld om als coördinator Moestuin op 

te gaan treden. Hij kan dit echter niet alleen. De zorgboerderij Moed & 

Vertrouwen had dit jaar ook het tij niet mee, dus konden zij ook niet 

regelmatig komen. Hopelijk gaan zij in het nieuwe jaar weer komen 

helpen.  

Wij zoeken deelnemers én vrijwilligers die samen 

met Jelle dit project tot een succes zouden willen 

gaan maken. Alleen bij voldoende hulp gaat Jelle 

dit oppakken. Dus meld je aan! 

 

 

Heb jij groene vingers, en wil je af en toe een uurtje komen helpen? 

Stuur een mailtje aan Jelle (Jelleh92@gmail.com). Bellen kan ook, maar 

uitsluitend ’s avonds (06-30110497) 

  

mailto:Jelleh92@gmail.com


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

 

 

Zondag 27 juni a.s. gaan wij met 

elkaar CORONA uitzwaaien. Wij 

gaan er een mooie dag van maken.  

 

ZET DEZE DAG IN JE AGENDA. 
 



 

 

 

 

 

M.A. de Ruijterstraat 7, 3201 CK Spijkenisse. 

Aanmelden workshop op vrijdag 16 april 2021 Bloemschikken bij  Stichting De Nieuwe Brug, M.A. de 

Ruijterstraat 7 in Spijkenisse. 

Naam:       Adres: 

Mailadres:      Telefoonnr: 

Ik schrijf in voor  vrijdag  van 10.00 – 12.00 uur                  

Inleveren bij de M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse.                                                                                            

Per mail bij voorzitter@denieuwebrug.com   

Telefonisch: 06-14130944  



 

 

Armbandjes maken 

 

Op zondag 8 mei 2021 is het weer workshop time. 

Kom jij ook gezellig meedoen? 

Deelname is gratis! 

Consumpties moeten wel gekocht worden. 

 

Workshop van 14.00 – 16.00 uur 

Aanmelden bij Betsy de Heer: 06-20827351 

Mailen kan ook naar: deheer4@hotmail.com 

 
  

Zondag 

8 mei 2021 

Workshop 

 

mailto:deheer4@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

We zamelen heel veel spullen in.  Naast van 

alles voor de Rommelmarkt, sparen wij ook voor mooie cadeautjes. 

Heb jij nog iets nieuws in je kast staan en gebruik je het niet? Schenk 

dit aan ons als je wilt. Wij zijn er blij mee.  

Wij sparen ook frituurvet. Graag in afgesloten flessen aanleveren en je 

kan deze deponeren in de gele bak achter het  tuinhuisje!  

Maar je kunt nog meer inleveren: 

Wij zijn blij met je oude accu, met je statiegeld 

flessen.                                                                                        

Goed voor het milieu én het levert de club ook wat 

op! 

                     

 

We hebben al heel veel Douwe Egberts punten gekregen, maar als 

je er nog hebt liggen? Wij zijn er blij mee. Wij hebben hier al leuke 

mokken voor kunnen kopen, maar ook leuke cadeautjes.  



Agenda Ledenvergadering 2021  

 

MAANDAG 10 mei 2021 

 

M.A. de RUIJTERSTRAAT 7 – Spijkenisse 

Aanvang 19.30 uur 

 

 

1. Opening 

2. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering 2019 / 

2020  (zie Brugnieuws juni 2020) 

3. Jaaroverzicht 2020/2021 

4. Financiën 

5. Vaststelling Kascommissie  

6. Het Coronajaar  

7. Rondvraag. 

8. Sluiting 

 

 

 

 

ZOU HET ECHT WAAR ZIJN, WEER IN HET GEBOUW, FYSIEK ??? 

WIJ GAAN ERVOOR.  

  



 

 

 

 

 

Zet alvast in je agenda: zondag 30 mei 2021  

 

Opening zaal  :  12.30 uur 

Aanvang Bingo  :  13.00 uur 

Einde Bingo   :  17.30 uur 

Nadere informatie volgt zodra wij weten als dit definitief door kan gaan.  

 

 



 

VOORLOPIGE AKTIVITEITENKALENDER  april/mei 2021 

 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

   

 

 

   

                      

 

 

                      

 

 

                      

 

 

 

                      

 

 

                     

 

 

 

 

     

  

  

 

Zondag  25 april                   

14.00 – 16.00 uur                  
Surprise Workshop 

  
  

Vrijdag 9 april              

Zaterdag 10 april                   

Zondag 11 april  

ROMMELMARKT 

 

Vrijdag 16 april                   

10.00 – 12.00 uur  
Bloemschikken 

 

 

Donderdag 15 april 2021  KOFFIEMORGEN 

 

Dinsdag 20 april 2021  START DANSEN 

Woensdag 21 april 2021  START HOBBY JEUGD, 

HOBBY AVOND, 

HOUTBEWERKING, KOKEN 

Donderdag 21 april 2021 Start Yoga, Koken,  

Muziek (Sporten onder 

voorbehoud).  



 

   

 

 

                        

 

 

   

 

 

   

     

 

 

                      

 

 

 

                      

 

 

 

  

 

Zondag 8 mei                          

14.00 – 16.00 uur 
Workshop Armbandjes 

maken. 

Maandag 10 mei                       

19.30 uur  
ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 

 

Zondag 25 april            

14.00 – 16.00 uur   

Sociëteit 

 

Zondag 8 mei                         

14.00 – 16.00 uur  
Sociëteit 

 

Zondag 30 mei 2021 

13.00 – 17.30 uur 

MID SUMMER BINGO 

 

Zondag 27 juni 2021 

 

VERRASSINGSUITJE 

 



 

 

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  

 

SSllaaggeerriijj  VVaann  ddeerr  WWuullpp 
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