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Voorzitter  Abelien van der Rest     06-14130944                 abelien@chello.nl                               

Penningmeester Nico Jaspers  0181-632080/06-13970451                d.jaspers1@upcmail.nl                              

Secretaris  Gré Wiechmann 06-48012641         gre.wiechmann@gmail.com                         
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========================================================================================== 

Activiteit:  Naam:        Telnr:   Mailadres:                                                 

Zwemmen  Gré Wiechmann  06-48012641      gre.wiechmann@gmail.com             

   Betsy & Kees de Heer    06-20827351  deheer4@hotmail.com                                

Dansen              Monique de Lange     06-10172385       Monique.vandenengel@gmail.com   

Hobbyclub Dinsdag Aletta Smits        06-52563492  aletta_smitshessels@hotmail.nl  

Hobbyclub middag Vacature                                                                                    

Hobbyclub avond Joke Versendaal      0181-636618   jokeversendaal52@gmail.com 

Houtbewerking  Paul Ros      06-23763567  paulusros@gmail.com              

Sportinstuif  Herman Mets      06-26374624      herman.sport.denieuwebrug@gmail.com  

Koken    Carla Kindermans      06-86861049        carla.kindermans@gmail.com                     

Muziek   Wendy Mirer      0181-629600  wendy78m@hotmail.com  

Avondvierdaagse Gerrie Mirer       0181-639227  gerrie.mirer@kpnplanet.nl                      

Darten   Herman Mets        06-26374624   herman.sport.denieuwebrug@gmail.com    

Bowlen   Betsy & Kees de Heer    06-20827351  deheer4@hotmail.com                            

Eetcafé   Gre Wiechmann      06-48012641  gre.wiechmann@gmail.com 

Disco/Playback  Ilse Mirer                  0181-639227  nanda32@planet.nl                                     

Yoga   Gerdie Ros      0181-640512  Gerdiefreespirit@gmail.com      

Wandelen  Ronald Mirer   0181-639227  r.mirer1@kpnplanet.nl 

Zwemmen vindt plaats in het Rivièrabad, Groene Kruisweg 21, Spijkenisse                                                                           

Sportinstuif vindt plaats in de Gymzaal Maaswijk, Anne Frankstraat 26, Spijkenisse 

Vertrouwenspersoon: Hans van Oostenbrugge 06-28841030 hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl     

Activiteit:   Frequentie  Plaats  Tijd   Eigen bijdrage  

Zwemmen  1x per week  Maandag  18.00 – 20.00 uur  €  100,00/jr     

Creamorgen            1x per week  Dinsdag  10.30 - 12.00 uur  €   60,00/jr                  

Koffie Inloopochtend 1x per week  Dinsdag  10.30 – 12.00 uur  Consumptie                           

Dansen   1x per week  Dinsdag  19.00 – 22.00 uur   €  110,00/jr                      

Darten   1x per week  Dinsdag  19.30 – 21.00 uur  €   60,00/jr              

Hobbyclub 5-15 jr  1x per week  Woensdag 14,00 – 15,30 uur  €   84,00/jr                     

Hobbyclub vanaf 15 1x per week  Woensdag 19.00 – 21.00 uur  €   90.00/jr          
Houtbewerking        1x per week  Woensdag 19.00 – 21.00 uur  €   90.00/jr                      

Kookles   1x per week  Woensdag 18.30 – 20.30 uur  €  100.00/jr                             

Yoga   1x per week  Donderdag   9.30 – 10.30 uur  €     20,00/mnd (afh.aantal do)                    

Kookles   1x per week  Donderdag 18.30 – 20.30 uur  €  100,00/jr                      

Muziek   1x per week  Donderdag 19.00 – 21.00 uur  €   60,00/jr                

Sportinstuif  1x per week  Donderdag 19.00 - 20.30 uur    €   60,00/jr     

Workshops  1x per maand    Zondag  14.00 – 16.00 uur                  Kostprijs                             

Societeit   1x per maand  Zondag  14.00 – 16.00 uur  Consumptie                            

Eetcafe   1x per maand   Zaterdag  17.30 – 20.00 uur  €   6,50 per keer                                       

Disco   7x per jaar   Zaterdag  19.30 – 22.00 uur                                      

Wandelen  7x per jaar   Zaterdag  10.00 – 13.00 uur         €   3.00  per keer                
Bowlen   10x per jaar   Zondag  14.00 – 16.00 uur     €  80,00 incl. cons. 

Bloemschikken  1x per maand  Dinsdag  10.00 – 12.00 uur                                                  

Playbackshow  1x per jaar  Zaterdag  19.00 – 22.30 uur                                                 

Line Dance  2x per jaar  Zaterdag  19.00 – 22.00 uur 

 



 

We hebben genoten van de afgelopen maand. 

Wat was mei weer een gezellige maand.  

Met als toppunt van drukte: het weekend van 14 / 15 mei. Als je het van tevoren 

zou plannen kies je hier zeker niet voor. Maar hadden wij dan de 

wedstrijdzwemmers niet moeten laten gaan zwemmen? Dat wilden wij zeker 

weten, niet. Ze hebben genoten van hun eerste wedstrijd. Natuurlijk hebben wij 

nog hier en daar een foutje gemaakt bij het keerpunt. Maar het is ook spannend als het opeens voor het “eggie” gaat. Zwemmen tegen andere geoefende 
wedstrijdzwemmers, ga er maar eens aanstaan. Leuk was het dat de ploeg ook 

door de ouders van James werden aangemoedigd. Gre en Sterre hadden het 

prima voor elkaar. Iedereen zag er tip top uit in onze clubshirts. Dus hulde aan 

onze ploeg!  

         

ONZE PLOEG !  Wil je hier ook voortaan bijhoren? Kom dan op maandagavond 

trainen bij de wedstrijdzwemmers.  

Het laatste eetcafe voor de vakantie was niet ons beste. Wij hebben echt ons best 

gedaan en alles goed voorbereid, maar je zag dat door het verspreiden van de 

vrijwilligers  bij de diverse activiteiten en vakantie van een aantal, dat wij gewoon 

handjes tekort kwamen, zeker in de keuken.  

Maar we beloven dat wij op zaterdag 17 september ons beste beentje weer gaan 

voorzetten. Wij kunnen het, dat hebben wij al eerder laten zien.  

Met veel liefde is alles klaargemaakt, maar helaas voor een aantal gasten was het 

niet van de kwaliteit die men bij ons gewend is. Excuses en volgende keer beter. 



  

De Avondvierdaagse in juni gaat gelukkig door.  Het zag er 

even naar uit dat wij heel weinig deelnemers hadden, maar 

gelukkig gaan wij nu met een behoorlijke ploeg ( ruim 80) aan 

de wandel. Moedig jij ze aan van maandag 13 juni t/m 

donderdag 16 juni? Zou jij wel mee willen lopen als 

begeleider? Meld je aan bij Gerrie Mirer. 0181-639227. De 

inschrijving is gesloten daar de medaillelopers aangemeld 

moesten worden voor de Hemelvaartsdag.  

We vertrekken op maandag 13 juni achter de Marrewijkflat 

(Anthonius van Nootstraat) om 18.30 uur. Verzamelen op het pleintje om 18.15 uur.  

Maar er is nog meer goed nieuws van het Wandelfront. 

Op zaterdag 11 juni gaan wij weer starten met de 

zaterdagmorgen wandeling van zo’n 5 km.  Vertrek om 10.00 

uur vanaf de M.A. de Ruijterstraat 7. Na terugkomst van de 

wandeling lunchen wij gezellig met elkaar. Kijk verderop in 

het blad hoe je je moet aanmelden.  

De geplande zaterdagmorgen wandelingen zijn voor de 

komende periode: 

 

30 juli, 27 augustus, 24 september, 22 oktober en 19 november. 

Zet deze data alvast in je agenda!  

Gingen wij zondag de 22ste mei naar de Floriade, bleken onze 

rolstoelen na 2 corona jaren het niet meer goed te doen.  

Nico pakte dit probleem voortvarend aan en reed naar de firma 

Meyra uit Rotterdam (rolstoel reparatie). Zij hielpen Nico prima 

aan de benodigde spullen, sterker nog ze hielpen met een paar 

lastige reparaties. En aan het eind? Schonken zij ons nog een mooie rolstoel, omdat wij helaas van de “oudste” rolstoel 
afscheid moesten nemen. Lees: die is ingestort en niet meer te 

maken. 

Heel hartelijk dank Firm Meyra en Nico. Wij kunnen er weer 

tegenaan. 

De Floriade op 22 mei was echt een TOP dag. Het weer kun je niet beïnvloeden, maar 

wat hebben wij geboft. 

Een prachtig event. Veel te zien, wij konden overal goed lopen en als hoogte punt voor 

velen: de kabelbaan. Eerst durfde bijna niemand erin, toen aarzelend gingen de eerste 

wel zitten. En wat denk je wat? ALLE rolstoelers hebben ook in de kabelbaan gezeten. 

Wat werd er genoten. Voor velen was het de eerste keer van hun leven.  



Al duurde het ritje maar 5 minuten, ze kunnen nu zeggen, dat ze ook in een kabelbaan 

hebben gezeten.  

Over het park verspreid waren er de hele dag concerten, meezing punten, theater 

naast alle mooie tentoongestelde spullen en wat te denken van de vele bloemen en 

planten? De busonderneming Jongeneel was er gelukkig ook weer bij. Het was weer 

ouderwets goed geregeld. En de grote combi passagiers & rolstoelbus ……… wij zijn er 

echt heel erg blij mee. Zo kunnen wij als totale groep reizen en wordt niemand 

uitgesloten of moet achter de bussen aanrijden in kleine busjes.  

    

Een fijne dag!   

            

     

 

Op dinsdag 17 mei hadden wij weer een gezellige bloemschikmorgen.  

Een constante groep komt elke keer weer trouw meedoen.  



De volgende (laatste voor de vakantie) bloemschikmorgen is: dinsdag14 juni 

a.s. 

Geef je snel op! Lees verderop waar.Op zaterdag 3 september is de OPENING van 

het seizoen en starten wij weer met onze inmiddels bekende WORKSHOP DAY.  Schrijf 

deze datum maar alvast in je agenda. We hopen dat jullie allemaal mee komen doen aan 

deze happening. 

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Zo wordt er door Jan al druk gezaagd 

om te zorgen dat er weer een waar kunststukje gemaakt kan worden op de 

workshopday. Ook kijken wij het weer nog even aan, want misschien kunnen wij buiten 

ook iets moois organiseren.  

Want wie goed heeft gekeken, kan zien dat de achterplaats verder is opgeruimd en 

opgeknapt. Wat is dit een verademing. De vreselijke troep is opgeruimd. We kunnen er 

nu beter van genieten.  

We waren wel genoodzaakt om de zaak op te ruimen en aan te passen, daar er steeds 

meer huisvuil over het hek werd gegooid in de hoop (en niet onterecht) dat het wel werd 

opgeruimd.  

Dus kom genieten op Workshop Day van ons mooie opgeknapte stukje achter het 

gebouw. 

Op maandag  5 september start het zwemmen 

Op dinsdag 6 september start: darten, dansen 

Op woensdag 7 september start: koken, hobbyavond, houtbewerking 

Op donderdag 8 september start; yoga, koken, muziek, sportinstuif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet je niet op te geven voor de activiteiten. 

 

Abelien van der Rest 

Deze maand komt het maandblad wederom digitaal uit. We hebben wel een 

Nieuwsbrief gemaakt, welke vanaf zondag 29 mei wordt uitgereikt aan onze 

deelnemers. 

Een vriendelijk verzoek aan de begeleiding van onze deelnemers kunnen 

jullie dit blad met hen inkijken en bespreken?  

Wil jij ons maandboekje en de weekbrief ook digitaal ontvangen? Stuur een 

mailtje aan: gre.wiechmann@gmail.com of voorzitter@denieuwebrug.com

mailto:gre.wiechmann@gmail.com
mailto:gre.wiechmann@gmail.com


WANDELEN  
 

 
 

ZATERDAG 11 JUNI 2022 
 

 Aanvang 10.00 uur 

 

Einde 13.00 uur 

 

Wij vertrekken om 10.00 uur voor een lekkere wandeling van 

zo’n 5 km. Na terugkomst staat er een gezonde lunch op ons 
te wachten. 

Geef je snel op bij r.mirer1@kpnplanet.nl of per telefoon naar 

0181 – 639227 

Eigen bijdrage: € 2,50. Introduces: € 4,00 

 

Vertrek vanaf de M.A. de 

Ruijterstraat 7 in Spijkenisse 

 

We wandelen ook op de volgende 

zaterdagen: 

30 juli, 27 augustus, 24 september, 

22 oktober en 19 november. 

 

mailto:r.mirer1@kpnplanet.nl


 

 

B l o e m s c h i k k e n 

Dinsdag 14 juni 2022 

10.00 - 12.00 uur 
 

Kom jij ook gezellig meedoen?  

Opgeven bij voorzitter@denieuwebrug.com (06-14130944) 

 

Eigen bijdrage: leden/vrijwilligers € 10.00 

Introduce’s € 12,50 

(Dit is incl koffie/thee). 

 

De volgende bloemschikochtend is dinsdagmorgen 13 

september 2022.   

 

 

  

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


AVONDVIERDAAGSE 

 2022 

 

MET EEN GROEP VAN MEER DAN                                    

80 WANDELAARS GAAN WIJ VANAF  

MAANDAG 13 JUNI T/M DONDERDAG 16 JUNI 

DE AVONDVIERDAAGSE WANDELEN.  

 

KOM JIJ DE LOPERS OOK AANMOEDIGEN? 

INFORMATIE BIJ  GERRIE MIRER  

0181 – 639227 

 

VERZAMELEN OM 18.15 UUR; VERTREK OM 

18.30 UUR.  

WIJ VERZAMELEN IN DE ANTHONIUS VAN 

NOOTSTRAAT (ACHTER DE MARREWIJKFLAT) OP 

HET PLEINTJE.  

WIL JE HELPEN MEELOPEN ALS BEGELEIDING? 

GEEF EVEN EEN TELEFOONTJE.  

 



STICHTING DE NIEUWE BRUG 

DE BOWLING DATA 

VOOR HET SEIZOEN 

2022/2023 ZIJN  

BEKEND. 

Hieronder staan de data van het bowlen welke nog dit seizoen plaats gaan 
vinden, te weten: 12 juni, 19 juni en 3 juli 2022.  

SEIZOEN 2022/2023 NIEUWE BOWLINGDATA ZIJN; 

voor 2022 

Zondag 11 september 

Zondag 9 oktober 

Zondag 13 november 

Zondag 18 december 

voor 2023 

Zondag 8 januari 

Zondag 12 februari 

Zondag 12 maart 

Zondag 16 april 

Zondag 7 mei 

Zondag 11 juni   

     

Informatie: Kees en Betsie de Heer: 06-30248502 / 06-20827351 
 Vergeet niet af te bellen als je een keertje niet kunt komen. 

 

 

 



Jarigen in 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                                                                                                                                             

Linda van Diejen  6 juni                                                                                                                                               

Daut Elibol    6 juni                                                                                                                                         

Celine van Doorn  7 juni                                                                                                                                                 

Astrid Nederlof   8 juni                                                                                                                                                 

Ruud Christensen   10 juni                                                                                                                                          

Stijn Recourt   11 juni                                                                                                                                     

Emma Vermeer    13 juni                                                                                                                                             

Kees 't Mannetje   14 juni                                                                                                                                        

Karin Sunter Spork  14 juni                                                                                                                                                     

Ida  de Klerk    14 juni                                                                                                                                      

Jeffrey van Zwietering   17 juni                                                                                                                                            

Lars Braspenning  18 juni                                                                                                                                

Wesley de Mik   19 juni                                                                                                                                     

Ramon Voogd    19 juni                                                                                                                                   

Eugene Jongman  21 juni                                                                                                                                     

Corrie Voorberg   22 juni                                                                                                                                           

Chris Donker    24 juni                                                                                                                                        

Tom van der Geest  24 juni                                                                                                                                          

Gerrie Ladage    24 juni                                                                                                                                     

Herman Mets   25 juni                                                                                                                                      

Inge van Haren    25 juni                                                                                                                                       

Nico Verburg   26 juni                                                                                                                                      

Ricardo Vissers   27 juni                                                                                                                                           

Aranka Wiechman  28 juni                                                                                                                                        

Matthe van Dommelen  29 juni                                                                                                                                               

Jan Kars    29 juni 

 

 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag  

                                      

  



 

 

DATA BOWLEN VAN ZONDAG 12 juni  
T/M 3 JULI 2022 

DIT SEIZOEN GAAN WE NOG 3x 
BOWLEN. Vergeet niet om te komen. 

 

 

Omdat er een aantal zondagmiddagen niet kon worden gebowld is het gelukt om 

alsnog extra zondagen te boeken en de gemiste middagen de komende periode in 

te halen. Het nieuwe schema is nu:   

Zondag 12 juni 2022 

Zondag 19 juni 2022 (inhaal) 

Zondag 3 juli 2022 (inhaal) 

 

Verzamelen om 13.30 uur bij het Bowlingcentrum 

Spijkenisse. 

Bowlen van 14.00 – 16.00 uur.                                                       

Kun je een keertje niet?                                                                  

Graag afbellen bij Betsie de Heer, 0620827351                                     

Of stuur een mail aan: deheer4@hotmail.com 

Het bowling seizoen start weer op: 

Zondag 11 september. De andere data in 2022 zijn: 9 oktober, 13 

november en 18 december 2022. Zet ze alvast in je agenda!  

 

 

mailto:deheer4@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 





                              

 

Helpt u ons om onze voorraad nieuwe cadeautjes weer aan te vullen? 

Heeft u een mooi nieuw geschenkje liggen, wat je hebt gekregen maar niet 

gebruikt, dan hopen wij dat u ze aan ons wilt schenken. 

Zo kunnen wij weer prijzen beschikbaar stellen bij onze quizmiddagen, bingo ’s en 
enveloppenstand.   

Uw hulp is voor ons van onschatbare waarde.  Hartelijk dank voor uw bijdrage.  

  



 

Het Jaaroverzicht 2021 / 2022    Algemene vergadering 16 mei 2022 

De vergadering opent om 20.30 uur. De opkomst is niet groot. Velen hebben laten weten i.v.m. 

andere activiteiten niet aanwezig te kunnen zijn. 

Na het jaaroverzicht (wat hieronder staat) komt het financiele overzicht aan de orde. 

De notulen van de vorige vergadering worden zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd.  

Financien. 

Wij zijn trots dat wij een goed gezond beleid hebben kunnen voeren. Waar wij dit jaar alle 

leden, tenminste diegenen welke het vorige seizoen al lid waren, hebben kunnen 

compenseren voor de Corona ellende. De inkomsten gegenereerd vanuit allerlei acties door de 

vrijwilligers, dragen ertoe bij dat wij hebben kunnen sparen om na de verbouwing van ons 

pand, straks de kleine keuken te kunnen vernieuwen, het gebouw aan de binnenzijde te 

kunnen laten schilderen en het meubilair aan te passen. 

Daarnaast zorgen zij ook dat wij extra financiele ruimte krijgen om de dagtochten voor iedereen mogelijk te maken, door zo’n laag mogelijke eigen bijdrage te vragen. Zonder deze 

vrijwilligers zijn wij als Stichting niets. 

De penningmeester krijgt décharge van de kascommissie. De commissie was onder de indruk 

van de wijze waarop de boeken worden bijgehouden. Ook de snelle afhandeling van de 

declaraties werd geroemd. Zonder een goede penningmeester zijn wij echt helemaal niets. 

Na het jaaroverzicht, was er tijdens de rondvraag een dringende oproep gedaan om met 

elkaar op zoek te gaan naar jonge vrijwilligers. Immers onze ploeg “ouderen” wordt elk jaar 
een jaartje ouder. 

Bij het zwemmen komen er gelukkig regelmatig vrijwilligers bij, maar dit laat onverlet dat wij 

op zoek zijn naar vrijwilligers die kunnen komen helpen bij dansen, koken, de jeugdmiddag 

etc. etc. Weet jij iemand die geschikt is en trouw iedere week een paar uurtjes wil komen 

helpen? Wijs hen op onze Stichting.  Maar bedenk wel………. Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend. Immers 

onze deelnemers komen elke week en kunnen niet zonder jullie.  

Met elkaar gaan wij bezien hoe wij de acties die we willen voeren wellicht slimmer kunnen 

inkleden in samenhang met de andere activiteiten. Enerzijds wil je de activiteiten door laten 

gaan, maar anderzijds komen de extra weekend activiteiten zoals de Rommelmarkt in 

tijdnood. Wie o wie heeft de gouden tip. 

Met elkaar keken wij met een goed gevoel terug op deze nare Coronaperiode waarin wij met 

elkaar telkens gekeken hebben naar mogelijkheden en ons niet lieten leiden door 

onmogelijkheden. 

Het jaaroverzicht:  

Een positief geluid voordat wij beginnen aan het jaar overzicht is dat wij op dit moment, mei 2022, 

geen beperkingen meer hebben opgelegd gekregen aangaande de corona pandemie. Wat een 

fijne ontwikkeling is dat. 

Is Corona dan helemaal weg? Zeker weten van niet. Maar we kunnen er gelukkig nu relaxter mee 

omgaan. De meeste van ons zijn gevaccineerd en de groepsimmuniteit zou een feit moeten zijn.  



Trots realiseer ik mij dat ik inmiddels 10 jaar leiding aan deze prachtige Stichting mag geven. Een 

organisatie die zich in deze 10 jaar heel veerkrachtig is gebleken. Waar het roer om moest om te 

zorgen dat wij bestaansrecht zouden blijven behouden. Dit jaar hopen wij de 300 ste deelnemer te 

kunnen inschrijven. Deelnemers die elke week weer, getrakteerd worden op mooie activiteiten. 

We realiseerden ons dat als de Stichting geen groei zou hebben laten zien, dat het niet realistisch 

is om op zo’n mooie locatie te kunnen blijven zitten. Immers met veel minder deelnemers hadden 
wij op een veel kleinere locatie met een paar avondactiviteiten terecht gekund. Nu groeien wij nog 

steeds en hopen wij dat wij zelfs een extra stukje ruimte kunnen krijgen in de toekomst.  

Maar juist al onze prachtige loten aan onze activiteitenstam, dragen bij tot de Stichting die wij 

vandaag de dag zijn. Een veilige ontmoetingsplek voor onze doelgroepers die wij met elkaar uit 

hun sociale isolement halen, die wij de ruimte geven om ook andere deelnemers te leren kennen, 

maar die bovenal zich zelf mogen zijn bij ons.  

Een Stichting die door de inzet van een groot aantal vrijwilligers er voor heeft gezorgd door,  naast 

alle vaste activiteiten, het houden van de jaarlijkse markten en acties,  een gezond financieel beeld 

laat zien. Een Stichting die een stootje kan hebben.  

Een Stichting die niet gebukt gaat onder de hoge energieprijzen, omdat wij gelukkig voldoende 

buffer hebben om deze en mogelijk andere tegenslagen op te vangen. Maar ook een Stichting die 

dadelijk gelukkig de kleine keuken na de verbouwing van het pand,  kan vernieuwen, die het pand 

na de verbouwing aan de binnenzijde kan laten schilderen, die kan zorgen dat ons buitengebeuren 

er netjes bij staat.  Daar hebben wij met elkaar voor gespaard. Hoe mooi is dat.  

We startten in september 2021 met de  Workshopday. Dit omdat Sporthal Den Oert toen wij 

startten met de organisatie, nog in gebruik was als priklokatie en het nog niet duidelijk was of de 

hal beschikbaar zou zijn. Daarbij zagen wij dat steeds minder deelnemers mee gingen doen aan de 

opening van het seizoen, gewoon omdat een deel van onze populatie wat ouder aan het worden is 

en minder plezier heeft in een spellenparcourt. 

De Workshopday werd als start van het seizoen goed bezocht. Iedereen genoot van de 

verschillende mogelijkheden die er waren om de dag gezellig door te brengen. Van een vogelhuisje 

maken en schilderen, bakken, nagels lakken, bloemschikken, knutselen of wat dan ook er waren 

10 workshop mogelijkheden.  

Dit werd een openingsdag met een gouden randje. 

We hebben dit jaar twee jammerlijke tegenvallers gehad. Op verzoek van een aantal instellingen 

werd er gekeken of het mogelijk was overdag een activiteit op te starten. Nu we hebben hier 

gehoor aan kunnen geven. Helaas bleek bij de start van het project dat twee deelnemers 

overgeplaatst waren naar andere tehuizen buiten Nissewaard en dat twee anderen een plek op de 

dagbesteding hadden gekregen.  

We hebben uiteindelijk besloten deze ochtend te stoppen, ondanks de inzet van de 3 vrijwilligers 

die het allemaal prima voor elkaar hadden. Wat we wel zagen was dat de schilderactiviteit die op 

deze mogen was opgestart op de woensdagavond succesvol ingepast kon worden bij de crea-

avond. Want schilderen vinden een aantal deelnemers ook fijn om te doen.  

De andere tegenvaller was het stoppen van de jeugdmiddag. Is dit definitief? Ik hoop het niet, 

maar de aanwas was zeer gering, daarbij gingen er een aantal van de jeugdmiddag, gezien hun 

leeftijd, over naar de avond activiteiten.  Als wij in de toekomst een goede begeleiding kunnen 

vinden, dan gaan wij zeker proberen dit onderdeel nieuw leven in te blazen. 



Maar we hadden gelukkig ook veel mooi nieuws. De opgestarte dartgroep is een succes geworden. 

Elke dinsdagavond wordt er gezellig gedart in hun eigen man-cave. Een prachtige loot aan de 

activiteitenboom bij de Stichting. 

De zwemactiviteit wordt druk bezocht. We zijn bijzonder trots dat wij in staat zijn met een hele 

grote groep vrijwilligers om heel veel mensen plezier te kunnen bieden in het water. Of het nu 

gaat om het watervrij maken, of het leren van zwemmen, oefenen, deelnemen aan het 

wedstrijdzwemmen of het recreatief zwemmen.  

Iedereen kan zich aansluiten bij ons.   

Afgelopen janurari werd er door de gemeente een nieuw contract afgesloten oor een beheerder 

van het zwembad. Dit werd gegund aan het Sportfondsenbad.   

Het Rivierabad heeft te kampen met behoorlijk wat tegenslagen en het valt niet meer voor de 

nieuwe verhuurder om deze problemen allemaal in korte termijn het hoofd te bieden.  

Wel zijn wij blij met onze tweede sta-op lift. Alle deelnemers die in een rolstoel zitten, kunnen 

door deze lift door de verzorging geholpen worden met aan- en uitkleden. Daarnaast  kunnen wij 

hen met de lift van het zwembad in- en uit het water tillen.  

We zijn ook trots op al diegene die dit jaar weer hun zwemdiploma hebben behaald of nog gaan 

behalen. We staan aan de vooravond van het afzwemmen in juni. Je kunt bij ons je diploma A t/m 

D  behalen. Ieder op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier, maar we gaan voor het officiele 

diploma. Dit laatste is alleen maar mogelijk omdat wij ook gekwalificeerde zweminstructeurs 

onder onze vrijwilligers hebben. 

Dit jaar hebben wij geen vrij zwemmen gehouden. Met het oog op de corona hebben wij besloten 

dit voorlopig nog even niet te doen. Wij moeten immers voorzichtig blijven. 

Bij het dansen werd deze voorzichtigheid ook het hele seizoen betracht. Wat fijn dat we gelukkig 

dit jaar op Goede Vrijdag konden testdansen bij Scale Molewatering.  

De ploeg die uiteindelijk deelnam aan het afdansen was kleiner dan andere jaren, maar het was 

een BERE gezellige avond. De organisatie heeft laten zien dat ze iets kunnen neerzetten waar men 

zeker met trots op kan terugkijken.  Met dank aan Scala Molewatering en Dikkie.  

Komende september gaan de dansers weer aan de slag. En wil je komen (mee)dansen? Ook de 

rolstoelers kunnen tegenwoordig meedoen. Sluit je aan. Wij vinden het top als je komt en als je 

nog nooit gedanst hebt? Geeft niet,  je bent van harte welkom.  

De woensdagavond houtbewerking had ook last van deelnemers die door de begeleiding nog even 

thuis werden gehouden. Maar gelukkig trekt het hier ook weer aan en daarbij zijn er ook nieuwe 

deelnemers bijgekomen. Ook daar is de ploeg weer compleet.  

De crea-avond is zoals ik al aangaf uitgebreid met schilderen. Wellicht als we teveel darters voor 

de dinsdagavond hebben gaan wij in de toekomst ook op woensdagavond darten. Maar dat laatste 

is een optie maar nog geen zekerheid.   

De kookploeg had vele nieuwe aanmeldingen en dit resulteerde in een wachtlijst. We zijn nadat 

we weer konden gaan starten met koken in maart, opgestart in kleinere groepjes die eens in de 14 

dagen kwamen.  



Gelukkig lukte het vanaf april weer volledig met iedereen aan de slag. We hebben mooie tafels 

gekregen van de Voorstraat, waardoor wij meer ruimte in de keuken hebben kunnen creeeren. 

Kortom koken blijft populair.  

De yoga groep is gewoon vol. Hier wordt met een wachtlijst gewerkt. Het is belangrijk dat er 

aandacht is voor iedereen, vandaar dat de groep niet groter gaat worden. 

Op donderdagavond is de sport instuif spectaculair gegroeid. Hadden we eerst een klein groepje, 

nu hebben wij een grote groep die elke donderdagavond in de Sportzaal lekker met elkaar bezig is. 

Dit jaar zal er geinvesteerd worden in nieuwe  sportmaterialen.  

De muziekgroep is moeizaam opgestart na de laatste lockdown. Het kostte de vrijwilligers veel 

inspanning om iedereen weer naar de donderdagavond te krijgen. Gelukkig draait het weer. Daar 

zijn ook nieuwe deelnemers ingestroomd.   

Het bowlen blijft een populair onderdeel. Wij bowlen op 10 banen officieel 1x per maand en zitten 

hier echt vol. In het nieuwe jaar zullen er mogelijk wat plaatsjes vrijkomen, maar hier werken wij 

inmiddels, net als bij koken, met een wachtlijst. 

De weekendactiviteiten groeien gestaag. De workshops én de societeit welke eens in de maand op 

zondagmiddag plaatsvinden worden steeds drukker bezocht. Hier voorzien wij duidelijk in een 

behoefte, deelnemers die er ook in het weekend even uit kunnen. 

De disco’s zijn weer gestart en werden gelijk druk bezocht.  

De playbackshow is nog een jaartje uitgesteld, maar laten wij hopen dat wij in maart 2023 deze 

EINDELIJK weer kunnen houden. Want wat genieten de artiesten van hun optreden. 

We hebben gedurende de coronaperiode met kleine groepjes, quizmiddagen georganiseerd en 

met max 20 deelnemers een kleine bingo gehouden. Afgelopen maart konden wij de BINGO  weer  

ouderwets draaien. Volle zaal en wat werd er goed meegedaan. De prijzen waren danook prachtig. 

De cadeautafel was met al die ingepakte cadeau’s een lust voor het oog. 

De Rommelmarkten hebben ons in deze zware tijden financieel geholpen om onze activiteiten 

toch zoveel als mogelijk te kunnen laten doorgaan.   

Zo gingen wij in augustus met elkaar, voor het eerst na een lange tijd varen met de Marlina. Met 

ruim 180 deelnemers en vrijwilligers stapten wij aan boord.  We hadden toen nog met corona 

toegangschecks te maken, maar gelukkig had iedereen , op 2 na, het vaccinatieprogramma 

gevolgd. De twee niet gevaccineerden lieten een PCR test zien.  

Komende zondag de 22ste  mei gaan we met elkaar naar de EXPO in Almere. Door de opbrengsten 

van vele acties kunnen wij de eigen bijdrage laag houden, zodat het voor iedereen mogelijk is om 

aan te sluiten.  

Hoe fijn is het dat wij de grote rolstoelbus kunnen krijgen, zodat de vier deelnemers die in een 

zware elektrische rolstoel zitten ook mee kunnen.  

Een andere nieuwe loot aan onze  is het maandelijke bloemschikken geworden. Met een leuke 

groep wordt er eens per maand op dinsdagmorgen lekker iets creatiefs in elkaar gestoken. Het 

leuke is dat iedereen zijn eigen draai geeft aan het maken van het stukje, maar het allemaal 

plaatjes zijn die mee naar huis gaan. Aansluiten is hier nog mogelijk.   

 



Hadden wij vorig jaar in de vergadering aangegeven dat wij de  communicatie wilden verbeteren, 

liepen wij gelijk tegen het eerste probleem aan. Er kon maar mondjesmaat een hard copy clubblad 

worden verspreid.                                                                                                                                                                     

De drukkerij is lange tijd volledig gesloten geweest. Daarnaast als men niet op de club komt, heb je 

ook geen mogelijkheid om deze boekjes uit te delen. Versturen is onbetaalbaar en dus onhaalbaar. 

Kortom zo wordt communiceren lastig. 

Natuurlijk zijn er die het blad digitaal ontvangen, maar vaak werden onze deelnemers,  welke deze 

mogelijkheid  niet hebben, niet of nauwelijks op de hoogte gesteld door hun persoonlijke 

begeleiding of omgeving.  

Tja dan kun je communiceren wat je wilt, maar als de ontvanger niet (door) communiceert,  dan 

worden we een soort roepende in de woestijn. 

Ik schreef vorig jaar:  gehoord betekent niet dat het is begrepen, begrepen betekent niet dat men 

het ook wil gaan doen. Als je zegt dat je iets gaat doen, betekent dit niet dat het al is gedaan.  

Nu daar is dus nog geen spat verandering in gekomen. 

De digitale wereld neemt zeker zijn vlucht. Gelukkig dat een groot deel van onze deelnemers ook 

al gebruik maakt van de mogelijkheden van internet. We hebben geëxperimenteerd met een 

Nieuwsbrief. Hopelijk gaat dit wel uitkomst bieden.  

Aan de Open Sport Dag welke jaarlijks georganiseerd wordt door de Gemeente om het sporten 

meer te promoten in de gemeente Nissewaard, hebben wij  dit jaar tweemaal meegedaan. We 

hebben de eerste keer in september een zwem-inn gehouden.  

Daarna hebben wij een inloop week gehouden bij onze eigen vaste avond activiteiten.  

Van deze laatste mogelijkheid werd heel weinig gebruik gemaakt, vermoedelijk omdat het hele 

jaar door, iedereen bij ons kan binnenlopen, komen kijken en zich aansluiten.  

Aan het onderhoud van het pand wordt doorlopend aandacht besteed. Is er iets kapot dan 

trachten wij dit zo snel mogelijk zelf te maken, lukt dit niet, dan zorgen wij dat er een externe 

partij het komt maken. Maar wat zijn wij blij met alle handige vrijwilligers die van alles aan- en 

oppakken. Zo blijft het buiten- én binnen netjes.  

Met de gemeente er heel veel overleg geweest. Zoals ik vorig jaar schreef over de plannen om ons 

te huisvesten in het Oude Raadhuis, is omdat dit niet haalbaar is, en er geen andere mogelijkheid 

is om ons te huisvesten,  besloten om het pand volledig te gaan renoveren. 

Na alle studies over het opknappen van het pand, in samenhang met de verduurzaming van het 

pand, zou afgelopen december er een duidelijk plan zijn, zou het gebouw aan de binnenkant in 

juli/augustus van dit jaar, twee jaar later dan oorspronkelijk gepland  was,  eindelijk worden 

gerenoveerd.  Aan de buitenzijde kan altijd gerenoveerd worden, immers onze activiteiten vinden 

bijna allemaal ’s avonds plaats.  Daar hebben wij niet zoveel overlast van.  

Het opknappen van de buitenzijde zou gaan aanvangen zodra er een aannemer was geduid. Helaas 

wij zijn al weer een jaar verder, er is een ambitieus plan bijgekomen om met dit pand te komen tot 

0 op de meter. Dit betekende, nog meer onderzoeken, weer extra bureaus die komen kijken en 

adviseren en in de raad van maart werd er wederom een fors bedrag extra toegezegd om alle 

plannen te verwezenlijken. 

 



 

Nu in mei 2022 is er nog steeds geen zicht op wanneer er iets gaat gebeuren. Wij worden er een 

beetje moedeloos van. Onze keuken staat op instorten, de toiletten zijn provisorisch gemaakt, we 

krijgen immers nieuwe toiletgroepen. De vloeren zijn versleten en wanneer er daadwerkelijk  

begonnen gaat worden? GEEN IDEE.  

Wel valt het op dat er steeds meer extra zaken op het bordje van de bestuurders komt te liggen. 

De extra wettelijke vereisten die gesteld worden aan de vrijwilligers en de organisatie,  en waar 

het bestuur voor moet zorgen, zijn langzamerhand duizelingwekkend.  

Ik heb vaak de indruk dat men vergeet dat het niet onze baan is, maar dat wij het ook als 

vrijwilligers doen. De subsidie werd gelukkig toegekend, maar ook hier krijgen we te maken met 

steeds meer aanvullende eisen. Zelfs na het inleveren van onze stukken in april 2022 met de 

accountsverklaring erbij, kwamen er weer nieuwe eisen. Wij hebben onze hakken in het zand 

gezet. Wij gaan onze stukken niet meer opnieuw doen. Wij zijn er klaar mee.   

Maar dan krijg je opeens een uitnodiging om te komen naar de inspreekavond voor 

herstructurering van de wijk. In de vakantieperiode worden er dan inspraakavonden 

georganiseerd. Je moet het maar allemaal in de gaten houden. En wat blijkt? Op het stukje voor 

ons gebouw dat zo’n 2,5 jaar geleden in overleg met de gemeente is gerealiseerd, waar wij een 
oplossing hadden voor het parkeren van de busjes welke onze deelnemers brengen en voor het 

parkeren door de vrijwilligers, worden opeens allemaal betaalde parkeerplaatsen gerealiseerd. 

Recht  voor onze deur, precies waar wij in onze gehuurde voortuin zelf parkeren en onze 

deelnemers veilig kunnen in- en uit laten stappen.  

Kortom dit betekent weer in de pen klimmen. Naar inspraakavonden gaan.  Laten weten dat dit 

echt niet handig is. Een gesprek met de afdeling accommodaties op gelijnd, blijken ook zij van 

niets te weten.  

Dus nu overleg gepland tussen de gemeente met alle betrokken afdelingen en de huurders van het 

totale pand. Wat kost dit allemaal een nodeloze energie en tijd.  

Inmiddels is het overleg geweest en zoals het er nu naar uitziet, en laten wij hopen dat dit zo blijft, 

gaat het groen opgeknapt worden en krijgen wij naast onze oprit nu ook een afrit. Cross our fingers 

dat dit plan nu echt wordt uitgevoerd.  

De riolering zal in mei/juni in de straat worden vernieuwd. Hier zullen wij weinig hinder van 

ondervinden. De straat zal deels opgebroken zijn, maar het pand blijft bereikbaar.  

Een mens zou bijna depressief worden van alle extra taken. Dit is helaas op dit moment het lot van 

vrijwilligerswerk als bestuurders, die eigenlijk tot taak zouden moeten hebben zich uitsluitend 

druk te moeten maken met het besturen en runnen van de Stichting. Helaas is dit op dit moment 

verre van waar. 

Het project Moestuin kunnen wij als mislukt bestempelen. De plek was alles behalve ideaal en 

onder de bomen groeit er niets. Gevolg is dat er soort van wildernis is ontstaan, die een doorn in 

het oog is. Waar het een rotzooi is, ontstaat altijd nog meer rotzooi. Dus vonden sommigen 

wandelaars het nodig hun volle zakken huisvuil bij ons over het hek te gooien. 

Thans wordt dit probleem aangepakt en wij hopen vanaf juni van deze keurige oplossing gebruik 

te kunnen gaan maken. Een ding is zeker: het wordt mooi!  

 



 

Ons informatieboekje is weer aangepast. We hebben het al vele malen uitgegeven, want wij 

blijven nieuwe deelnemers begroeten. Een prachtige ontwikkeling. 

Maar ook het boekje HIER, uitgegeven door de Gemeente Nissewaard en waarvan het eerste 

exemplaar aan onze “eigen” Jeroen werd uitgereikt heeft zeker geholpen aan het meer 

bekendheid geven aan onze Stichting en wat er bij ons zoal op sportief gebied mogelijk is bij ons.  

Natuurlijk zijn onze vrijwilligers en deelnemers onze beste ambassadeurs. Dus als je iemand 

tegenkomt, kent,  etc. wijs deze op onze Stichting, de gezelligheid  én de mogelijkheden die wij 

aanbieden.  

Na weer terug te hebben moeten vallen op het digitale maandboekje hebben wij wel 

tegenwoordig elke week een digitale weekbrief.  

Maar dat is voor onze eigen deelnemers niet ideaal. Als de activiteiten allemaal worden gehouden 

dan vindt het boekje bij een aantal deelnemers gretig aftrek.  

Maar …... Helaas vinden wij steeds vaker stapels boekjes van een tehuis in de struiken bij ons 

gebouw of voor het zwembad etc. En daar is dit een te kostbare aangelegenheid voor. Deze 

maand hebben wij voor het eerst een NIEUWSBRIEF uitgegeven aan onze deelnemers, naast het 

digitale maandblad en de digitale weekbrief. Wij gaan kijken of deze opzet beter gaat slagen. Wij 

blijven zoeken naar een goede, betaalbare oplossing. 

Het genereren van gelden is in Coronatijd natuurlijk moeilijk, maar wat zijn wij dan blij dat wij 

opeens van een onbekend bedrijf na een telefoontje, een prachtige oprijplaat hebben gekregen 

aan de voorzijde van ons gebouw, waardoor onze rolstoelers gemakkelijker binnen kunnen 

komen. Dit is nu een permanente oplossing geworden. 

We hebben ook een tweede tillift mogen ontvangen en wij hebben extra zwemmateriaal kunnen 

aanschaffen, dankzij de geldelijke toezegging van het donatiefonds Deltaport . We wilden nl zeker 

stellen, en we hopen het nooit te hoeven gebruiken, dat als iemand onwel wordt in het water, dat 

wij deze er op een verantwoorde manier uit kunnen krijgen. De vrijwilligers van het zwemmen 

weten inmiddels allemaal hoe ze deze Rescue tubes moeten gebruiken in geval van nood.   

Een zeer gewaardeerd initiatief om tijdens de Kerstperiode een cadeautje te geven,  hebben wij 

gedurende de Kerstmarkt weer kunnen invullen. Voor iedereen was er een kerstattentie aanwezig. 

En als kers op de taart doneerden de medewerkers van het afvalbedrijf Reinis hun kerstmaaltijd 

die door Corona niet door kon gaan, in de vorm van maaltijdbonnen aan onze vrijwilligers en 

deelnemers, zo konden wij allemaal,  tijdens de laatste corona piek thuis genieten van een 

maaltijd. Begin januari werden de maaltijden uitgereikt door een vertegenwoordiger van de 

medewerkers van de Reinis en de wethouder. We hebben, omdat een aantal vrijwilligers 

aangeven dat ze hun maaltijd schonken aan anderen, hele woongroepen een vrije avond kunnen 

bezorgen.  

Ze hoefden niet te koken en konden met elkaar lekker genieten van deze voortreffelijke 

maaltijden bereid door Pak Boli. Mooie foto’s getuigde van hoe bijzonder het op prijs werd 
gesteld. 

Op dat moment voel je je als Bestuur toch echt bevoorrecht om bij deze Stichting te horen.  

 

 



 

We hebben onlangs afscheid genomen van ons chocomel apparaat en deze vervangen door een 

splinter nieuw apparaat rechtstreeks  aangesloten op de waterleiding. Wat is dit een mooie 

oplossing.  

De Rommelmarkt hebben wij in het voorjaar opgebouwd terwijl alles weer volledig draaide. We 

wilden uiteraard niet weer de activiteiten een week stilleggen om het opbouwen op een rustige 

manier te kunnen laten verlopen. We hebben met elkaar gezocht naar andere oplossingen.  

Alle kleding was al een week voor de markt begon opgehangen op onze rekken. Ook hebben wij 

nog vijf nieuwe kledingrekken gekocht, zodat alles al uit gesorteerd en op maat en soort kon 

worden weggehangen. De tenten waren de week daarvoor opgezet. Maar het was 

donderdagmiddag en vrijdag de hele dag een race tegen de klok. Sterker nog, ook tijdens de markt 

hebben wij alle plekjes steeds opgevuld met de inhoud van de kisten die wij nog moesten 

uitpakken. Maar het was het allemaal zeker waard.  

We krijgen heel veel spulletjes van heel veel sympathisanten om ons indirect financieel te 

steunen. Het is voor ons als Stichting belangrijk om deze markten te houden. Elke keer weer ben ik 

onder de indruk wat wij geschonken krijgen van mensen die ons een warm hart toedragen. 

Inmiddels hebben wij geleerd dat wij door het opzetten van tenten buiten, ook een stuk meer 

loopruimte kunnen creëren. De markt wordt zo overzichtelijker en komt het comfort ten goede.  

Wie had verwacht dat wij afgelopen maart tijdens de markt, zulk schitterend weer zouden 

hebben? Het terras is na de coronatijd, nog nooit zo druk bezocht geweest. Genieten van het 

mooie weer maar meer nog gewoon van elkaar weer zien. 

De opzet was prima. We hadden al veel ervaring opgedaan bij de andere markten.  We leren 

iedere keer weer bij.  

De Sinterklaastijd viel in december 2021 in het water, omdat we weer in lockdown zaten.  

De truckrun ging in april 2022 na twee jaar dit keer wel door. Aangepast in twee runs werd deze rit 

georganiseerd. Luid toeterend trok de bonte stoet van vrachtwagens met deelnemers door 

Nissewaard en omstreken. Onbegrijpelijk dat sommige inwoners bezwaar maken tegen de herrie 

die dit met zich meebrengt. Wij praten over een paar uurtjes een keer per jaar, en als ze voorbij 

rijden heb je er hooguit 10 minuten last van. 

Waar maakt men praat over.  

Vorig jaar hebben wij de actie : Durf te vragen gestart. Hierin vroegen wij 

aan iedereen om nieuwe spulletjes, cadeautjes te schenken aan ons.  

Cadeautjes die in de kast liggen en die je niet gebruikt. Maar ook mooie 

spullen voor onze Rommelmarkt.  

Hier werd ruim gehoor aan gegeven. Hierdoor konden wij heel veel extra activiteiten financieren. 

We zijn net weer begonnen om deze actie nieuw leven in de blazen.  

Bowlen op zondag is inmiddels een mega grote activiteiten geworden. 10x per jaar bowlen wij op 

10 banen, een keer per maand op zondagmiddag.  
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We hebben twee aangepaste banen voor mensen die niet op de reguliere banen mee kunnen 

doen en de overige deelnemers loten elke keer weer, zodat ze telkens in een andere groep komen 

te zitten. Hierdoor leren ze elkaar beter kennen en zien ze ook andere gezichten. Dit voorkomt ook 

kliekjes vorming.  

Dit jaar hebben wij niet mee gedaan met de Burendag. Gewoon omdat wij druk waren met onze 

andere activiteiten. Volgend jaar hopen we weer wel hier aandacht aan te kunnen besteden. 

Ideeën van wat we gaan doen, hebben wij nog niet. Maar heb je een idee? Laat het ons weten.  

 

Het schoonmaken en opruimen elke week weer op 

maandagochtend is echt een grote klus. We hebben al een 

paar keer gevraagd om wat aanvulling. Eind dit jaar stopt er 

weer een vrijwilliger. Zij wordt 80 en vindt het welletjes 

geweest. Niet onbegrijpelijk zou ik zeggen. Wie o wie komt 

ons helpen? Meld je aan. Want krijgen wij geen aanvulling, dan zullen wij het 

moeten gaan uitbesteden, met alle kosten die dit met zich mee zou brengen. 

Arnold Breuër en zijn vrijwilligers konden gelukkig weer komen line dancen.  Het was 

een gezellige avond. Hopelijk komen ze in oktober ook weer ons te trakteren op een 

dansavond.  Maar Arnold kennende gaat dat wel goedkomen.  

Helaas kon ook dit jaar de carnavalsdisco niet doorgaan. We gaan nu voor 2023. Wel 

waren wij blij dat wij de Koningsdisco hebben kunnen houden. Deze keer op de verjaardag van de 

Koning zelf. Het was een gezellige bedoeling. Velen gaven gehoor aan het verzoek om iets oranje’s 
te dragen.  

Duo Tijdloos heeft het afgelopen jaar gelukkig ook weer kunnen komen. Je zag dat iedereen blij 

was dat het kon, de avond werd zeer druk bezocht en er werd uit volle borst meegezongen.  

Wandelen is ook een vorm van bewegen die wij graag promoten. Gelukkig gaan wij vanaf 11 juni 

a.s. weer wandelen en ook in juli en augustus organiseert de 

wandelgroep een mid zomer wandeling. Wil jij komen helpen 

begeleiden? Graag. Helaas hebben wij op dit moment twee 

vrijwilligers minder, zij zijn, hopelijk tijdens, afgehaakt met 

gezondheidsproblemen.   

De avondvierdaagse gaat in juni weer plaatsvinden. Eerst liep de 

inschrijving niet echt, maar nu gaat het lopen. Fijn is het dat wij geen 

verkeersleiders meer hoeven te leveren. Dat was ook elk jaar een dingetje om 

dit goed op de rit te krijgen.  

Van 13 t/m 16 juni gaan we er met elkaar op uit. En onderweg serveren we 

weer een drankje. Kortom we gaan lekker bewegen en bestellen mooi weer.  

Het eetcafe is een aantal keren afgelast vanwege corona, maar wij hebben ook 

een aantal keren dit wel kunnen organiseren. Dit is echt een activiteit waar veel 

vrijwilligers bij nodig zijn. We hebben hier afscheid genomen van vrijwilligers 

vanwege verhuizing, maar ook van deelnemers die niet meer konden komen 

helpen. Vind je het als deelnemer leuk om je aan te sluiten bij het project 

eetcafe? Meld je aan. 

Gelukkig zien wij dat als wij klem zitten tijdens het eetcafe onze vrijwilligers 

spontaan bijspringen en komen meehelpen. Iedereen geniet van dit project.  
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Wat zijn wij trots dat hele woongroepen nu komen eten samen met hun begeleiding. Want waar 

kun je met elkaar uit eten gaan?  

Het jaar 2021 eindigde met de inmiddels welbekende 

activiteit: oliebollen, appelbeignets en ananasbeginets 

bakken. Gelukkig hebben wij deze activiteit kunnen houden 

ondanks de corona beperkingen.  

We hebben het bakken verdeeld over twee dagen, gewoon omdat het niet meer haalbaar is alles 

in een dag c.q. nacht te bakken. We hebben  een extra grote pan kunnen aanschaffen, waardoor 

het bakken op zich sneller gaat. Laat onverlet dat men op oudejaarsdag toch ’s morgens heel 
vroeg is gaan bakken om de appel- en ananas beignets vers te kunnen meegeven. 

Gelukkig werden alle bestellingen opgehaald en ging iedereen met oudejaarsdag om half vier moe 

maar zeer voldaan naar huis. 

Dit jaar zullen wij op zoek moeten gaan naar een nieuwe oliebollen bakploeg, daar de vrijwilligers 

die deze klus op zich hadden genomen zijn verhuisd naar buiten Nissewaard.   

Hoe belangrijk was het in Coronatijd om kaartjes te bezorgen voor de 

verjaardagen. Hier wordt altijd al naar uitgezien, maar dit jaar nog veel 

meer. De afstanden die Piet fietst om te zorgen dat wij niet worden 

vergeten op onze verjaardag zijn bizar. Daarnaast zorgt Ronald dat 

iedereen, waarvan wij weten dat hij/zij ziek is, ook een kaartje bezorgd 

krijg. 

Joke en Gerrie zijn samen druk met het bijhouden en in orde maken van de kaarten. Wij realiseren 

ons dat deze traditie alleen kan blijven voortbestaan door de inbreng van deze vrijwilligers.  

De oproep blijf staan aan een ieder: Meld als je weet dat er iemand langdurig of ernstig ziek is. Of 

als er iets bijzonders is. Wij doen ons best om aan hen dan een kaartje te schrijven en dit te 

bezorgen.  

Dit jaar hebben wij de contributiebijdrage aangepast. Immers wij hebben minder kunnen 

aanbieden dan wij hadden gewild. Iedereen die vorig jaar zijn contributie had 

voldaan, kreeg dit jaar korting. Uiteraard gold dit niet voor het algemene 

lidmaatschap. 

Wel was het een bijzonder lastige klus om per lid te bekijken wat er betaald 

moest worden. Bijzonder trots zijn wij dat de contributie bijna door iedereen 

is voldaan. De bijdrage van de laatste vijf deelnemers hopen wij nog dit 

seizoen te mogen ontvangen. 

Wel zou het bijzonder fijn zijn als wij doorkregen als mensen verhuizen of van organisatie of 

begeleiding veranderen. Veel rekeningen bleven hangen, omdat de deelnemer bleek te zijn 

verhuisd of een nieuwe begeleiding of bewindvoerder had gekregen. 

De penningmeester krijgt ook steeds meer extra wettelijke vereisten en regelingen voor zijn 

kiezen. Subsidie aanvragen, aanvullende eisen, extra verslaglegging, het uitbetalen van de 

declaraties etc. etc. De  VOG’s aanvragen. Het opstellen van begrotingen naast de dag dagelijkse 
bestuursactiviteiten.  

Wat zouden wij moeten doen zonder een goede penningmeester.  
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Het Bestuur bestaat op dit moment uit drie leden.  De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is 

bedoeld om Bestuur en Toezicht van Stichtingen te verbeteren. Zo zullen wij vóór 2026 naar de 

Notaris dienen te gaan om onze Statuten te wijzigen c.q. in overeenstemming te brengen met 

diezelfde WTR.                                                                                                                                                                         

Op dit moment zijn wij aan het uitzoeken hoe e.e.a. vorm gegeven moet worden en ook gelijk te 

kijken hoe wij de nieuwe internet structuren maar ook de digitale vergaderingen kunnen opnemen 

in de nieuwe Statuten.  Ook het huishoudelijk reglement zullen wij daarvoor dienen aan te passen 

en in lijn moeten brengen met de nieuwe wettelijke bepalingen. Alles moet daarna voorgelegd 

worden aan de notaris. Door deze klus zelf ter hand te nemen in de voorbereidingsfase, hoeven 

wij straks aan de notaris alleen te vragen of het allemaal klopt. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten.  

Bij volledige ontstentenis van het Bestuur zal in de statuten worden vermeld hoe en wie dan als 

vervanger(s) worden aangewezen, dit is nl ook een vereiste in de nieuwe Statuten.  

Om de prijzen voor de drankjes en het eetcafe op hetzelfde niveau te kunnen houden dienen wij 

bij de inkoop zeer goed op te letten. Met de sterk gestegen en nog stijgende prijzen is dit een 

lastige taak aan het worden. Toch hopen wij het komende jaar de prijzen gelijk te kunnen houden.  

 Onverminderd blijven we onze eigen bijdrage aan het milieu 

leveren. Het oude frituurvet kan ingeleverd worden alsmede 

oude accu’s en het  oud ijzer wordt verzamelend.  De Douwe 
Egberts punten zijn nog steeds van harte welkom.  Hier zijn 

dit jaar leuke en mooie prijzen voor de Bingo van 

aangeschaft.  

En al die kleine beetjes helpen tweeledig mee. Enerzijds 

ontlasten wij het milieu en anderzijds van wat het opbrengt kunnen wij weer extra’s doen.    

Elke week maken wij aan de voorzijde- en zij- en achterkant van het pand alles schoon, maar toch 

vind je hier IEDERE week van alles. Van blikjes, sigarettenpeuken, mondkapjes, plastic zakjes etc. 

Iedere week wordt dit opgeruimd, want troep rondom het pand dat wil je niet. Laten wij met 

elkaar zorgen dat alles schoon en opgeruimd blijft. 

Dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van deelnemers en vrijwilligers. Een deel omdat de 

leeftijd hoog is of dat de gezondheid hen parten ging spelen. Maar ook hadden wij te maken met 

deelnemers en vrijwilligers die zijn overleden.  

Dit verslagjaar heeft het bestuur zich wederom op het standpunt gesteld dat wij aan al onze 

financiële verplichtingen willen blijven voldoen, ook in moeilijke tijden willen wij een betrouwbare 

partij blijven. Wie zaken doet met ons, kan rekenen op betrouwbaarheid!  

Ik sluit dit jaar wederom met een TROTS gevoel af. Een Stichting die denkt in mogelijkheden, dat  is 

toch fantastisch.  

Maar ook realiseer ik mij dat sommige vrijwilligers zich af- en toe niet gehoord voelen. Echter dit 

komt deels doordat men het in zijn eigen omgeving verteld, maar vergeet dit te bespreken met 

het bestuur. Als je ergens mee zit, weet dat de deur altijd open staat van de bestuursleden. Als 

deze niet op de hoogte zijn, kunnen zij ook niet met elkaar in gesprek gaan.  Maar wij realiseren 

ons ook, dat wij het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Maar geloof mij, het bestuur doet 

alles met de beste intentie en naar beste eer en geweten, maar ……….. wij zijn ook mensen. En 
mensen maken fouten. Maar kom naar ons toe en ventileer op de juiste plaats als je iets dwars zit.   

Op naar een nieuw mooi jaar!  

Abelien van der Rest  
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Ken jij iemand die onze vrijwilligersgroep wil komen versterken?  

Wij zoeken o.a. versterking bij: 

Zwemmen (in het water) 

Dansen (dinsdagavond) 

Crea woensdag (middag)  

Info nodig: mail naar voorzitter@denieuwebrug.com 

Bellen kan ook naar 06-14130944.
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WIJ VERZAMELEN WEER ALLERLEI SPULLEN  
 

 

 

                                                                     

 

           

 

 

 

       

 

Wij zamelen oud frituurvet in, maar ook oude accu’s en oud ijzer. Steunt u ons met 
deze actie?  De verzamelbak voor het frituurvet staat achter bij ons tuinhuisje. 

Daar kunt u ook de accu’s en oudijzer neerleggen. 

Wilt u het frituurvet wel in afgesloten flessen inleveren? 

Hartelijk dank alvast voor het inleveren. 
  

 



 

AKTIVITEITENKALENDER  juni  2022 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

         

 

   

 

     

     

 

 

                      

 

 

 

 
 

 

       

 

   
 

       
 

 

 

       

 

 

 

Zondag 13 maart                     

14.00 – 16.00 uur 

 

Maandag t/m donderdag 

13, 14, 15 en 16 juni              

Verzamelen 18.15 uur 

Antonius v Nootstraat  

Avondvierdaagse  
Vertrek: 18.30 uur          
Achter de 
Marrewijkflat 

 

Zaterdag 11 juni 

10.00 – 13.00 uur 

WANDELEN 

 

   

 Zondag                                       

29 mei 2022   

14.00 – 16.00 uur   

 BOWLEN 

Dinsdag 14 juni  2022 

10.00 – 12.00 uur  

 

BLOEMSCHIKKEN 
 

 

   

 Zondag                                       

12 juni 2022    

14.00 – 16.00 uur   

 BOWLEN 

 

   

 Zondag                                       

12 juni 2022    

14.00 – 16.00 uur   

 BOWLEN 

 

   

 Zondag                                       

12 juni 2022    

14.00 – 16.00 uur   

 BOWLEN 



   

 

 

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  

Slagerij Van der Wulp 
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