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Redactie: Gre.wiechmann@gmail.com   
Activiteit Naam                              Tel. nummer   

Voorzitter Abelien van der Rest   
0181-633363/ 

06 14130944 abelien@chello.nl 

Penningmeester Hans van Oostenbrugge 

 

010-4162074/ 

06-28841030 hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl 

Secretaris Gre Wiechmann 

 
06-42826465 gre.wiechmann@gmail.com 

Zwemmen:  Gre Wiechmann 

 
0181-614787 gre.wiechmann@gmail.com 

Dansen Monique de Lange 

 

 

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

hobby club middag Adry Hille 

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

hobby club avond Joke Versendaal 

 
0181-636618 Bestuurslid / jokeversendaal52@gmail.com 

Sportinstuif Henk van Arkel 
 

06-16302072 Bestuurslid / h.van.arkel7@kpnplanet.nl 

Koken Aukje Gutter 

 
0181-659547 Bestuurslid / hoeven@planet.nl 

Muziek Wendy Mirer 

 
0181-629600 Bestuurslid / hoon0054@planet.nl 

Disco Wil van der Velden 

 
0181-663236 Bestuurslid/ wmc.vandervelden@gmail.com 

Avondvierdaagse Gerrie Mirer 

 
0181-639227 Gerrie.mirer@kpnplanet.nl 

Brugnieuws redactie Gre 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) 

Sportzaal 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 

 

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

Workshops 

Disco 

Wandelen 

Kookcafe 

Computercursus 

Vertrouwenspersoon 

1x per maand vrijdagavond   

laatste zaterdag/maand 

1x per maand zaterdagochtend   

1x per 6 weken zaterdagavond  

Per cyclus 6x (woensdagavond) 

Wil van der Velden 

 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

 

19.30 - 22.00 uur 

10.00 – 13.00 uur          €    2,50/keer 

17.30 – 19.00 uur          €    6,00/keer 

19.30 – 21.00 uur 

wmc.vandervelden@gmail.com 

yoga geleid door donderdagochtend   clubgebouw 9.30 - 10.30 uur           € 5,00 /keer     
Gerdie Ros 0181-640512       

 



Het jaar 2017 is gekomen en is ook snel voorbij gegaan. 

Ongelooflijk wat vliegt de tijd. Als ik terugblader in 

het Brugnieuws van het afgelopen jaar dan is er zo 

ongelooflijk veel gedaan. Wat kunnen wij tevreden 

en trots terugkijken.  

Natuurlijk is niet alles verlopen zoals wij het ons hadden voorgesteld, maar mocht er iets 

fout gaan dan is dit nooit opzet. Het mooie is dat wij leren van onze fouten. En volgend 

jaar gewoon proberen het nog beter te doen. Wil je nog eens nalezen wat wij allemaal 

hebben gedaan? Kijk op onze website daar staan alle uitgaven van het Brugnieuws. 

www.denieuwebrug.com  

 Zo schreef ik in het vorige blad dat de sloop van de keuken in gang is gezet, nu ik kan 
vol trots vertellen: er staat een nieuwe keuken en wat voor één! Prachtig en 
professioneel. Binnen een week gezet. Grote kartrekkers waren Herman Mets en Bertus 
de Roo. Wat hebben ze netjes alles geïnstalleerd, maar ook gerestaureerd. De wanden 
zijn bijgewerkt, er is betegeld (gelukkig had Aukje nog reservetegels staan) er is op 
hoogte gesteld, de elektra is aangepast. Het eindresultaat is verbluffend. Afgelopen 
donderdag 23 november is de keuken officieel in gebruik genomen. De vrijwilligers die 
betrokken waren bij het maken, bij het koken en de deelnemers hebben lekker samen met 
de muziekgroep gesmuld van het in de nieuwe ovens gebakken gebak. Want een feestje 
moet je vieren!  

Zondagmiddag, tijdens de Bingo kwam het bedrijf Horeca Mega Store welke de spullen 
heeft geleverd ons verrassen met een prachtige grill. Ook zij waren onder de indruk. Zij 
komen natuurlijk bij veel bedrijfsmatige keukens en zij stonden versteld van deze zeker 
als je bedenkt dat hij gemaakt is door uitsluitend vrijwilligers!   

Op zaterdag 4 november werd er gewandeld. De club was ietsje kleiner, want er waren 
onder de vaste wandelaars wat zieken. Wat zou het toch mooi zijn als er nog meer 
deelnemers mee gaan wandelen. Ook als je in de rolstoel zit, ben je van harte welkom. 
Een frisse neus halen, lekker gezellig kletsen tijdens het wandelen, en tot slot een 
gezonde  lunch.  

Ik beperk mij tot de maand november 
voor wat betreft het terugblikken, 

want daar is al heel veel in gebeurd. 

http://www.denieuwebrug.com/
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Dat is toch dik genieten! Mijn wens voor het nieuwe jaar (eerste wandeling is zaterdag 3 
februari) is dat wij er 10 nieuwe wandelaars bij krijgen, ook als je in een rolstoel zit kun je 
mee. Wij denken niet in problemen maar uitsluitend in oplossingen. Geef je op bij Ronald 
Mirer. (r.mirer1@kpnplanet.nl) Elke keer weer worden wij verrast door een bijzondere 
wandeling.  

 

Op zaterdag 11 november hielden wij voor de eerste keer een 

Winter Kledingbeurs. We hadden heel veel mooie kleding 

binnengekregen. Hierbij zat veel Wintergoed dus werd er besloten 

een extra mogelijkheid te creëren om je garderobe aan te vullen. 

Wij hadden het liever wat drukker gezien, wat niet wil zeggen dat zij 

die er wel waren niet met prachtige kleding naar huis gingen. Was 

je er niet?? Dat kun je rustig stellen dat het een gemiste kans was. 

Maar op deze zaterdag hielden wij ook ons Kook café. Wat een gezellige drukte was het 

daar. Het eten was goed uitgevallen. Dit was natuurlijk mede te danken aan onze twee 

nieuwe grote inductiefornuizen. Wat was het een zegen om zo te kunnen koken ipv op 

onze oude twee huishoudfornuizen. 

Zaterdag 18 november 2017 zijn wij naar Paleis het 
Loo gegaan. Nu de weergoden waren ons niet echt 
gunstig gezind. Want het regende flink. Wat waren 
wij blij met het Paleis Het  Loo. Lekker droog konden 
wij door het paleis wandelen. Gelukkig hebben wij 
gekozen om eerst naar het Paleis te gaan.  Wij 
hebben nog nooit zoveel mensen met rolstoel mee 
genomen, maar wat was het leuk. Er was gelukkig 
een lift in het Paleis, maar er kon maar 1 rolstoel 
tegelijk in. Dat gaf behoorlijk wat oponthoud.  

De kerststalletjes buiten zagen er leuk uit. Jammer dat er niet nagedacht was over de 
hoge opstappen om binnen te komen. Maar ook zij moeten leren. In de evaluatie hebben 
wij dat ook aangegeven. Ook stonden er prachtige auto’s uitgestald waar je in mocht 
gaan zitten. (Kijk maar naar de foto’s verderop in het blad). 

            En één invalidentoilet voor het hele terrein is natuurlijk ook niet ruim 

bedeeld.  

We hebben lekker kunnen lopen door de stallen. De auto’s gezien van 
het Koninklijk  Huis, paarden met koetsen, kortom de dag vloog voorbij.   

Tevreden waren wij om kwart voor zes terug in Spijkenisse.  
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     Zondag de 19e november vulde het clubgebouw zich rond 13.00 
uur met heel veel mensen die kwamen kijken naar alle 

gedigitaliseerde foto’s en de enorm leuke films die zijn gemaakt. Ilse Mirer en 
Dik Smits zijn er druk mee geweest.  

Dik had tot diep in de nacht nog de film zitten monteren van Paleis Het Loo. Het zag er 
geweldig leuk uit. Wij hebben besloten alle foto’s en films op te slaan in het gebouw, 
maar dan gedigitaliseerd. De foto’s verbleken en worden er niet mooier op. Dus heb jij 
nog foto’s gedigitaliseerd? Leven ze in en wij hebben straks een prachtig foto archief. 
Dank voor het vele werk wat er tot nu toe al aan is verzet. 

 

Zaterdag de 25ste een heel gezellige Sint Disco. 
Sint en zijn trouwe bekende Pieten waren er weer 
om met volle aandacht voor iedereen er een top 
avond van te maken. Wat zijn de Sint en zijn 
Pieten toch op de hoogte van wat iedereen kan 
en mag. Met elkaar werd er gedanst, gezongen, 
gelachen. Kortom Sint vergat de tijd  en ging pas 
vlak voor het einde van de avond verder met zijn 
werk. Ja gezelligheid kent geen tijd. 

Hij was  echter maar van korte duur thuis, hij 
slaapt echt weinig in deze tijd, want op zondag de 
26ste was hij er alweer. Nu bij onze Sint Bingo. 
Jammer dat er een paar groepen niet konden 

komen wegens ziekte, want wat waren er een prachtige prijzen. Hulde aan diegene die de 
inkopen hebben gedaan en alles hebben ingepakt. Wat een klus, maar wat zag het er 
feestelijk uit.   

Vrijdag de 1ste wordt het gebouw in de kerstsfeer gebracht want ja de maand december 
wil ook wat. 

Wij starten op 8, 9 en 10 december met Kerststukjes maken. 
Ook onze Kerstmarkt is op zaterdag van 10.00 – 15.30 en 
zondag van 10.30-15.30 uur geopend.  

 

 Betsie en Tanja hebben deze grotendeels helemaal 
voorbereid. Geweldig leuke spulletjes verzorgd. Kom 
maar kijken want deze markt is echt professioneel. Ook 
kun je weer prachtige kerststukjes kopen tegen een 
aantrekkelijke prijs. En als klap op de vuurpijl: de 
enveloppenstand staat dan ook weer rijkelijk gevuld op 
jullie te wachten. Een heel weekend kun je terecht. Zelfs 
is er gedacht aan de inwendige mens. Je kunt komen 
lunchen voor € 3,50 per persoon. En het Eetcafe is ook 
weer in stelling gebracht. Zaterdag 9 december van 17.30 
– 19.00 uur kunt u komen mee eten voor € 6,00 en dat 
voor een driegangen diner! 
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Wij hopen jullie allemaal in dit weekend te kunnen begroeten. 

De maand december sluiten wij af met een Kerstdiner dat het Bestuur aanbiedt aan alle 
deelnemers en vrijwilligers en hun partners.  

 

Hier is het helaas niet mogelijk om introducés mee te 
nemen. Het gebouw is dan gewoon te klein. Wij rekenen op 
zo’n 150 bezoekers voor het diner, dat bereid wordt o.l.v. 
Jasper.  

 

Wie met het weekend mee gaat weet hoe de keukenploeg altijd zorgt dat alles goed wordt 
bereid en hoe fantastisch het altijd weer smaakt. Dus reserveer je plekje want vol = vol.  

En dan wordt het jaar weer afgesloten met de Oliebollen en 
Appelbeignets. Ja zelfs op zondag de 31ste wordt er volop 
gebakken.  

Geef snel door als je verse oliebollen/appelbeignets wilt 
bestellen. Je kunt ze komen ophalen en alvast er één proeven 
onder het genot van een kop koffie of thee. Wij zijn open van 
11.00 – 14.30 uur. 

Inmiddels is dit jaar het fenomeen ‘Algemeen Lidmaatschap’ duidelijk in trek geraakt. Wil 
je niet deelnemen aan een wekelijkse activiteit, dan kun je wel meedoen met al onze 
activiteiten als je Algemeen Lid bent. Dit lidmaatschap is € 25,00 per jaar.  

Neem je deel aan een wekelijkse activiteit dan ben je uiteraard altijd al welkom bij alle 
andere activiteiten ook. 

Tsja en dan is echt het jaar 2017 achter de rug.  

Kijken wij met een trots gevoel terug op het verloop van het jaar, realiseren wij ons des 
temeer dat ook in 2017 er vele verdrietige momenten waren. Het wegvallen van naasten, 
vrienden, familie en bekenden. Ook waren er die een zware operatie hebben ondergaan 
of nog moeten ondergaan. Maar ook zijn er die hebben gehoord dat zij niet lang meer bij 
ons zullen blijven. Wat een intens verdrietig gevoel krijg ik hiervan. 

Ik wens iedereen heel veel sterkte en kracht toe bij deze nare tijdingen. 

Wat het mij ook leert is dat je alles wat in het leven zit eruit moet zien te halen. Dat je 
zoveel mogelijk moet genieten van al die dingen die je wél kunt. Genieten van elkaar.  

Wij,  als Stichting De Nieuwe Brug, zoeken met elkaar naar wat wij allemaal kunnen doen 
en hopen ook in 2018 ons steentje te kunnen bijdragen aan dat GENIETEN. 

Voor jullie allemaal heel veel goeds toegewenst voor 2018. 

  Abelien van der Rest 
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Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse, Telefoon: 0181 620633 

U kunt het hele jaar door voor een aantrekkelijke prijs onbeperkt genieten van al het lekkers in ons restaurant. Het ijsbuffet 

en alle softdrinks zijn bij de prijzen inbegrepen. Bier, wijn en andere alcoholische dranken zijn tegen een uiterst vriendelijke 

prijs verkrijgbaar. Ieder gerecht wordt vers gewokt voor u. 

U bent van harte welkom en kunt hier onbeperkt genieten van de uitgebreide verse buffetten die bestaan uit soep naar 

keuze, ee  ar  buffet, erse sushi’s e  ee  ers, koud okbuffet, salade buffet e  tot slot ee  dessert buffet. Het is ook 
uiterst kindvriendelijk.  

Pak Boli heeft naast het wokrestaurant ook een afhaalservice, een bezorgdienst, een cateraar en een snackbar. 

  

 

SLUITING VAN HET CLUBGEBOUW  

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP:  DE OLIEBOLLEN WORDEN GEBAKKEN OP  

ZONDAG  31 DECEMER 2017.  

OP ZATERDAG 6 JANUARI 2018 WENSEN WIJ ELKAAR EEN 

GELUKKIG 2018!!!! 

 

ALLE ACTIVITEITEN STOPPEN IN  

DE KERSTPERIODE. 

WIJ ZIJN MET VAKANTIE VAN 

VRIJDAG 22 DECEMBER t/m 

VRIJDAG 5 JANUARI 2018 
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LABU Offset-printing   DRUKKERIJ 

 
 

Familiedrukwerk; zoals Huwelijkskaarten Geboortekaarten, 

Gelegenheidsdrukwerk. 

Boeken voor deze worden uitgeleend om thuis te kunnen inzien.  

Tevens het adres voor de kleine (beginnende) zelfstandige i.v.m. Handelsdrukwerk, 

zoals Briefpapier, Facturen (meervoud), Visitekaartjes etc. 

 

LABUDA     Dansschool 
 

Club- en Privéles 

Beginners, gevorderd en verder 

speciale gezelligheidsgroep voor gevorderd en verder. 

 

 

 LABU COMPU Computeropleiding en programmering  
 

Lessen in MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Access MS PowerPoint e.a.  

Cursussen van één tot maximaal vier personen. 

Ook privé-les. Tevens de mogelijkheid bij u thuis of op het bedrijf. 

 

LABU-Astrologie 
Horoscopen: Geboorte, Heden en Verleden. Consulten. 

 

 

Fitness "LEO"   FITNESS 
 

Conditietraining: dit kan in privé- of clubverband. Wanneer je niet naar een 

sportschool wilt, dan zijn wij het juiste adres. 

Mogelijkheid voor een proeftraining. 

 
 

LABUMUS    MUZIEKSCHOOL 
 

Gespecialiseerd in Keyboard, Piano en Orgel 

 

LABU ONDERNEMINGEN  

vertrouwd sinds 1960.  Meer weten?   Maak een afspraak of vraag meer informatie.  

0181-617080 

 

 

 

  



Vrijdag 8, zaterdag 9 december 

en 

Zondag 10 december 2017 

 

 

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

I n s c h r ij f f o r m u l i e r 

Ja ik kom een kerststukje maken. Ik betaal op de dag zelf, echter 
overmaken kan ook aan Penn Stichting De Nieuwe Brug, Botreep 100, 
3192 PD Hoogvliet. Reknr : NL88INGB0005704558 onder vermelding van 
Kerststukje. 

€ 12,50 voor deelnemer/vrijwilliger en € 15,00 voor introducé. 

Opgeven is ook echt deelnemen. Wij rekenen nl bij de inkoop op jou! 

Naam:        Adres: 

 

Telefoonnummer:      E-mailadres 

Ik kom: 
o Vrijdag 8 december van   19.00 – 21.00 uur           

(uitsluitend voor vrijwilligers!) 

o Zaterdag  9 december van  10.00 – 12.00 uur* 

o Zaterdag 9 december van   13.00 – 15.00 uur* 

o Zondag 10 december van   10.30  – 12.30 uur* 

o Zondag 10 december van    13.00 – 15.00 uur *    

o Ik wil graag meelunchen tegen betaling ad € 3,50 pp  

*  Aankruisen welke sessie je bij wilt wonen en of je mee wilt lunchen. 

Inleveren in de gele brievenbus in het clubgebouw 

Stuur een mail naar Monique.vandenengel@gmail.com  
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Wij zijn zaterdag 9 december van 10.00 – 15.30 uur 

& 

Zondag 10 december van 10.30 – 15.30 uur geopend. 

  

Er is voor elk wat wils; zo zijn er leuke cadeautjes, mooie kerststukjes en 
nog vele andere dingen tegen zeer aantrekkelijke prijzen te koop bij  

Stichting De Nieuwe Brug,  

M.A. de Ruijterstraat 7,  

3201 CK Spijkenisse. 

Wij hebben lekkere warme chocolademelk met slagroom. 

Wat te denken van iets lekkers erbij? 

Speciaal voor deze markt hebben wij een lunch samengesteld.  

Voor  € 3,50 kun je al meelunchen.  (Zolang de voorraad strekt). 

Wil je verzekerd zijn van een lunch, mail ons even en geef aan welke dag 
wij op je kunnen rekenen: gre.wiechmann@gmail.com 

Kom gezellig binnenwandelen en geniet van alle leuke aanbiedingen. 
  



 

ZATERDAG 9 DECEMBER 2017 

Opgeven bij gre.wiechmann@gmail.com 

Wij bieden u aan een driegangen diner voor               

€ 6,00 (exkl. consumpties). 

In gezellige kerstsfeer vindt ons laatste kookcafe 

van 2017 plaats. Schrijf je snel in. 

Aanvang: 17.30 uur 

Einde:    19.00 uur 

 
Aanmelden kan ook telefonisch: 06-42826465 

Opgeven mogelijk tot uiterlijk donderdag 7 

december 2017 
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KERSTFEEST 

ZATERDAG 16 DECEMBER 2017 

Het bestuur van Stichting De Nieuwe Brug wil op zaterdag 16 december iedereen die nauw 

betrokken is bij de club uitnodigen om gezamenlijk het kerstfeest te komen vieren.  

We gaan lekker eten en de rest van de middag blijft nog een verrassing. Maar uit ervaring 

weten jullie dat dit goed komt. 

Zaal open: 15.30 uur 

Vanaf 16.00 uur zal het kerstfeest beginnen. 

Einde kerstfeest 20.00 uur. 

Je kunt je aanmelden via onderstaand strookje. Deze kun je inleveren in de gele brievenbus 

van het clubgebouw . Inleveren bij de leiding is natuurlijk ook goed.  Aanmelden mogelijk 

tot uiterlijk 12 december 2017! 

Deelname uitsluitend door deelnemers en vrijwilligers van Stichting De Nieuwe Brug.   

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

AANMELDING voor KERSTFEEST 2017.         

Opgeven per email kan ook bij paulusros@gmail.com   

Ik kom naar het kerstfeest op zaterdag 16 december 2017. (uitsluitend leden/vrijwilligers 

van Stichting De Nieuwe Brug). 

Ook de vrijwilligers gelieve zich aan te melden dit ivm de inkoop. 

Naam:                                                                    email adres:                                                  

Adres:      _________________________________________  

Tel. Nr     _________________________________________ 

Bijzonderheden t.a.v. het eten?  ________________________ 

Inleveren uiterlijk TOT  10 december 2017! 
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Op  zondag  31 december 2017 gaan wij traditiegetrouw weer oliebollen bakken.   

De opbrengst komt uiteraard ten goede aan de Stichting.  

De oliebollen kosten € 6,00 per 10 stuks. (los € 0,65/st) Ook kun je inschrijven 

op appelbeignets. (€ 0,80/stuk). 

Wie deze heerlijke oliebollen/appelbeignets willen aanschaffen en de club 

daarbij gelijk steunt, graag van tevoren bestellen! 

De oliebollen zijn af te halen tussen 11.00 – 15.00 uur. (de koffie/thee staat dan 

klaar!) 

Er kan tot zaterdag 30 december besteld worden! Op de dag zelf kun je eventueel 

nog bellen 0181 611096, maar op = op!  Binnenlopen kan natuurlijk ook.  

De activiteitencommissie.  

Ik bestel ____  oliebollen (€ 6,00 per 10 stuks) (los € 0,65/st) 

Ik bestel  ____ appelbeignets (€ 0,75/stuk) 

Ik kom ze rond ______ uur ophalen aan de M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse. 

Naam: _______________________________  Telnr.:  ___________ 

Strookje graag vóór 30 december  in de gele brievenbus doen. 

Graag in een gesloten enveloppe het geld bijsluiten. Mocht de club gesloten zijn, 

dan kan de enveloppe ook in de brievenbus van de buitendeur gedaan worden.  

Oliebolen & 

Appelbeignets 

 
 

KOM een verse Oliebol / 

Appelbeignet eten. De 

koffie/thee staat klaar. 

Loop lekker binnen.

  



                   

 

 

Op zaterdag 6 januari 2018 is er gelegenheid om gezellig met elkaar, onder 
het genot van een hapje, een drankje en muziek elkaar een goed 2018 toe 
te wensen.  

Iedereen is van harte welkom van 19.30 – 22. 00 uur.  
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Sociëteit Maximaal opent op Zondag 14 januari  voor de eerste keer in 2018 weer haar  

deuren van 14.00 – 16.00 uur.  

Niemand hoeft zondagmiddag meer alleen te zitten, iedereen is van harte welkom.               

Wil je sjoelen, kaarten, dammen schaken of wat dan ook??? 

DOE GEZELLIG MEE.    De sjoelcompetitie van Cees is inmiddels beroemd! Jij kan ook 

meedoen, maar ook spelen wij Jenga, Rummykup etc.  

Wil je langskomen om een praatje te maken, of alleen maar komen zitten? Prima. 

LOOP BINNEN, KOM LANGS!  

Woon je tegenover ons?  

GEZELLIG, DRINK LEKKER WAT  BIJ ONS. 

Ben je familie, kennis, of ken je ons helemaal nog niet? 

GEEFT NIETS, IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM. 

 

  

ZONDAG 14 janauri 

2018                            

14.00 – 16.00 uur 
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VRIJDAG 19 JANUARI 2018 

Aanvang 19.00  uur  

Einde activiteit 21.00 uur 

Eigen bijdrage: € 3,00 voor leden 

€ 5,00 voor introducés 

 

 

 

 

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

Workshop geurkaarsen maken  

op vrijdag 19 januari 2018. 

 

Ja ik kom graag naar deze  workshop! 

Naam:                          _________________________ lid / geen lid 

Telefoonnr                 __________________________ 

Eigen bijdrage betaal ik op de avond zelf.   

 

Briefje graag in de gele brievenbus in het clubgebouw. Opgeven per 
mail kan ook naar paulusros@gmail.com of 
gre.wiechmann@gmail.com  
(tel: 06-48012641) 
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Aanvang: 19.30 uur 

Einde       : 22.00 uur 

Voor onze leden/vrijwilligers: gratis 

Introducees:  € 0,50 

 

Kom jij voor het eerst  mee naar onze disco? Hartstikke gezellig.  

Wil je wel dan even een mailtje sturen naar Wil van der Velden of haar 
bellen?  

Mailadres: wmc.vandervelden@gmail.com telnr:  0181-663236 

27 januari 2018 

 

                 19.30  22.00 uur                    
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Start op zaterdag 3 februari 2018 om 10.00 uur vanaf het clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7, 
Spijkenisse 
 
Zaal open:       vanaf 09.30 uur. 
 
Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer:   12.15 uur 
 
Einde activiteit:      13.00 uur 
 
Kosten incl. de lunch:     € 2,50 pp 

 

 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN  ZATERDAG 3 februari 2018 

Naam:               E-mailadres.                                                                                                  

Ik maak gebruik van een rolstoel :   ja/nee.                                                                                                              

Ik heb zelf een rolstoel:    ja/nee  

Briefje in de gele bus in het clubgebouw vóór vrijdag 1 februari 2018.   

Je kunt je ook via de mail opgeven bij met Ronald Mirer.  R.mirer1@kpnplanet.nl / 0181 – 639227.  

Aanmelden bij Ronald 

Mirer: 

r.mirer1@kpnplanet.nl 

0181 – 639227 

 

Opgeven voor                           

vrijdag 1 februari 2018. 

In het volgende blad wordt 

het schema van 2018 

gepubliceerd. 

WINTER WANDELING 
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Sociëteit Maximaal opent op zondag 4 februari  haar  deuren van 14.00 – 16.00 uur.  

Niemand hoeft zondagmiddag meer alleen te zitten, iedereen is van harte welkom.               

Wil je sjoelen, kaarten, dammen schaken of wat dan ook??? 

DOE GEZELLIG MEE.    De sjoelcompetitie van Cees is inmiddels beroemd! Jij kan ook 

meedoen, maar ook spelen wij Jenga, Rummykup etc.  

Wil je langskomen om een praatje te maken, of alleen maar komen zitten? Prima. 

LOOP BINNEN, KOM LANGS!  

Woon je tegenover ons?  

GEZELLIG, DRINK LEKKER WAT  BIJ ONS. 

Ben je familie, kennis, of ken je ons helemaal nog niet? 

GEEFT NIETS, IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM. 

 

 DE GEZELLIGSTE ZONDAGMIDDAG !!!!!!!!!  WIJ GENIETEN 

 

TOT ZONDAG 4 FEBRUARI!!!!!! 
  

ZONDAG 4 februari 

2018                        

14.00 – 16.00 uur 
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Opgeven bij gre.wiechmann@gmail.com 

Wij bieden u aan een driegangen diner voor               

€ 6,00 (exkl. consumpties). Iedereen is welkom. 

Trakteer je familie, buren, vrienden of wie dan ook 

op een gezellig uitje op zaterdag 10 februari 2018. 

Aanvang: 17.30 uur 

Einde:    19.00 uur 

 

Aanmelden kan ook telefonisch: 

06-42826465 Opgeven mogelijk 

tot uiterlijk donderdag 8 

februari 2018.  
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WORKSHOP op VRIJDAG 16 FEBRUARI 2018. 

Aanvang 19.00 uur 

Einde 21.00 uur 

Eigen bijdrage voor leden           

€ 3,00 pp en niet-leden                 

€ 5,00 pp (incl. consumptie). 

 

Ja ik kom naar de workshop Flessen Spuiten op vrijdag 

16 februari a.s.  

Ik betaal op de avond zelf mijn eigen bijdrage. 

Naam:    _______________________________________________________                  

Opgave in de gele brievenbus. Opgeven per mail bij 

paulusros@gmail.com uiterlijk woensdag 14 februari. 
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Jarigen in december  
 

Arnold Breuër   1 december  

Lucy Mets    1 december 

Shanel Lith   3 december  

Falencio Murg   5 december 

Marijn Dijkman   6 december 

Rosa van Dijkman   6 december 

Miquel Kock    7 december 

Mirjam van Zwol  9 december  

Bram van Solingen   10 december 

Belinda van de Heijden   11 december  

Frans de Koning   11 december  

Laurens  van Langeveld   11 december  

John de Loper   12 december 

Gerda van Holten   13 december  

Ron van der meer  16 december  

Kevin de Milde   17 december  

Yildiz Pfeiffer   18 december 

Ruben Erkelens   21 december  

Yvonne Maaskant   21 december 

Werner Jörgens   23 december   

Bertus Schipper   23 december 

Henna Bink   25 december  

Michel van der Velden   25 december 

Annie Schipper    27 december 

Bas Troost   27 december 

Jasper Maula    28 december  

Gre Wiechman   28 december 

Paula Bout   29 december 

Reni van de Marel  29 december  

Patricia van Gurp   31 december  

 

 

 

 

 

 

Jarigen in januari 2018  
 

Peter Gesquierre  1 januari 

Yvonne van den Hoek    1 januari 

Paul Ros    4 januari 

Ronald Verheij   4 januari 

Bas Bresser   5 januari 

Johan Docter   5 Januari 

Ingrid Breeman   7 januari 

Johan Groeneweg  8 januari  

Ineke Vermoolen  8 januari 

An Zhang Ling   8 januari 

Anette de Haan   9 januari 

Els Joosten   9 januari 

Wendy Mirer   10 januari 

Sandra Broos    11 januari 

Wendy Bremmers   12 januari 

Michiel Goris   13 januari 

Shaevenna van der Laan  14 januari 

Constance Kroon  14 januari 

Niels Schüchner  14 januari 

Leontien Buurveld   15 januari 

Alex Zeggai   15 januari 

Karin Wansink    16 januari 

Betsy de Heer   17 januari 

Jan Klaver    17 januari 

Els Sandee   17 januari 

Carlo Coomans   18 januari 

Arie Velthuis   21 januari 

Brenda Bol   22 januari 

Bram Scheffer   22 januari 

Monique Vermoolen   22 januari 

Mees Nederlof    24 januari 

Nick Passé   24 januari 

Elly de Roo    24 januari 

Ilse Wieling-Leander  25 januari  

Omar Nouhaïli     27 januari 

Anneke Kooy van-v.d. Velden 30 januari 

Michiel Brouwer  31 Januari 

Debby Freijters   31 januari 

Alexander Korengevel   31 januari 

Gerda Troost    31 januari 



   

 

 

   

 

 

De volge de eetcafe’s: Zaterdag 9 december 2017 en Zondag 10 februari 2018. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      

De Foto – en Film middag 

Zondag 19 november 2017 

Een overzicht van 40 jaar 

Stichting De Nieuwe Brug 



De Kledingbeurs op zaterdag 11 november was 

gezellig. Dank voor de prachtige kleding die wij 

hebben mogen ontvangen.  

De kleding is allemaal uitgezocht en neergelegd 

door Janny van de Hoek, Elly de Roo, Betsie de 

Heer en Corrie Smits. 

Dank aan allen die ons hebben door de spulletjes 

te schenken en/of te kopen. 

U heeft ons gesteund. 

 

Van de opbrengst kunnen we weer leuke activiteiten 

organiseren.  

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

Heb jij nog spulletjes voor de komende Rommelmarkt   

Zaterdag 10 maart 2018?? 

Elke clubavond kun je het meebrengen naar het clubgebouw. 

Informatie: monique.vandenengel@gmail.com / 06-10172385 

of Dik Smits 06-81708934 
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Met speciale dank aan  Herman en Bertus.   En ook onze leverancier Horeca 

Mega Store die ons kwamen verrassen met een prachtige grill. 

 



 

 

 

   
  

 

Zaterdag                      

18 november  2017 



      

 

 

     

 

 

 
  



 

  

 

     

 

Wat kan de oude  a  og da se !!!!! 



                

                                  

 

 

 



 

Weekend Oldebroek 

Eindelijk was het weer zo ver,  op 20 oktober 2017.  

Om 13.30. was het club huis open.                                                                                                                    

Nadat we de tassen en koffers hadden 

in geladen ging Monique het sein geven 

om per groep naar de bus te gaan op 

weg naar het Buitencentrum Oldebroek  

het begon te regenen de bus was niet 

helemaal vol er waren nog plaatsen 

over de sfeer  was erg gezellig namaten 

we ons doel begonnen te naderen  

begon het droog te worden. Nadat 

Monique de groep bekend had gemaakt 

en de kamer nummers  gingen we onze 

kamer opzoeken   na dat we onze 

bedden handden opgemaakt en ons 

opgefrist handden gingen we wat 

drinken  wat al klaar stond bij Herman. En om 19:30 gingen we eten dat was erg lekker! Na het eten was 

er ruimte om armbandjes te maken en spelletjes te doen. Dus was er van alles  wat te doen. Daarna 

gingen we slapen? De volgende dag gingen we een boswandeling maken en spullen zoeken voor een 

herfststukje te maken om op zondag te maken. S middags gingen we lopen  naar de museumboerderij 

dat  was 2 ½ uur lopen in plaats van 1 uur wat de   ANWB ons had gezegd .we waren doodmoe toe we 

terug kwamen +/- 17:00 we kregen wat drinken van Herman  daarna gingen we bij 18:30 eten na het 

eten was er een karaoke avond dat ging tot 3:00 uur door daarna gingen we naar bed ik zelf lag om 

21:00uur al. Zondag we gingen eerst onze spullen inpakken om naar huis te gaan daarna gingen we 

ontbijten en de boel opruimen we gingen ook nog even wandelen daarna was weer tijd voor de lunch 

om 15:00 uur zou de bus komen maar die kwam om 15:45 pas we waren om 18:00 uur weer terug in het 

clubhuis ik wil de leiding bedanken voor  dit leuke wekend tot volgend jaar in gezonden door Renie  vd 

Marel 

Dank je wel RENIE voor het stukje. Jij van harte beterschap en dat je maar weer snel terug kan komen 

naar de club. 

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

Elke woensdagochtend trouw zijn ze aanwezig. 

Kop koffie, plakje koek erbij, gezellig bijkletsen en 

dan snel aan de slag.  

Jan Klaver en Simon Groeneweg   

Alles wordt gerepareerd, de bladeren weggehaald, 

de putjes schoongemaakt. De goten geleegd, de 

heggen geknipt.  Deuren geopend, pakjes aangepakt.  Zij  zijn zo enorm 

belangrijk voor het netjes houden van ons pand.   Dank hiervoor!!!!!  En ook in 

2018 rekenen wij weer op jullie.  



AKTIVITEITEN KALENDER   december 2017 / januari 2018 

 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag                        

9 december  2017     

10.00 – 12.00 uur  of    

13.00 – 15.00 uur

Kerststukjes maken 

 

Zaterdag                             

9 december 2017              

10.00 – 15.30 uur 

Kerstmarkt 

 

Zondag                          

10 december  2017     

10.30 – 12.30 uur  of    

13.00 – 15.00 uur 

Kerststukjes maken 

 

 

Zondag                          

10 december 2017            

10.30 – 15.30 uur 

Kerstmarkt 

 

 

  

Zaterdag                        

9 december  2017     

17.30 – 19.00 uur 

Eetcafe Uniek 

 

 

Vrijdag                         

8 december 2017      

19.00 – 21.00 uur 

Kerststukjes maken 

door Vrijwilligers 

 

Zaterdag                           

16 december 2017            

16.00 – 19.30 uur 

Kerstdiner voor alle 

vrijwilligers en 

deelnemers 

 

Zondag                          

31 december 2017            

11.00 – 15.00 uur 

Oliebollen & 

Appelbeignets 

 

http://www.animatie-plaatjes.nl/view/files/animaties/kerstbomen/animaties-kerstbomen-99044-gif/
http://www.fg-a.com/christmas5.shtml
http://www.animatie-plaatjes.nl/view/files/animaties/kerstbomen/animaties-kerstbomen-99044-gif/
http://www.fg-a.com/christmas5.shtml
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tv6ljcvQAhVIuhoKHZ69AwkQjRwIBw&url=https://www.dagpas.nl/groningen/horeca/heerlijke-lunch-naar-keuze-voor-twee-personen-bij-eetcafe-uniek/&psig=AFQjCNE4a4jNoSG_oM4y9tuTQ7C1K2AgRw&ust=1480410574480423
http://www.animatie-plaatjes.nl/view/files/animaties/kerstbomen/animaties-kerstbomen-99044-gif/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrt5_1ppPXAhWJYlAKHb5sDtQQjRwIBw&url=https://www.animaatjes.nl/plaatjes/text_animaties/plaatjes-text_animaties-565118&psig=AOvVaw3CxmALUJXet13AbEx1ayIE&ust=1509279630456651
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF2fWhp5PXAhXPUlAKHaE0BgcQjRwIBw&url=http://eindhovenmeetsjanoshi.nl/oliebollen2016/&psig=AOvVaw2Nm9S4kNw_Dal_g0pluvOg&ust=1509279725525448


   

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

  

 

 

 

 

 

 
  

 

Zaterdag                        

6 januari 2018                

19.30 – 22.00 uur 

Nieuwjaar wensen 

 

Zaterdag                              

27 januari 2018 

19.30 – 22.00 uur

  

Winter Disco  

 

Zondag                           

4 februari              

14.00 – 16.00 uur 

Sociëteit  

Vrijdag                               

16 februari 2018              

19.00 – 21.00 uur 

 

–

Onder voorbehoud:   

Flessen spuiten 

 

Zaterdag                          

10 februari  2018      

17.30 – 19.00 uur 

   

Eetcafe 

Zondag                                 

14 januari 2018             

14.00 – 16.00 uur 

Sociëteit 

 

Zondag                           

24 februari 2018              

14.00 – 16.00 uur  

Sociëteit 

Vrijdag                      

19 januari 2018               

19.00 – 21.00 uur 

Workshop  

Geurkaarsen maken 

 

Zaterdag                          

3 februari 2018               

10.00 – 13.00 uur  

Wandelen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD5uLCsN7XAhUIyKQKHRYLBrwQjRwIBw&url=https://nl.freepik.com/vrije-vector/gelukkig-nieuwjaar-2018-achtergrond-met-vuurwerk-in-plat-ontwerp_1345086.htm&psig=AOvVaw2ZlzHnMzLB6dkzfTMZy0Pd&ust=1511859171273805
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcgNeZs97XAhWSpqQKHXovAAUQjRwIBw&url=https://www.meetup.com/Watford-Social/events/213015662/&psig=AOvVaw0YMYA5sEoqNV5HGIqxARaF&ust=1511859889417359
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiitv_3jcvQAhVGWBoKHcUdDLMQjRwIBw&url=https://twitter.com/maximaalburen&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNGYK2HupIpnq3asnqIbmfoj-r4Pgw&ust=1480410743447891
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnipyAs97XAhVNalAKHUazCXwQjRwIBw&url=https://nl.pinterest.com/explore/flessen-schilderen/&psig=AOvVaw0pUC3jY4esp17kXRObxsKA&ust=1511859739107343
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tv6ljcvQAhVIuhoKHZ69AwkQjRwIBw&url=https://www.dagpas.nl/groningen/horeca/heerlijke-lunch-naar-keuze-voor-twee-personen-bij-eetcafe-uniek/&psig=AFQjCNE4a4jNoSG_oM4y9tuTQ7C1K2AgRw&ust=1480410574480423
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiitv_3jcvQAhVGWBoKHcUdDLMQjRwIBw&url=https://twitter.com/maximaalburen&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNGYK2HupIpnq3asnqIbmfoj-r4Pgw&ust=1480410743447891
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiitv_3jcvQAhVGWBoKHcUdDLMQjRwIBw&url=https://twitter.com/maximaalburen&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNGYK2HupIpnq3asnqIbmfoj-r4Pgw&ust=1480410743447891
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwutrXs97XAhUB-qQKHUBKCOoQjRwIBw&url=http://clairecodi.nl/zelf-vegan-geurkaarsen-maken/&psig=AOvVaw1YNqVIRBd552zYMgj-_O6J&ust=1511860010016800


 UITNODIGING! 

KERKDIENST SAMEN MET 

 VERSTANDELIJK BEPERKTEN 

ZONDAG 17 DECEMBER 2017 

AANVANG 15.30 UUR 

     Korpsgebouw "Het Leger des Heils" – Spijkenisse 
Anthonis van der Nootstraat 8 

                       VOORGANGER: Ds. L. van Berkel  

                   muzikale medewerking: Leger des Heils 

                      Thema: Jezus is dichtbij- voel maar 

                   

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM 
Voor iedereen die met de taxi naar deze dienst komt: 

Deze dienst duurt ± 1,5 uur, en na afloop van de dienst, 

is er voor iedereen iets te drinken met wat lekkers! 

Wil je hierbij aanwezig zijn zorg dan dat de taxi je iets later komt ophalen 

 

Internet: www.ckvb.nl / Twitter: @InfoCkvb 

 



            

Onze slagerij werkt uitsluitend met verse producten.   

 U kunt bij ons terecht voor alle soort vlees. 

   

 

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

 

 Onze salades zijn alom geprezen en voor elk wat wils                                    

                  

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

dinner verzorgen. En wat te denken van uw erwtensoep avond of uw winter stamppot avond?  

                 

SLAGERIJ  & CATERING BEDRIJF 

L.N. VAN DER WULP 
 

KLUIVERTWEG 3 

3209 AP HEKELINGEN 

0181 -  639341 

 

Openingstijden:  

Woensdag, Donderdag, Vrijdag  08.30 – 17.00 uur 

Zaterdag van 08.00 – 13.00 uur 

Wij overleggen uitgebreid met de klanten 

en richten ons op de aanwezige wensen. 

Volledige verzorging van uw feest?  

Een bruiloft?      BEL ONS ! 

0181 639341 

 



 


