
December  2018 

40e jaargang  / Nummer 9 

 

 

BRUGNIEUWS 

 

Stichting De Nieuwe Brug 

  Spijkenisse  

 
Opgericht 29 november 1977 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZiZmRjfLeAhXBEVAKHbGqC1cQjRx6BAgBEAU&url=https://grijnss.nl/shop/feestdagen/raamsticker-aanvulset-nieuwjaar/&psig=AOvVaw2nhvee5GOaNIt-1XnR4G3W&ust=1543323197156129


                     Stichting De Nieuwe Brug Clubgebouw: Stichting De Nieuwe Brug 

  Jan van Eyckpad 2  
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 NL88 INGB 0005704558           t.n.v. Stichting De Nieuwe Brug  

  

Rigolettostraat 85,                     

3208 PK Spijkenisse 

Website:           WWW.DENIEUWEBRUG.COM    
 

Het is niet toegestaan artikelen zonder 

instemming van het bestuur elders te 

publiceren.  

     
Redactie: Gre.wiechmann@gmail.com 

 

  
Activiteit Naam                              Tel. nummer   

Voorzitter 

 

 

Penningmeester 

Abelien van der Rest 

 

 

Nico Jaspers    

0181-633363/ 

06 14130944 

 

0181-632080/          

06-13970451 

 

abelien@chello.nl 

 

 

d.jaspers1@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 / wandam@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 

Gerdie Ros 

Donderdagochtend 

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

 

 

mailto:abelien@chello.nl


November was al heel gezellig; wij zijn benieuwd wat december ons brengt! 

We startten de maand november met een waar huzarenstukje. We hadden een mooie 
winter kledingbeurs op het programma staan. Van tevoren is alle kleding gecontroleerd, 
gesorteerd en opgehangen. Wat een werk is dit toch elke keer weer. Lange tafels vol met 
mooie kleding lagen zaterdagmorgen 3 november op de kopers te wachten.  Maar we 
hadden nog veel meer te doen die dag. De wandelaars vertrokken om 10.00 uur voor de, 
alweer, laatste wandeling van 2018. Ze wandelden een prachtige tocht door Spijkenisse. 
Ondertussen kregen wij bezoek van de politieke partij ONS die tesamen met wethouder 
Jan Willem Mijnans ons een spontaan bezoek brachten. Alle wandelaars kregen bij 
terugkomst een leuke sleutelhanger. Deze lagen op hun bordje bij de lunch.  

Ondertussen praatten wij elkaar weer even bij. Zo werd er naar de berging gekeken die 
o.l.v. Bertus en Herman wordt gebouwd. Een prachtige oplossing voor het opruimen van 
onze tafels en stoelen. Zonde om onze nieuwe stoelen buiten te laten staan van de 
winter. De tafels worden opgeknapt en zullen daar ook in opgeslagen gaan worden. Alle 
vazen en potten gaan in deze ruimte in rekken worden opgeslagen. Dit is een prima 
oplossing voor het ruimtegebrek dat wij hebben voor deze spullen. 

De feestelijk opening van deze extra berging gaat plaatsvinden op ZATERDAG 8 
DECEMBER om 10.30 uur. Voor iedereen die er dan is hebben wij koffie met iets lekkers 
erbij.  

Om 15.00 uur, diezelfde zaterdag,  heb ik nog nooit zo snel een Kledingbeurs opgeruimd, 
de zaal schoongemaakt en het restaurant ingericht, zien worden. Want wij konden deze 
dag vanaf 17.30 uur weer heel veel gasten begroeten in ons eetcafe.  

Wat was het leuk dat Jaap Vermeer, als extra kok,  voor ons een verrukkelijke 
pompoenensoep heeft gemaakt. Wij hoorden van tevoren dat niet iedereen dit zou lusten. 
Nu niets bleek minder waar. Ik had het recept al eerder gekregen en dat beloofde een 
goed “soeppie” te worden. Alle soepglazen waren binnen een mum van tijd leeg. Dat zegt 
genoeg lijkt mij.  

                                                           Op vrijdagmiddag, voorafgaand aan het eetcafe,  
hadden wij al heel veel voorbereid. Wij hadden ’s 
middags hulp gekregen bij het aardappelenschillen. ’s 
Morgens waren de eerste 5 kilo al gedaan door “tante 
Mar”maar er was nog 40 kilo te gaan. Patty heeft zich 
twee dagen van haar beste kant laten zien. Ze weet 
alles van stamppotten af en dat was goed te merken.  

Aan het einde van de vrijdagmiddag hebben wij nog 
extra hulp gekregen van de kledingbeurs dames,  

waardoor wij met een goed gevoel voor de zaterdag naar huis konden gaan. 

Het toetje was nl ook al gereed. 5 grote appeltaarten en voor de kledingbeurs waren er 
ook 6 pompoenencakes gebakken. Ja wij staan inmiddels voor niets. Wat een zege zijn 
de grote fornuizen toch.  

De kledingbeurs kabbelde die zaterdag door de hele dag heen.  Wij hadden in de 
houtruimte nog wat grote spullen neergezet, die wij inmiddels hadden gekregen. 
Gelukkig werden ook deze verkocht. Top toch. De kleding bracht ook een mooi bedrag 
op. Als je nagaat dat wij kleine prijsjes berekenen. En de winterkleding die over is? Die is 
geschonken aan het goede doel. De zomerkleding, die hebben wij bewaard want 9 maart 
hebben wij al weer een Rommelmarkt. 

 



Niet gek overigens dat wij zaterdagavond zéér tevreden, maar een beetje moe, naar huis 
gingen. 

Zaterdag 10 november was er weer een beregezellige Line Dance avond. De zaal was vol. 
Wij konden allemaal lekker meedoen. De foto’s verderop spreken voor zich. Dank aan 
Arnold Breuër en zijn vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. Hopelijk tot volgend 
jaar! 

Op 17 november was het gebouw al om 08.00 uur open. Met een bijna volle dubbeldekker 
vertrokken wij om vijf voor half tien naar Terschuur. (Dit ligt in de buurt van Barneveld). 
Bij aankomst werden wij in de bus welkom geheten.  

De koffie met gebak stond op ons te wachten. Vervolgens is iedereen op zijn gemakje het 
museum in gegaan. Het was het grote feest der herkenning. Wat leuk was dat.160 
winkeltjes waarin beroepen werden uitgebeeld, waar van alles was uitgestald, van een 
PTT winkeltje, een snoepwinkeltje, een schoenenwinkeltje, naar een tandarts, dokter, een 
telefoonwinkel, typemachines, oude keuken etc. Wij kwamen ogen en oren te kort. Af en 
toe werd er ergens een demonstratie gegeven. Wij zagen oude scooters, brommers etc. 
Na de lunch zijn we weer op ons gemakje verder gaan rondkijken. Rond 15.00 uur werden 
wij terugverwacht in het restaurant. Onder accordeonmuziek werd er een drankje 
genuttigd. Wij zijn echt top verzorgd.  Iedereen constateerden aan het eind van de dag 
dat we echt nog niet alles hadden gezien. 

Een speciaal woord van dank aan Kees. Hij is met Renee meegereden in de speciale 
rolstoelbus. Heen waren ze er in een uur. Helaas terug deden ze er iets langer dan drie 
uur over. Tsja soms zit het mee, soms zit het tegen. 

Het afgelopen weekend stond geheel in het teken van Sinterklaas. Wat hebben wij het 
uitgebreid gevierd. Verderop zie je de foto’s. De Disco was super gezellig en de bingo 
werd druk bezocht. Wij hadden dan ook prachtige prijzen dankzij onze sponsoren 
gekregen, zodat bijna iedereen met een prijs naar huis is gegaan. 

Maar we hadden nog meer deze maand te doen. Zo ging een 
lang gekoesterde wens van ons in vervulling. De 
vuilcontainers zijn verplaatst. Komende week gaan de oude 
bakken weggehaald worden en zullen er extra opritten 
worden gemaakt. Het overleg heeft lang geduurd maar wat 
zijn wij blij met het resultaat. Een woord van dank aan de 
wethouder die zich hier hard voor heeft gemaakt.  

 

Zoals iedereen weet is onze apparatuur langzamerhand zo verouderd dat wij het aan het 
vernieuwen zijn. Wat waren wij trots van de week tot onze nieuwe vrieskast werd 
bezorgd. Hard hebben wij hier met elkaar voor gespaard. Door het organiseren van 
allerlei acties lukte het ons om dit te realiseren. Gelukkig dat Jan Klaver altijd bereid is 
naar het clubgebouw te gaan om alle spullen in ontvangst te nemen. Want ook werden 
deze maand de elektra- en gasmeters vervangen. En wie ging er weer op pad? U raadt 
het al: Jan. 

Ja dit zijn stille krachten die je nooit hoort (behalve als je op woensdagmorgen op de 
koffie gaat) maar altijd klaar staan. De rolstoelen zijn weer nagekeken door Jan en Siem. 
Waar zouden wij zonder vrijwilligers zijn. 

 

 



Maar met al deze activiteiten moeten wij ook heel veel inkopen doen. Guus is zelfs extra 
voor snoepgoed op stap gegaan deze maand. Jack heeft weer heel veel winkels onveilig 
gemaakt. Maar …. we grijpen bijna nooit mis. Dankzij het zuinige inkoopbeleid kunnen wij 
onze drankjes tegen kostprijs verstrekken. Dat is toch heel bijzonder.  

Het weekend van 1 en 2 december, het is haast niet voor te stellen, is het gebouw dicht. 
Wij zijn allemaal vrij. Lekker Sinterklaas vieren, of sinterklaasfeest voorbereiden, of 
gewoon even niets doen. 

Op maandag 3 december is het zwarte pieten zwemmen. Zorg dat je erbij bent, want 
wellicht heeft Piet iets lekkers bij zich. 

 

Wat hoorde ik toch een fantastische verhalen 
over Aqua Jogging. De vrijwilligers van het 
zwemmen wilden eens kijken of dit zou 
aanslaan.  

Nu daar is geen twijfel meer over. Dat willen ze 
allemaal nog veel vaker doen.  

Dus naast DISCO zwemmen, vrij zwemmen 
hebben wij nu ook af en toe Aqua Jogging. 

 

Ook zijn wij nog even in gesprek gegaan met de beheerder van het zwembad. Wij hadden 
wat pijnpunten en deze hebben wij uitgesproken. Ze hebben beterschap beloofd. Dus de 
lucht is geklaard. Wij kunnen alle kleedkamers gewoon gebruiken.  

Op woensdagavond 5 december zijn er GEEN activiteiten bij ons. Wij zijn allemaal een 
avondje vrij.  

Overdag zal er wel al een aanvang worden gemaakt met het versieren van het gebouw. Er 
zijn plannen voorbereid, ideeen uitgewisseld. Het belooft weer iets heel bijzonders te 
worden. Dat kunnen wij allemaal gaan zien in het weekend van 7, 8 en 9 december. Dan 
vinden de activiteiten plaats in kerstsfeer.  

Vrijdagavond 7 december kunnen er door de vrijwilligers kerststukjes worden gemaakt. 
Op zaterdag  8 december gaan wij weer een uitdaging aan. Wij gaan kerststukjes maken, 
in twee sessies.  

 

 

Er is een MEGA GROTE OVERDEKTE KERSTMARKT met prachtige spullen en mooie 
kerststukjes.  Zaterdagavond hebben wij het laatste eetcafe van 2018. In kerstsfeer. 
Gedurende het Eetcafe is de KERSTMARKT speciaal voor onze gasten,  geopend.  

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSvM6nz_DeAhWCNOwKHXAEAo4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.zwembadderingberg.nl/aquajogging.html&psig=AOvVaw0ZDYTeoPmy-T89tw0gy5Xa&ust=1543272243814226


Zondag 9 december is er weer gelegenheid tot het maken van kerststukjes in twee 
sessies en is de Kerstmarkt ook open.   

Vergeet niet je op te geven voor een kerststukje maken. Wil je op zaterdag of zondag 
meelunchen ook dat moet je even doorgeven. Opgeven voor het eetcafe is ook 
noodzakelijk. Bel even met Gre: 06-42826465. Kom gezellig langs, breng je buren, 
vrienden, kennissen, familie of wie dan ook mee naar deze gezellige markt. Hier kun je 
heel voordelig leuke cadeautjes vinden.  

De vrijdag en de zaterdag, tijdens de kerstmarkt,  bakken Ron en Kees voor ons lekkere 
oliebollen, appelbeignets en ananasbeignets. Gewoon om lekker voor te proeven. Proef 
te draaien voor oudejaarsdag heet dat. Vorig jaar begonnen zij op oudejaarsdag ’s 
morgens om 04.30 uur te bakken en ze zijn bezig geweest tot oudejaarsdag ’s middags 
15.00 uur. Op oudejaarsdag kun je de bestelde oliebollen komen ophalen, maar je kunt 
ook gezellig een kop koffie/thee halen met uiteraard een lekker bolletje erbij. En als je 
geluk hebt en je bent vergeten ze  te bestellen, kun je er nog krijgen.  

Op zaterdag 15 december, gaan wij dan eindelijk naar Disney on Ice. Verderop staat 
wanneer iedereen wordt verwacht. Er worden instapkaarten uitgegeven vanaf 10 
december. Neem deze mee, want hier staat ook je rij- en stoelnummer op. Wij gaan met 
drie bussen en voor wie vergeten is om zich op te geven. Helaas wij zijn vol.  

Voor vertrek gaan wij gezamenlijk eten. Wij hebben inmiddels een toezegging gekregen 
dat wij een lekker patatje krijgen. Ook deze sponsor alvast HEEL HARTELIJK BEDANKT! 

Wij gaan met 150 man op pad, dus wij moeten nog wel even doorbakken voordat wij de 
bus in kunnen stappen.   

Zaterdag 22 december vieren wij met elkaar Kerst. Liana Entertainment verzorgt deze 
avond en iedereen is van harte welkom! Laten wij zorgen dat de zaal afgeladen vol is. 
Want wat is er leuker dan met elkaar Kerst te vieren. Liana en Martijn hebben al laten 
weten er erg veel zin in te hebben. Dus ……….  een volle zaal, dat is wat ik hoop.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             STEUN ONS   STEUN  ONS    STEUN  ONS    STEUN ONS    STEUN  ONS 

Vanaf 6 oktober tot eind november 2018 is, dankzij Gerrie Vermeer weer een nieuwe 
statiegeld actie gaan lopen bij Albert Heijn in het Centrum , Nieuwstraat 360, 
Spijkenisse. Wij hadden al wat gespaard d.m.v. de aangeboden spulletjes voor de 
rommelmarkt en tesamen met de donaties, kijk hier!!!!!!  

Het was een enorme klus om deze vrieskast überhaupt binnen te krijgen! Met behulp 
van Jan, Bertus, Aukje en Monique is het gelukkig gelukt.  

                                     En nu gaan wij voor een grote nieuwe koelkast RVS, 
in de kookkeuken!!!!!  Steun ons!!!!!!  Wilt u doneren? Uw bijdrage wordt op prijs 
gesteld. U kunt uw donatie overmaken aan de penningmeester van Stichting De Nieuwe 

Brug. Reknr: NL 88 INGB 000 5704558. Alvast hartelijk dank!!!!!!! 

Deze grote vrieskast is precies op tijd 
binnengekomen, want …….. wij krijgen voor 
ruim 150 mensen patat gedoneerd. Dat wordt 
bakken ……….!!! 

Dank aan de sponsor hiervan! 



 

  

Wij zijn zaterdag 8 december 2018 van  

09.30 – 15.30 uur  

& 

17.30 – 19.30 (tijdens het eetcafé)  

alsmede 

Zondag 9 december 2018 van 

 10.30 – 15.00 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 (06-42826465) 

Kom gezellig binnenwandelen en geniet van alle leuke aanbiedingen.                                            
KOM ONZE OLIEBOLLEN VOORPROEVEN!!!!! JE KUNT ZE OOK GELIJK BESTELLEN. 
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Vrijdag 7, zaterdag 8 december 

en 

Zondag 9 december 2018 

 

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

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

 
o Ja ik kom een kerststukje maken. Ik betaal op de dag zelf, echter overmaken kan 

ook aan Penn Stichting De Nieuwe Brug, Rigolettostraat  85, 3208 PK 

Spijkenisse. Reknr : NL88INGB0005704558 onder vermelding van Kerststukje. 

o € 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 7 december van   19.00 – 21.00 uur                                              

(uitsluitend voor vrijwilligers  en introducees !) 

o Zaterdag   8 december van  09.30 – 11.30 uur* 

o Zaterdag  8 december van  12.30 – 14.30 uur* 

o Zondag  9 december van  10.30  – 12.30 uur* 

o Zondag  9 december van   13.00 – 15.00 uur *    

o Ik wil graag meelunchen tussen 12.00 – 13.00 uur op zaterdag of zondag                

(€ 3,50 pp)  

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

Inleveren in de gele brievenbus in het clubgebouw of in het zwembad op 
maandagavond. Mailen kan ook naar paulusros@gmail.com  
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6 van onze deelnemers zullen, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond weer een drie gangen 
menu bereiden en serveren. 

 

GEZELLIGE KERSTSFEER!!!! DE ZAAL IS AL HELEMAAL IN KERSTSFEER GEBRACHT. 

Kom je ook? Iedereen is van harte welkom, opgeven is natuurlijk wel nodig, want anders kunnen wij 
niet goed inkopen. Neem je familie, vrienden, buren of wie dan ook mee. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. Ken je niemand, maar wil je lekker komen eten? Je bent van harte welkom. Je zit bij ons nooit 
alleen aan tafel. 

Mocht je zonder opgave toch wegblijven, dan zullen wij helaas de kosten wel in rekening moeten 
brengen. (Consumpties zijn tussen de € 0,50 - € 1,00). 

 

Ja,  ik kom ook eten bij Eetcafe Uniek. Deze keer is de zaal al in kerstsfeer gebracht.  

Ik ben op zaterdag 8 december  2018  om 17.30 uur aanwezig in het Clubgebouw aan de M.A. de 
Ruijterstraat 7 Spijkenisse. Einde activiteit + 19.30 uur.  

Eigen bijdrage € 6,00 pp per maaltijd (excl. drankjes).  Graag betalen op de avond zelf. 

Naam:   _________________________________________________ 

Ik breng extra mee:   _______personen  

Telefoonnummer: _________________________________________ 

Strookje inleveren uiterlijk vrijdag 7 december 2018 in de gele brievenbus. Aanmelden per mail kan 
ook bij gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465  

De kerstmarkt is, als speciale service,  ook tijdens het eetcafé, 

geopend voor de gasten! 
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OVERZICHT VAN DE KOMENDE EETCAFE’S 2018 / 2019  

8 december 2018 

12 januari – 16 februari – 16 maart – 11 mei – 15 juni 2019 

    

Opgeven bij gre.wiechmann@gmail.com / 06-42826465 

**************************************************************************************************** 

OPROEP AAN ALLE ZWEMMERS.   VERGEET NIET AF TE BELLEN!!!!! 

Als je niet kunt komen zwemmen wil je dan s.v.p. afbellen? Je kunt dit 
doen bij gre.wiechmann@gmail.com / 06-42826465 / 0181-614787 

************************************************************************************************** 

 

 
 

 

 

Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse, Telefoon: 0181 620633 

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

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

prijs verkrijgbaar. Ieder gerecht wordt vers gewokt voor u. 

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

keuze, een warm buffet, verse sushi’s en een vers, koud wokbuffet, salade buffet en tot slot een dessert buffet. Het is ook 
uiterst kindvriendelijk.  

Pak Boli heeft naast het wokrestaurant ook een afhaalservice, een bezorgdienst, een cateraar en een snackbar. 
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Zaal open 19.00 uur-  Einde 22.30 uur 

Liana & Martijn verzorgen deze avond welke 
geheel in het teken van de Kerst staat.  

Zing mee, kom luisteren of waag een dansje!  

 

Iedereen is van harte welkom!!!!!! Toegang is  gratis.  
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Lever je frituurvet in bij de club. Wel graag in afgesloten flessen 

Lever je lege blikjes in.  

Lever je statiegeld flessen in  

Alle kleine beetjes helpen.  

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

Heb jij nog spulletjes voor de komende Rommelmarkt  op 

Zaterdag 9 maart 2019 

Elke clubavond kun je het meebrengen naar het clubgebouw. 
Informatie: monique.vandenengel@gmail.com / 06-10172385 of       
Dik Smits 06-81708934; d.smits16@upcmail.nl 

 

GÉÉN GROTE SPULLEN, ZOALS STOELEN, BEDDEN, BANKEN, EETHOEKEN KASTEN ETC.  

Wij hebben hier echt geen ruimte voor! 

 

Inleveradres: 

M.A. de Ruijterstraat 7 

Spijkenisse.  
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Het was een gezellige drukke linedance avond. Eigenlijk was het gewoon vol. 

Er werd de hele avond lekker gedanst, genoten van een hapje en  drankje. 

Kortom het was weer een avond met een gouden randje. 

Dit alles heeft Arnold Breuër samen met zijn vrijwilligers mogelijk gemaakt. 

Wij hopen dat hij volgend jaar ook weer twee keer ons zo’n fijne avond komt 
bezorgen. Dank aan alle vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben gemaakt.  

  



   

        

  

      

Zwarte Piet had de hele middag bij de kapper 

gezeten om dit RAINBOW kapsel te laten 

aanmeten. Gerrie Mirer heeft iedereen 

goedgekeurd alvorens ze bij ons op bezoek 

mochten komen. Ze zagen er weer keurig uit! 

Van Sint helpen word je ook 

moe!  Dus maar even 

uitrusten.  
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Programma van Zaterdag 15 december  2018: 

 
o 15.30 uur gaat het gebouw open. 

o 16.30 uur gezamenlijke maaltijd. 

o 17.45 uur vertrekt de bus.   Zorg dat je op tijd bent want we vertrekken 

op tijd. (Instapkaarten worden vanaf maandag 10 december uitgereikt). 

 

 

DEZE REIS IS 
VOLGEBOEKT. 

 

INSCHRIJVEN IS NIET 
MEER MOGELIJK. 
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Vorig jaar hebben wij voor het eerst gewerkt met  Club Collect voor het innen van de 
contributie. Ook dit jaar maken wij weer gebruik van deze service. 

Sommigen echter,  vinden dit lastig en soms is het niet mogelijk om de betalingen via 
hen te laten verlopen. 

U kunt u contributie ook rechtstreeks aan ons voldoen.  

De contributie voor seizoen 2018/2019 bedraagt   

Zwemmen     €    90,00 

Dansen     €  110,00 

Hobby Middag    €   84,00 

Hobby Avond / Houtbewerken €    90,00 

Koken     € 100,00 

Sporten     €   60,00 

Muziek     €           60,00 

Algemeen Lidmaatschap  €   25,00 

Contributie seizoen 2018 – 2019 

De facturen zijn uitgestuurd voor het seizoen 
2018-2019.  

Wil je niet betalen via Club Collect????? 

Wat te doen??  

Stichting  

De Nieuwe Brug 

t.a.v. Penningmeester 

Rigolettostr. 85,  

3208 PK Spijkenisse 

Reknr: 

NL88INGB 000 5704558 
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INFORMATIE EN/OFOPGEVEN  GRAAG BIJ 
MONIQUE DE LANGE: 

monique.vandenengel@gmail.com                            
06-10172385 
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Op  maandag 31 december 2018 gaan wij traditiegetrouw weer oliebollen, 

appelbeignets en ananasbeignets bakken. De opbrengst komt uiteraard ten goede 

aan de Stichting.  

De oliebollen kosten € 6,50 per 10 stuks. (los € 0,70/st) Ook kun je inschrijven 

op appelbeignets of ananasbeignets. (€ 0,85/stuk). 

Wie deze heerlijke oliebollen/appelbeignets/ananasbeignets wil 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 zondag 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 (€ 6,50 per 10 stuks) (los € 0,70/st) 

Ik bestel  ____ appelbeignets (€ 0,85/stuk) 

Ik bestel  _____ ananasbeginets (€ 0,85/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. Afgeven op 

maandagavond in het zwembad is ook mogelijk.  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.  

KOM een verse Oliebol / 

Appelbeignet of Ananas 

beignet eten. De koffie/thee 

staat klaar. Loop lekker 

binnen.  

KEES EN RON KOMEN 

WEER BAKKEN.  

 

  



 

 

 

 

Zaterdagavond 5 januari is het clubgebouw open voor een gezellige avond.  

Wij hopen dat wij elkaar deze avond het allerbeste kunnen wensen voor het 
nieuwe jaar. 

Iedereen is van harte welkom!  

 

De avond is van 19.30 – 22.30 uur. Leuk als je langskomt om met elkaar te 
proosten op het Nieuwe Jaar.  

      

 

Een heel gelukkig,  

maar bovenal gezond 2019.  
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6 van onze deelnemers zullen, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond weer een drie gangen 
menu bereiden en serveren. 

 

Ook in 2019 gaan we weer een aantal keren een avond organiseren. Kom je ook? Iedereen is van 
harte welkom, opgeven is natuurlijk wel nodig, want anders kunnen wij niet goed inkopen. Neem je 
familie, vrienden, buren of wie dan ook mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ken je niemand, 
maar wil je lekker komen eten? Je bent van harte welkom. Je zit bij ons nooit alleen aan tafel. 

Mocht je zonder opgave toch wegblijven, dan zullen wij helaas de kosten wel in rekening moeten 
brengen. (Consumpties zijn tussen de € 0,50 - € 1,00). 

 

Ja,  ik kom ook eten bij Eetcafe Uniek.  Ik ben op zaterdag 12 januari 2019  om 17.30 uur aanwezig in 
het Clubgebouw aan de M.A. de Ruijterstraat 7 Spijkenisse. Einde activiteit + 19.30 uur.  

Eigen bijdrage € 6,00 pp per maaltijd (excl. drankjes).  Graag betalen op de avond zelf. 

Naam:   _________________________________________________ 

Ik breng extra mee:   _______  personen  

Telefoonnummer: _________________________________________ 

Strookje inleveren uiterlijk vrijdag 11 januari 2019  in de gele brievenbus.  

Op maandagavond kun je je ook opgeven in het zwembad.   Aanmelden per mail kan ook bij 
gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465  
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Pret maken in de bus en hoedjes passen  

       

 

 

 

     

  

Het grote feest van de herkenning 

Van mecano tot een 

hondenkar, Van de 

apotheker tot de 
smid en alles er 

tussenin! 



         

 

                            

    
  

Wat werden wij hartelijk 

ontvangen en wat hebben wij 

met elkaar genoten van deze 

dag. Een woord van dank aan 

alle vrijwilligers die dit mede 

mogelijk hebben gemaakt.  

Genieten met een grote G 



    

 

 

 

Een prachtige middag, een mooi bezoek, maar dit alles was niet mogelijk geweest als wij 
niet gesteund waren door een aantal sponsoren.  

 

 Thanks Pedicurepraktijk Regina 

 Thanks Deltasport Spijkenisse 

 Thanks  Downies & Brownies 

 Thanks Partyboot Marlinde 

 Thanks Bowling Spijkenisse 

 Thanks Albert Heyn Centrum  

 Thanks Particuliere sponsoren. 

Dankzij jullie konden wij al onze bezoekers met een prijs naar huis laten gaan. Wij 
hebben een top middag gehad. Werkelijk prachtige prijzen, fantastisch uitgezocht, 
ingekocht, ingepakt en mooi neergezet.  Er werd gezellig gezongen en gesprongen.   

                                   

 

Dank Sint en de 

Pieten.  

Dank aan allen 

die deze 

middag mede 

hebben 

georganiseerd.  
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Door spreekstalmeester Bertus, bijgestaan door DJ Bertus en prijzen uitreikster Annie 
werd iedereen van mooie cadeaus voorzien. 

De barbezetting had ook een hele drukke middag. De lekkere hapjes verdwenen als 
sneeuw voor de zon. Kortom dit was een prachtige middag!  

Dank aan diegenen die gezorgd hebben dat wij zoveel prijzen van de sponsoren hebben 
gekregen.  



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  

Sanne Bun   15 december 

Yildiz Hamerslag  18 december 

Ruben Erkelens   21 december  

Yvonne Maaskant  21december 

Kawita Dhoenmoen  23 december 

Werner Jörgens   23 december   

Bertus Schipper   23 december 

Henna Bink   25 december  

Michel van der Velden   25 december 

Annie Schipper    27 december 

Jasper Maula   28 december 

Gre Wiechmann  28 december 

Paula Bout   29 december 

Renie van de Marel  29 december  

Patricia van Gurp   31 december  

 

 

 

Jarigen in januari 2018  
 

Yvonne van den Hoek    1 januari 

Paul Ros    4 januari 

Ronald Verheij   4 januari 

Bas Bresser   5 januari 

Johan Docter   5 Januari 

Agnes van Buuren  6 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 

Iet Klijn    12 januari 

Michiel Goris   13 januari 

Shaevenna van der Laan  13 januari 

Constance Kroon  14 januari 

Niels Schüchner  14 januari 

Leontien Buurveld   15 januari 

Alex Zeggai   15 januari 

Majoke Groeneboom  16 januari 

Yousif Faris   16 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 

Toos Zuidam   24 januari 

Ilse Wieling-Leander  25 januari  

Lisa Floor   26 januari 

Omar Nouhaïli     27 januari 

Anneke Kooy van-v.d. Velden 31 januari 

Michiel Brouwer  31 Januari 

Alexander Korengevel   31 januari 

Gerda Troost    31 januari 

 



RENIE’s RUBRIEK .      Eetcafé uniek 13oktober 2018  

Vandaag is het weer zover we gaan weer lekker eten.      Het was heel erg druk drukker dan anders de zaal zat 

 vol met (90) misschien wel meer met mensen’ 

Het Menu is als volg stokbrood met verse kruiden boter 

Voor gerecht: trio surprise; Hoofdgerecht: 

Varkenshaasje met brie uit de oven / Verse groenten 

Peertje / Rosti rondjes 

Panna cotta met witte chocolade en ananas 

 

Eetcafé uniek  3nov 2018   

Vandaag was het erg druk maar niet alle tafels waren bezet maar het was erg lekker. We begonnen  

met stokbrood en verse kruidenboter na een drankje te hebben gekregen. Kregen we verse 

pompoenensoep van alle soorten pompoenen toen die op was kregen we 3 soorten stamppotten 

zuurkool rode kool en nog een ik weet niet welke maar het was lekker en veel. Na het eten kregen 

we een toetje verse appeltaart met ijs en slagroom  

 

Naar het OUDE AMBACHTEN EN SPEELGOED MUSEUM                                 17 nov 2018  

Vandaag is het weer zo ver, we gaan weer dagje uit  met de club! 

Om 8.30 waren we in het clubgebouw om 9.15  gingen we  op weg  

Monique verteld dat er en gids kwam  die HET EEN OF ANDER VERTELT OVER HET MUSEUM  DAARNA MOCHTEN 

WE NAAR BINNEN. ER WAREN 3 ROUTENS  a  b en c   eerst gingen we wat drinken koffie en thee met gebak  dat 

was erg lekker. Daar na gingen met route b beginnen  daar was van alles te zien.  Daar gingen c route doen toen 

we daar mee klaar waren krijgen we een lunch  aan geboden  dit bestond uit een kopje soep  brood met kaas en 

worst koffie of melk  daarna gingen we naar de winkel om wat te kopen  daar na gingen  we naar speelgoed 

museum  tot 15.15  we waren een paar  minuten te laat voor een drankje  hier na om 16.00 uur gingen weer naar 

het clubgebouw  en zo door naar huis.  
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Hou deze datum alvast vrij.  Nadere informatie over wat wij gaan maken 
met de workshop, volgt zodra dit bekend is.   

Deze middag is er naast een workshop,  ook alweer de eerste  
sociëteitsmiddag van 2019. Hier worden veel spelletjes gedaan met als 
topper: de sjoel competitie.  Maar Jenga, Rummikub of  wat dan ook scoren 
ook hoog.  
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Deze avond gaan wij muziek draaien uit de jaren ’60 – ’80. Kom jij ook gezellig 
mee zingen en swingen? 
 

KOM JIJ OOK??? 

Aanvang :       19.30 uur 

Einde       :       22.00 uur 

Leden      :       Gratis 

Niet-leden:     € 0,50 p 

 
 

 

Kom jij voor het eerst naar de disco? Geef even een 

belletje aan Wil van der Velden of mail haar 

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

Wij willen graag weten waar wij de begeleiding 
kunnen bereiken en of er bijzonderheden zijn, voor 

het geval dat …………  

 



 AKTIVITEITENKALENDER  december  2018 / januari 2019 
Stichting DE NIEUWE BRUG. 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

 

 

Vrijdag                           

7 december  2018    

19.00 – 21.00 uur            

KERSTSTUKJES MAKEN 
KERSTMARKT     

 

Zaterdag                           

8 december   2018     

09.30 – 15.00 uur 

KERSTSTUKJES MAKEN 
KERSTMARKT     

 

Zaterdag                            

8 december 2018 

17.30 – 19.30 uur  

Eetcafe in kerstsfeer 

 

Zondag                          

9 december 2018  

diverse tijden 

KERSTSTUKJES MAKEN  

 

 

ZATERDAG/ZONDAG  

8 & 9 DECEMBER     

09.30 – 15.00 uur 

  

KERSTMARKT 

 

Zaterdag                        

15 december  2018 

16.00 – 23.00 uur 

DISNEY ON ICE 
Volgeboekt 

 

Zaterdag                       

22 december  2018   

19.30 – 22.30 uur 

Lichtjesavond  met 
Liana Entertainment 

 

Maandag                               

31 december  2018 

11.00 – 15.00 uur 

 

Oliebollen / 
Appelbeignets / 
Ananas beignets 
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Zaterdag                           

5 januari 2019                    

19.30 – 22.00 uur  

Nieuwjaars wensen 

 

Zaterdag                            

12 januari 2019                 

17.30 – 19.30 uur 

Eetcafe 

 

Zaterdag                           

2 februari 2019           

19.30 – 22.00 uur  

Karaoke  

Zondag                         

30 september 2018    

14.00 – 16.00 uur 

DISCO                             
60/70/80 jaren 

 

Zondag                               

20 januari 2019     

14.00 – 16.00 uur  

Workshop + Sociëteit 

 Zaterdag                       

26 januari 2019                 

19.30 – 22.00 uur          

 

Zondag                        

10 februari  2019                
Gluren bij de buren & 
Workshop 

Alle activiteiten liggen stil van zondag 23 december 2018 tot en 
met vrijdag 4 januari 2019.  

Maar …………………………………. 

We zijn op Oudejaarsdag speciaal open voor de Oliebollen 
verkoop.  De koffie/thee staat klaar. Het gebouw is open van 
11.00 – 15.00 uur.  Steun ons en bestel uw 
oliebollen/appelbeignets/ananasbeignets via ons.  
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Onze slagerij werkt uitsluitend met verse producten.   

 U kunt bij ons terecht voor alle soort vlees. 

   

 

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

 

 Onze salades zijn alom geprezen en voor elk wat wils                                    

                  

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

 

 


