Stichting De Nieuwe Brug

M.A. de Ruijterstraat 7
3201 CK Spijkenisse
0181 611096 / 06 42826465
Informatie:
gre.wiechmann@gmail.com

www.denieuwebrug.com
Vrijblijvend komen kijken
bij onze activiteiten is altijd
mogelijk.

De stichting De Nieuwe Brug stelt zich blijkens artikel 2 van haar statuten ten doel: het bieden van mogelijkheden tot vorming en
ontspanning van verstandelijk gehandicapten In Spijkenisse en omgeving, waarbij hun individuele - en sociale ontwikkeling centraal staat.

Stichting De Nieuwe Brug

De Stichting verzorgt, wekelijks, ontspannende
activiteiten voor verstandelijk en
verstandelijk/lichamelijk beperkten.
Al onze activiteiten vinden plaats aan de M.A. de Ruijterstraat 7,
Spijkenisse, tenzij anders vermeld.
Wanneer

Wat

Contributie

MAANDAGAVOND
18.00 – 20.00 uur

Zwemmen: Er wordt in twee groepen op
elk niveau 1 uur geoefend voor een certificaat.
Locatie: Rivièrabad, Groene Kruisweg 21,
Spijkenisse.

€ 90,--/jr

DINSDAGAVOND
19.00 – 22.00 uur

Dansen: Er worden op 4 niveaus danspassen
aangeleerd voor een danscertificaat.

€ 110,--/jr

DINSDAG en/of
WOENSDAGAVOND
19.30 – 21.00 uur

Computerles. In blokken van 6 lessen wordt
er op verschillende niveaus les gegeven.

€ 10,--/6x

WOENSDAGMIDDAG
13.30 – 15.00 uur

Hobby middag: Van 5 tot 15 jaar wordt er
geknutseld, spelletjes gedaan o.a. tafeltennis,
sjoelen etc.

€ 84,--/jr

WOENSDAGAVOND
19.00 – 21.00 uur

Hobby: Vanaf 15 jaar wordt er geknutseld,
gebreid, gehandwerkt e.d. op elk niveau.

€ 90,--/jr

WOENSDAGAVOND
19.00 – 21.00 uur

Hobbyclub houtbewerking, o.a. figuurzagen,
schuren, schilderen & zagen.

€ 90,--/jr

WOENSDAGAVOND
19.00 – 21.00 uur

Koken: met max. twaalf deelnemers wordt er
zelf een maaltijd bereid en gezamenlijk opgegeten.

€ 100,--/jr

DONDERDAGOCHTEND
09.30-11.00 uur

Yoga lessen voor zowel ouders/begeleiders als
deelnemers

€ 5,00/ keer

DONDERDAGAVOND
19.00 – 21.00 uur

Koken: met max. twaalf deelnemers wordt er
zelf een maaltijd bereid en gezamenlijk opgegeten.

€ 100,--/jr

DONDERDAGAVOND
19.00 – 21.30 uur

Sporten: Er worden verschillende sporten
beoefend.
(Locatie: Anne Frankstraat 29, Spijkenisse)

€ 60,--/jr

DONDERDAGAVOND
19.00 – 21.00 uur

Muziek: Er wordt gezongen en dit wordt door de
deelnemers zelf begeleid met eenvoudige
Muziekinstrumenten.

€ 60,--/jr

De stichting De Nieuwe Brug stelt zich blijkens artikel 2 van haar statuten ten doel: het bieden van mogelijkheden tot vorming en
ontspanning van verstandelijk gehandicapten In Spijkenisse en omgeving, waarbij hun individuele - en sociale ontwikkeling centraal staat.

Stichting De Nieuwe Brug

De Stichting verzorgt maandelijks c.q. jaarlijks
ontspannende activiteiten voor verstandelijk en
verstandelijk/lichamelijk beperkten.
Al onze activiteiten vinden plaats aan de M.A. de Ruijterstraat 7,
Spijkenisse, tenzij anders vermeld.

Stichting De Nieuwe Brug kent ook een Algemeen Lidmaatschap. De bijdrage hiervoor is
€ 25,-- per jaar. Leden kunnen deelnemen aan allerlei extra activiteiten.
Niet leden (introducés) kunnen aan een beperkt aantal extra activiteiten deelnemen.
Activiteit

Frequentie

Bijdrage per keer

Eetcafe Uniek

Gedurende de 1e helft van 2017 zal, bij wijze
€ 6,00/keer
van proef, op zaterdagavond gelegenheid zijn om € 30,00/6 keer
mee te werken in ons eetcafé of om mee te komen
eten in het eetcafé. Data: 14 januari / 11 februari/
4 maart / 22 april/ 13 mei / 10 juni.
Een unieke kans om onze deelnemers in staat
te stellen iemand mee uit eten te nemen.

Sociëteit
Maximaal

Gedurende de 1e helft van 2017 zal er op
zondagmiddag een sociëteit gehouden worden.
De middagen is er voor elk wat wils te doen,
maar er hoeft niets. Data: 22 januari / 5 februari/
19 februari / 5 maart / 26 maart / 9 april /
23 april / 21 mei en 11 juni.

Gratis

Wandelen:

7x per jaar op zaterdagmorgen verzorgen wij
een wandeling en aansluitend een gezonde lunch
Start activiteit 10.00 uur. Einde 13.00 uur.

€ 2,50

Disco-avond

7x per jaar op de laatste zaterdag van de maand
wordt er een discoavond georganiseerd voor en
door de deelnemers. Zo kennen wij de
Halloweenparty, Carnaval, Sint Disco etc. etc.
Start activiteit 19.30 uur. Einde 22.00 uur

Gratis
Introducés € 0,50

Dansen

Regelmatig wordt er op zaterdagavond een vrije
dansavond georganiseerd.
Start activiteit 19.30 uur. Einde 22.00 uur

Gratis
Introducés € 2,00

De stichting De Nieuwe Brug stelt zich blijkens artikel 2 van haar statuten ten doel: het bieden van mogelijkheden tot vorming en
ontspanning van verstandelijk gehandicapten In Spijkenisse en omgeving, waarbij hun individuele - en sociale ontwikkeling centraal staat.

Stichting De Nieuwe Brug
Activiteit

Frequentie

Bijdrage per keer

Workshop

1x per maand zal er op vrijdagavond een
€ 3,00
Workshop worden gegeven. Een zeer afwisselend Introducés € 5,00
programma wordt hier aangeboden.

Sportdag

1x per jaar wordt er gestreden om de
Wansinkbokaal. Met deze 6-kamp wordt het
stichtingsjaar geopend.
Locatie: Sporthal Den Oert.

Gratis
Introducés € 3,00

Playbackshow

1x per jaar wordt er in maart/april door meer
dan 20 deelnemers deelgenomen aan de
grote Playbackshow. Uitsluitend deelname
mogelijk door eigen leden.

Gratis

Truckrun

1x per jaar kunnen de begeleid- en thuiswonende
deelnemers via onze organisatie deelnemen aan
de Truckrun.

Gratis

Educatief uitje

1x per jaar (voorjaar) is er voor onze
deelnemers een educatief uitje voorzien.

Eigen bijdrage;
uitsluitend voor
leden.

Weekend weg

1x per jaar (najaar) is er voor onze
deelnemers een weekend weg voorzien.

Eigen bijdrage;
uitsluitend voor
leden.

Kerstreis

1x per jaar (najaar) is er voor
onze deelnemers een Kerstreis voorzien.

Eigen bijdrage;
uitsluitend voor
leden.

Bingo

2x per jaar (voor- en najaar) is er
een bingo voorzien met prachtige prijzen.

Eigen bijdrage:
€ 1,00 + bijdrage
per ronde

Afdansen

Op Goede Vrijdag wordt er jaarlijks
afgedanst voor een certificaat.

Gratis
Introducés € 3,50

Line-dance

2x per jaar wordt er op zaterdagavond een
Line-dance avond gehouden. Hier kan iedereen
aan meedoen.

Gratis
Introducés € 2,00
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Stichting De Nieuwe Brug
Activiteit

Frequentie

Bijdrage per keer

Kerststukjes

In de decembermaand is er 5x gelegenheid
om kerststukjes te maken.

Eigen bijdrage.
Introducés
toegestaan.

Kerstdiner

1x per jaar krijgen onze deelnemers/
vrijwilligers een kerstdiner aangeboden.
Dit diner wordt door een aantal vrijwilligers
zelf bereid.

Gratis

Kerstmarkt

In december vindt de 2-daagse Kerstmarkt plaats, dit om de kosten te dekken
voor de Kerstreis.

Burendag

Tijdens Burendag in september worden de
bewoners van de M.A. de Ruijterstraat
uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit.
Zo hebben wij met elkaar genoten van o.a. een
high tea, een brunch en een ontbijt.

Rommelmarkt
Kledingbeurs
Boekenbeurs
Plantenmarkt

2x per jaar wordt er een grote markt
georganiseerd om de kosten te dekken
voor de extra activiteiten die georganiseerd
worden voor de deelnemers.

Einde seizoen
activiteit

Op 17 juni 2017 vieren wij ons
40-jarig jubileum met onze
(oud)leden / (oud) vrijwilligers in
Theater De Stoep.
Andere jaren sluiten wij met elkaar
het seizoen af.

Gratis

Gratis
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