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Activiteit

Naam

voorzitter

Stichting De Nieuwe Brug
Botreep 100

NL88 INGB 0005704558
Website

7537542
3192 PD Hoogvliet

Tel. nummer

Abelien van der Rest

0181-633363

abelien@chello.nl

e

Hans van Oostenbrugge

010-4162074

hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl

e

2 penningmeester

Ilse Wulff

0181-639273

ilsewulff1953@gmail.com

secretaris

Gre Wiechmann

0181-614787

gre.wiechmann@gmail.com

zwemmen

Gre Wiechmann

0181-614787

gre.wiechmann@gmail.com

dansen

Monique de Lange

0181-219593

bestuurslid

hobby club middag

Adry Hille

0181-619221

bestuurslid

hobby club avond

Joke Versendaal

0181-636618

bestuurslid

sportinstuif

Henk van Arkel

06-16302072

bestuurslid

koken

Aukje Gutter

0181-659547

bestuurslid

muziek

Wendy Mirer

0181-629600

bestuurslid

disco

Wil van der Velden

0181-663236

bestuurslid

avondvierdaagse

Gerrie Mirer

0181-639227

Brugnieuws redactie

Gre Wiechmann

0181-614787

Clubgebouw:

M.A. de Ruijterstraat 7

0181-611096

Rivièrabad:

Groene Kruisweg 21

0181-624600

Sportzaal Maaswijk:

Anne Frankstraat 78

06-16302072

1 penningmeester

Activiteit

1xper week

06-42826465

Plaats

Tijd

zwemmen

maandagavond

Rivièrabad

18.00-20.00 uur

dansen

dinsdagavond

clubgebouw

19.00-22.00 uur

hobbyclub 5-15 jaar

woensdagmiddag

clubgebouw

13.30-15.00 uur

hobbyclub < 15 jaar

woensdagavond

clubgebouw

19.00-21.00 uur

hobbyclub hout

woensdagavond

clubgebouw

19.00-21.00 uur

kookles

woensdagavond

clubgebouw

19.00-21.00 uur

kookles

donderdagavond

clubgebouw

19.00-21.00 uur

muziek

donderdagavond

clubgebouw

19.00-21.00 uur

sportinstuif

donderdagavond

Sportzaal/Maaswijk

19.00-20.30 uur

disco

laatste zaterdag/maand

clubgebouw

19.30-22.00 uur

yoga geleid door

donderdagochtend

clubgebouw

9.30-10.30 uur

Gerdie Ros
0181-640512
Het is niet toegestaan gedupliceerde artikelen of gedeelten daarvan zonder toestemming van het Dagelijkse Bestuur over te nemen.
Publicatie in overige media uit naam van onze stichting is eveneens niet zonder toestemming toegestaan.

Activiteiten
Er waren deze maand weer volop activiteiten.
Om te beginnen met de wandeling. Er was een geweldige opkomst. De sfeer was
heel gezellig en de afsluiting met de gezamenlijke lunch was een groot succes.
Volgende wandeling staat alweer op het programma. Die is op 17 mei.
De voorbereidingen voor het educatieve uitje vroeg veel tijd van de activiteiten
o
issie, ele da hte dat e aar Blijdorp zoude gaa , aar…. Verrassi g
het werd Ouwehands Dierenpark. De reis was helemaal volgeboekt. Met twee
grote bussen vertrokken we zaterdag 22 maart naar Rhenen. Uitgezwaaid door
de wegbrengers.
De Play Ba ksho is ook al eer ge eest. Dat oet et zo’ feest orde als de
andere jaren. Gezien het enthousiasme waarmee de deelnemers kaarten
werden ontvangen, belooft dat wat.
We richten ons nu op de PAASBINGO op zondag 6 april en voor Goede Vrijdag 18
april is er een grote gebeurtenis. Testdansen voor de 35e keer. De
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Maar eerst hebben we nog de
Truckersdag op zaterdag 12 april.
We sluiten deze maand groots af met de Koningsdisco op zaterdag 26 april.
Iedereen mag dan verkleed komen. Oranje kleuren hebben de voorkeur, maar
wil je dat niet, dan mag je ook gewoon komen. Maar een feest wordt het.
Op MAANDAGAVOND 14 april hebben we de
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING.
Ouders,
verzorgers en vrijwilligers worden uitgenodigd om te komen luisteren naar het
wel en wee van onze stichting. Aanvang 20.30 uur

Gre Wiechmann

PAASBINGO
zondag 6 APRIL 2014
Op zondag 6 april is er weer onze traditionele PAASBINGO met heel
veel leuke prijzen voor jong en oud.
.
Zaal open:

12.30 uur

Aanvang Bingo: 13.00 uur
Einde:

17.30 uur.

Entree:

€ 1,--

Bingoboekjes kosten slechts € 1,50 per stuk.
Ouders, begeleiders, familie en vrienden zijn ook van harte welkom op
deze middag.
Aanmelden kan t/m donderdagdag 3 April via onderstaande strook,
in te leveren in de gele brievenbus van het clubhuis of afgeven bij de
leiding van je activiteit.



AANMELDEN PAAS BINGO 6 april 2014
Naam:

..............................................................................................................................

Activiteit:

..............................................................................................................................

Telefoonnummer:

....................................................................................................................

E-mail adres:

....................................................................................................................

Introducee(s): ja/nee

Aantal introducés: _________

Lentetocht in de winter op 1 maart 2014
Wat een opkomst

Met een totaal aantal van 44 mensen begonnen we aan de wandeling.
Dit is echt wel het maximum om nog gezellig te kunnen gaan wandelen, want vooral bij
de start moesten we steeds stoppen om iedereen weer bij elkaar te krijgen.
Gelukkig was het droog en in het begin zelfs zonnig en onderweg kwamen we nog een deelnemer
tegen, zodat zij zich ook bij ons kon aansluiten.
Het is moeilijk om vanuit hetzelfde punt weer iets nieuw te vinden, maar ditmaal gingen we langs
het Marrewijkflat naar het Groenewoud. Eerst een parkje met indianententen , maar het was

te drassig om hier al een picknick te houden.
Daarna gingen we een smal paadje op
achter de huizen, waar we net als bij de
Olympische winterspelen steeds om hekjes
slalomden.

Het laatste hek was een draaideur hek, waar precies een rolstoel in paste.
Als een echte tolgaarder wilde ik geld innen
voor de moeite, maar daar trapte men niet in.
Toen iedereen gepasseerd was zijn we ,via het park achter de hockeyvereniging, naar
de grote rust gelopen bij de postduivenvereniging, waar drinken en een koekje op
ons wachtte
Het zonnetje scheen maar langzamerhand werd het iets bewolkter en frisser, snel dus
maar weer opstappen en via de Eikenlaan en het parkje van de Gildenwijk naar het
politiebureau.
Even aansluiten en oversteken en langs de Zuidwester en het centrum naar De
Nieuwe Brug, waar we aankwamen zonder dat er mensen uitgevallen waren.
De maaltijd stond al klaar broodjes/krentenbollen/tomaatjes/augurken/komkommer
en diverse soorten fruit en drinken. Dat ging er wel in na 6 kilometer lopen.
Allen bedankt en op naar de volgende wandeltocht op zaterdag 17 mei 2014, waar
we elkaar weer hopen te ontmoeten. Hopelijk neemt iedereen dan de bijdrage in de
koste a € ,
ee en worden zieken doorgegeven.

Groeten Ronald Mirer
Juist mailadres: r.mirer1@kpnplanet.nl

TRUCKERSRONDRIT 2014
Zaterdag 12 april 2014.
Opge e ka iet eer,
voorgaande jaren

aar e hope op et zo’ fij e dag als de

Els Joosten is met een project bezig.
Zij heeft hiervoor verschillende soorten wand tegels nodig in allerlei kleuren en maten.
Heeft u iets over?
Bel dan 06-16747859 Els Joosten.
Zij kan het goed gebruiken.

AVONDVIERDAAGSE
2014
Hallo allemaal, ook dit jaar zullen wij als Nieuwe Brug weer meelopen
met de Avondvierdaagse in Spijkenisse.

En wel van maandag 2 juni 2014 tot en met donderdag 5 juni 2014.
We hopen iedere avond zoals ieder jaar, om uiterlijk half zeven ‘s avonds te starten aan
de achterkant van het Marrewijkflat, op de parkeerplaats tegenover de meubelwinkel van
het Leger des Heils.
Om mee te mogen lopen/rijden moet je ouder dan 7 jaar zijn, en moet je je opgeven voor:

Donderdag 15 mei 2014
Natuurlijk hebben wij ook mensen nodig die onze groep willen begeleiden.
Wij verzoeken deze mensen om zich ook op te geven, ook wanneer je niet voor een
medaille meeloopt. Geef je je namelijk niet op, dan ben je niet verzekerd en kun je niet
meelopen.
Opgeven kan bij:

Gerrie Mirer

je kunt je aanmelding plus geld

Snoekenveen 716

natuurlijk ook in het clubgebouw in de gele

3205 CV Spijkenisse
639227

brievenbus doen.

Kosten voor leden van de Nieuwe Brug: € 4,00 Kosten voor niet ledenvoor

Tel:0181€ 6,50

_________________________________________________________________
Opgave:
Ja ik wil meedoen met de avondvierdaagse:
Naam:

Bij aanmelding betaald!:

Wel/geen medaille

Adres:
Deelnemer/Begeleider Voor de ………e keer
Begeleiding wil wel/geen rolstoel duwen

===================================================================================================================
___________________________________________________________________________________________________________________

################################
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

www.ahlodder.nl
Onze openingstijden.
Maandag t/m zaterdag:
08.00 – 20.00 uur.

Albert Heijn
Sterrenhof 18, Spijkenisse

zaterdag 26 april is er weer een spetterende

Kom allemaal gezellig om de laatste uurtjes van
koningsdag heerlijk uit je dak te gaan
met heerlijke oer - oranje - hits
en andere leuke muzieknummers
waar:

M.A. de Ruijterstraat 7 - Spijkenisse

tijd:

19.30 uur tot 22.00 uur

entree: 50 eurocent

informatie: Wil van der Velden 0181 66 32 36

Op de rommelmarkt van 14 juni a.s. zorgen de deelnemers zelf voor een kraam met door
hen gemaakte spulletjes. De kookgroepen gaan zorgen voor lekkere koekjes en zoutjes!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ROMMELMARKT SPULLEN GEZOCHT
De rommelmarkt is dit jaar op zaterdag 14 juni 2014. De opslag is al een beetje gevuld maar
hier ka og eel eer ij dussss……… er ku e eer ieu e spulletjes aa ge oerd orde .
We zoeken alles wat u niet meer nodig heeft. Dus heeft u kleding, glas, speelgoed, knuffels,
kook en bak gerei, meubels , elektra, boeken enz.????? Bij ons kunt u alles kwijt!
De spulletjes kunnen gebracht worden op:
Maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur
Dinsdagavond van 18.30 uur tot 22.00 uur
Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur
Woensdag- en donderdagavond van 18.30 uur tot 21.00 uur
Het zou fijn zijn als u uw spullen brengt in stevige dozen, b.v. bananendozen .
Lukt het niet om de spullen zelf te brengen, neem dan contact op met Mees 0181-612128 of
Monique 0181-219593, dan zullen wij zorgen dat alles wordt opgehaald.

De activiteitencommissie

Eterij & Tapperij

De Gulle Gaper
Voorstraat 56
3201 BB
Spijkenisse
Tel. 0181– 620810
www.degullegaper.nl

GROENTEN & FRUIT van
Sintmaartensdijk
Goudswaard
tel: 0186 – 691091
Maandag
Akkers e.o.

Wij komen ook in Spijkenisse
Donderdag
Waterland

Vrijdag
Noord

G.

Testdansen Stichting de Nieuwe Brug!
op

vrijdag 18 april 2014

gaan we voor de 35 e keer testdansen!
Dit testdansen vindt zoals gebruikelijk weer plaats in de aula van de
scholengemeenschap Scala, locatie Watering, Curieweg 9, Spijkenisse.
Onze deelnemers betalen geen entree, tegen inlevering van je deelnemerskaart,
krijg je op de avond zelf een gratis consumptie aan de bar.
De vrijwilligers krijgen ook een toegangskaart, echter zij kunnen de hele avond
op vertoon van deze kaart, voor zichzelf gratis drinken halen.
De e tree kaarte oor de toes hou ers koste € , per stuk. Per
entreekaart krijg je 2 loten voor de jaarlijkse loterij van onze Stichting (trekking
is tijdens de rommelmarkt is op 14 juni 2014). Tegen inlevering van je
entreebewijs kun je een consumptie verkrijgen aan de bar.
Ki dere tot jaar etale € ,
entreebewijs een consumptie.

e tree. Zij krijgen tegen inlevering van hun

Je kunt de kaarten bestellen door het onderstaande strookje in te vullen. Bij
inlevering van het strookje sluit je direct het geld bij. .
Mailen kan ook naar: monique.vandenengel@gmail.com

De zaal gaat open om 18.45 uur. Het testdansen begint om 19.15 uur.
Dit jaar staat ook de Roparun er weer met zelfgebakken taart.
Hiermede steunen wij de Roparunners!
Op de avond zelf kun je ook loten kopen voor onze loterij. De loten kosten
€ , per stuk. De trekking is tijdens de Rommelmarkt op
zaterdag 14 juni 2014 om 15.00 uur in onze clubgebouw aan de
M.A. de Ruijterstraat 7, te Spijkenisse

www.Labu.nl
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.

0181-6166499

Dagje uit Ouwehands dierenpark,

Op zaterdag 22 maart zijn we naar Ouwehands dierenpark geweest we zijn
met 102 personen op pad gegaan.
Op vrijdag 21 maart hebben we met een hele ploeg onze lunch pakketten
klaar gemaakt.
Omdat dit jaar NL.doet op deze datum viel hebben wij vrijdag hulp gehad
van Armand super fijn.
Extra handen kunnen we altijd gebruiken.
Zaterdag ochtend waren we al vroeg in het clubgebouw aanwezig. Armand
en zijn dochter Julie gingen ook vandaag mee.
Iedere
begeleider kreeg een groep indeling als de groep compleet was mochten zij
de lunchpakketten ophalen , en naar de bus.
We vertrokken om 9.10 uur richting Ouwehands dierenpark uitgezwaaid
door een paar ouders Mees en Gre. Op de heenreis hadden we chauffeur
Ben en Gertjan 2 oude bekenden dat is altijd lekker vertrouwd.
Bij Ouwehand aan gekomen ging iedereen met zijn groep naar binnen toe,
en de dieren bekijken die je tegen kwam.
Om 13.00 uur kregen we een gids om de weetjes en allerlei feiten van de
bewoners van Ouwehand te weten te komen.
Dat was heel erg leuk, jammer dat het juist toen ging regenen en zelfs
hagelen, maar dat mocht de pret niet drukken.

We hebben achter de schermen hele grote schildpadden
gezien die voor andere bezoekers van de dierentuin niet te zien waren.
We hebben het pas geboren girafje gezien, er is van alles uit gelegd over
de vissen ,olifanten enz., we mochten heel veel vragen stellen waarop de
gids weer uitleg gaf.

Kortom de rondleiding was heel erg leuk.
Er was ook nog een zeehonden show, die duurde niet zo lang. Het is mooi
om te zien wat je een zeehond leren kan.
Na die show hadden we nog even de tijd om in het park rond te lopen en
was het weer tijd om naar huis te gaan.
Natuurlijk via het winkeltje waar het een en ander gekocht werd.
We waren om 18.05 weer terug in Spijkenisse
Het was een TOP dag !!!!

Verjaardagen april
Caroline

Eijke

2

april

Monique

Rietveld

2

april

Sofie

Blokland-de Reus

3

april

Fanny

Steenvoorde

3

april

Willem

Meyer

5

april

Stephanie

Poot

6

april

Mylène

Kootstra

9

april

Lucil van

Trigt

9

april

Marijke van 't Hoff

9

april

Theo de

Waard

9

april

Wesley

Tiemeijer

10

april

Ineke de

Waard

10

april

Anil

Ibrahim

11

april

Hennie

Oosterhout

13

april

Nick van

Norden

14

april

Edwin

Telkens

16

april

Kees

Jongerius

16

april

Jannie

Brandt

17

april

Netty

Dekker

18

april

Magda

Korengevel

18

april

Yvonne

Schüchner

19

april

Thea van

Dijk

20

april

Gerdie

Ros

20

april

Irvingill

Proces

21

april

Henk van

Arkel

21

april

Martin

Bun

21

april

Sigrid van

Oosten

21

april

Lisa

Calvis

24

april

Fiona

Wulff

25

april

Adry

Hille

26

april

Mehmet

Bozanli

27

april

Rob

Hoogstad

27

april

José

Priëto

28

april

Zoek de verschillen en daarna kleur je de plaatjes.

Karel Doormanstraat 6
3201 CG Spijkenisse
Tel. 0181-61 02 21
www.pappagallo.nl
Openingstijden 7 dagen per week v15.30 uur
Openingstijden: 7 dagen per week vanaf 15.30 uur
Het vaste adres voor Italiaanse Pizza's en de echte Italiaanse Keuken!

Wij nodigen u van harte uit in onze showroom aan de Theemsweg 1 in Spijkenisse en laat u
verrassen door meer dan 1.300 m2 tweewielerplezier!

STATIONSSTRAAT 1, 3201 AS Spijkenisse
0181 - 634070

In onze koffie- en thee speciaalzaak hebben wij meer dan 120 soorten thee voorradig. Ook
hebben wij een breed assortiment Rooibos.
Verder hebben koffiebonen vanuit verschillende werelddelen (die allemaal natuurlijk ook
gemalen worden) en oud-hollands snoep o.a. ulevellen polkablokken en borsthoning.
Naast de cadeaus die altijd klaar staan, kunnen wij van al onze producten voor u een cadeau
op maat verzorgen.

Natuurlijk bent u hier ook welkom voor een lekker potje koffie of thee met een huisgemaakte
taartpunt. Ook voor een uitgebreide high team bent u bij ons aan het juiste adres (wel even
reserveren, wij kunnen hierdoor alles vers bereiden.
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag

9.00 uur - 17.00 uur
9.00 uur - 15.00 uur

"In den Biesenschuur" is rookvrij en rolstoelvriendelijk.
Om reden van de hygiëne zijn helaas honden niet toegestaan.

