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Clubgebouw 
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19.30 – 21.00 uur 

wmc.vandervelden@gmail.com 

yoga geleid door donderdagochtend   clubgebouw 9.30 - 10.30 uur 

Gerdie Ros 0181-640512       
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Jeetje at gaat zo’’  jaar to h lug! 

Al we terugkijken op 2016 hebben wij weer een enorm leuk en druk jaar achter de rug. Maar wat hebben 

wij er weer van genoten en wat genieten wij er nog van.  

Als je kijkt aar alle foto’s die door het hele jaar hee  zij  ge aakt e  ook gedeeltelijk i  het Brugnieuws 

zijn opgenomen, zien wij toch allemaal heel bijzondere activiteiten. Leuk dat jullie er ook allemaal weer 

zoveel als mogelijk bijwaren. 

We hebben met de Gemeente en de Vervoerder gesproken over het vervoer binnen Nissewaard. Het is 

nog steeds niet optimaal, maar ze doen hun best. Met de komende activiteiten voor de deur spreek ik de 

hoop uit dat het goed gaat komen. Aan alle tehuizen: bestel het vervoer voor de activiteit die om 19.00 

uur begint om 18.35 uur. Duurt de activiteit tot 21.00 uur, bestel het vervoer dan om 21.10 uur. Dan kan 

iedereen gezellig meedoen.                                       

Zeker als wij kijken naar de extra activiteiten is het toch leuk als iedereen in de gelegenheid is om mee te 

doen. Want de komende  maand is het ook weer een drukte van belang. 

Maar eerst een overzicht van wat wij afgelopen maand hebben gedaan. 

Op zaterdag 5 november hebben wij gewandeld. Het beloofde  droog te blijven. Maar helaas vijf minuten 

voor we terug waren, goot het. Maar daar hebben wij niets van gekregen. We hebben gezellig met 

elkaar geluncht. Vorige keer had Ronald een verslag ingestuurd, helaas was deze pagina kwijt geraakt bij 

het invoegen in het blad. Dus deze keer krijgen wij 2 verslagen!  

Op vrijdag 11 november was er een supergezellige Workshop Mandala tekenen. Het was iets minder 

druk dan de vorige keer, maar deze keer konden wij daardoor met elkaar een hele grote Mandala 

tekening maken. Deze is zo leuk geworden, dat wij hem gaan ophangen in het clubhuis.  

 

Zondag 20 november was  de SINT BINGO. Zo hebben heel veel prijzen gekregen. Zo hebben wij o.a. 

van de Fortuna weer een arrangement gekregen; van de Bowlingbaan een bon, van Glowing in the 

Dark midgetgolf, een Pizza Il Siciliano; een dineetje van Pappagallo en nog veel meer. In het volgende 

clubblad komt de totale lijst. Dank aan alle sponsoren. 

Zaterdag 26 november is de SINT DISCO weer geweest. Wat was het gezellig. Leuk dat Sint en zijn Pieten 

ook op bezoek zijn geweest. Top. Kijk aar aar de leuke foto’s.  

Op zondag 27 november gingen we zeer vroeg richting Kasteel De Haar in Haarzuilen. De bus was tot op 

de laatste plaats bezet. Voor ons ging het kasteel speciaal een uur eerder open. Wat werden wij 

verwend. We mochten van alles zien. Het is echt een prachtig Kasteel! Wij hebben genoten van de leuke 

en heldere uitleg. Er was ruim aandacht voor alle vragen. Echt een top rondleiding. En dan de markt zelf. 

Heel veel kraampjes. We konden onze ogen goed suikeren! (Dat betekent kijken naar mooie dingen). 



Sommigen kochten nog leuke spulletjes. En dan een bijdrage van La Place in het arrangement wat zij ons 

konden geven, hebben wij genoten van de lekkere muffin en de heerlijke lunch! Dank aan allen die deze 

dag zo gezellig hebben laten verlopen.   

Maandag de 28
ste

 november brachten de Pieten een bezoek aan het zwembad. Hij heeft hier lekkers 

uitgedeeld aan alle zwemmers en de vrijwilligers. Tegenwoordig zijn wij als iedereen er is met ruim 140 

zwemmers! Wij hebben bijna geen water meer om te zwemmen. Wij er gaan voor, om volgend jaar 

opnieuw aan te vragen of wij het grote bad niet twee uur kunnen krijgen. Dit hadden wij vroeger, maar is 

de afgelopen jaren niet meer toegekend. We gaan een nieuwe poging wagen. Zwemmen is een prima 

loot aan de boom van activiteiten van de Stichting. 

Woensdag 30 november is de Sint ook op bezoek geweest bij de Woensdagmiddag club. Ook dit jaar 

heeft hij ons weer niet vergeten. Hij had voor alle vaste bezoekers ook een leuk cadeau bij zich 

En dan schrijven we al weer DECEMBER. Wat vliegt de tijd als je leuke dingen doet met elkaar. 

Een overzicht van december? 

Eerst gaat de Sint versiering die er weer prima uitzag en altijd verzorgd wordt door de donderdagavond 

muziekploeg, er af want op zaterdag 3 december gaat de zaal omgetoverd worden in Kerstsfeer.  

En dat kunnen onze vrijwilligers! Elk jaar weer is de zaal sprookjesachtig versierd. Het is een enorme klus 

waar ze echt heel lang aan werken. Maar de Bijenkorf kan langskomen. Hun etalages waren vroeger 

prachtig om te zien. Nu bij ons is de zaal zeker zo mooi. De hele maand december kunnen wij ervan gaan 

genieten. 

Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 december kunnen er weer kerststukjes gemaakt worden. Geef je 

snel op. Want vol=vol.  

De Kerstmarkt is op  zaterdag 10 en zondag 11 december. Wie maakt ons los? Wie komt er langs? Kom jij 

ook oor zo’  fa tastis h kerststuk tege  ee  redelijke prijs? Of aak je ze lie er zelf? Beiden kan.  

En ons café is geopend voor een gezellig hapje en drankje. Breng al je vrienden, bekenden, familie en wie 

dan ook mee naar onze markt. Theo van de Buse vragen wij om de flyers rond te delen in de buurt. 

Wedden dat goed gaat komen? 

Op zaterdag 17 december is onze KERSTVIERING. 

Dit gaat ook dit jaar weer heel bijzonder worden. We hebben een act! Dus zorg dat je op tijd bent. 

Graag het vervoer 25 minuten voor aanvang van het Kerstfeest bestellen en 10 minuten na afloop. Dan 

kan iedereen lekker meedoen en wordt niet te vroeg opgehaald of komt te laat binnen. 

Wij hebben uiteraard ook aandacht voor het kerstverhaal. Dus kom gezellig deze avond met ons 

meevieren. 

En de maaltijd? Nu als die net zo goed is als vorig jaar, maak ik mij geen zorgen. 

Gevolgd door dinsdag 20 december het Kerstbal. Iedereen gekleed op zijn (paas)best. En vrolijk zwierend 

over de vloer. En ook dinsdagavond 20 december is er een extra optreden. Happy Together komt vanaf 

21.00 uur langs. Dus de busjes moeten zeker niet voor 22.00 uur komen!!!!!! 

En dan is alweer de laatste activiteit van dit jaar. De Oliebollen op uiteraard zaterdag 31 december. 

Meesterbakker Karin heeft zich al bereid verklaard om te komen bakken. Lees verderop over hoe e.e.a. 

werkt. 



En dan schrijven wij al weer januari 2017. 

De maand januari wordt spannend! We hebben deze maand ook gelijk twee nieuwe activiteiten. 

Maar eerst gaan wij elkaar uitgebreid op ons Nieuwjaarsbal op zaterdag 7 januari het beste wensen voor 

2017. Kom jij ook? Aanvang is 19.30 uur. Einde 22.00 uur. 

Dan start op zaterdag 14 januari Eetcafe Uniek. Lees verderop in het blad. Wil jij nog komen helpen bij de 

voorbereidingen? Meld je snel aan.  

Inschrijven is ook mogelijk, het inschrijfformulier staat in het clubblad. 

Dan hebben wij op zondag 22 januari Sociëteit Maximaal. Wij hebben een aantal vrijwilligers bereid 

gevonden om deze zondagmiddag te komen helpen. Natuurlijk kunnen we altijd nog meer handen 

gebruiken. Alle tehuizen nodigen wij uit om hen die nooit iemand op bezoek krijgen op zondag, hun ook 

een uitje te gunnen. Het is immers op verzoek van de tehuizen zelf, dat wij iets gaan organiseren voor 

deze doelgroep. We verwachten jullie van 14.00 – 16.00 uur. 

Ee  spa e d jaar. Veel a ti iteite , ook eel extra’s. Natuurlijk o s ju ileum in Theater De Stoep: schrijf 

de datum maar alvast op:  zaterdagavond 17 juni 2017!!!!!!! We hebben een prachtig programma 

staan. Dus kom dit meevieren. 

Het volgende clubblad komt pas eind januari uit. Dus bewaar deze goed! 

Gezellige activiteiten en heb je een idee? Wil je vrijwilliger worden, of heb je zomaar een vraag? Ik hoor 

het wel.  Be my guest! 

Aan iedereen een heel goed uiteinde en een heel goed begin. Velen zal ik zeker de komende activiteiten zien, maar 

ik wil ook graag aandacht vragen voor hen die ziek zijn,  waar het even niet meezit. Heb een open oog voor elkaar, 

een vriendelijk woord, een gebaar of ga gewoon eens spontaan bij iemand op visite.  Ik wens iedereen een goed 

2017 toe. 

Abelien van der Rest   abelien@chello.nl   06 14130944  

 

 

 

 

Wij wensen al onze deelnemers en 

vrijwilligers een goed, maar bovenal 

gezond 2017 toe.  

mailto:abelien@chello.nl
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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  uffet, erse sushi’s e  ee  ers, koud ok uffet, salade uffet 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. 

 

Groenten & Fruit van G. SINTMAARTENSDIJK 

tel: 0186 – 691091             Goudswaard 

 

Wij komen ook in Spijkenisse! 

 

Maandag        Donderdag               Vrijdag 

 

Akkers e.o.           Waterland   Noord

 

 

  

http://www.fruitschaal.nu/products/view/4


 

 

 

ZATERDAG 10 & ZONDAG 11 DECEMBER 2016 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

WIJ ZIJN BEIDE DAGEN 

GEOPEND VAN           

11.00 – 15.00 uur 

KERSTSTUKJES, KERSTVERSIERING 

en nog heel veel andere leuke 

spulletjes.  

DE  ENVELOPPENSTAND IS ER OOK!  

BRENG OOK ALLE VRIENDEN, 

KENNISSEN EN BUREN MEE.  

KOM JIJ OOK OP DE  

KOFFIE/THEE                 

in ons  eigen café? 

GEZELLIGHEID KENT 

GEEN TIJD.  



 

 

VRIJDAG 9, ZATERDAG 10 & ZONDAG 11 december 2016. 

Kom jij ook kerststukjes maken? Je kunt je inschrijven via onderstaand strookje. Daarbij is 

het zowel op zaterdag als zondag kerstmarkt, waar ook veel leuke kerstspulletjes 

kunnen worden gekocht. 

Bijdrage oor het ake  a  ee  kerststukje is  € ,--.  I trodu és: € ,5 . 

Vrijdag 9 december Kerststukjes maken door vrijwilligers van de Nieuwe Brug.  

Introducés zijn ook welkom. Vanaf 19.00 uur.  

Zaterdag 10 december zijn er twee sessies voor vrijwilligers/ deelnemers en introducés.  

Van 10.00 – 12.00 en van 14.00 – 16.00 uur 

Zondag 11 december 13.00 -15.00 uur  is er een sessies voor vrijwilligers/deelnemers en 

introducés. Zowel zaterdag als zondag is er ook een Kerstmarkt van 11.00 – 15.00 uur 

Het briefje 

Aanmeldingen kunnen in de gele bus of de brievenbus worden gedaan.  

Ook is het mogelijk je per email aan te melden via paulusros@gmail.com 

Ja ik kom graag een kerststukje maken.                  Deelname € ,  pp i lusief  ateriaal. 

Naam:                                                 Ik breng             introducés a 13,50  mee.  

 Vrijdagavond 9december van 19.30 – 21.30 uur (uitsluitend voor de vrijwilligers)*                   

 Zaterdag 10  december van 10.00 – 12.00 uur *   Aankruisen waaraan wordt deelgenomen                        

 Zaterdag 10  december  van 14.00 – 16.00 uur*                                                                                                  

 Zondag    11  december van 13.00 – 15.00 uur* 

Zaterdag & Zondag is er gedurende het maken van de kerststukjes ook 

Kerstmarkt. 

Gelieve contant te betalen op de dag zelf. Geen geld in de enveloppe bijsluiten.   

Overmaken mag ook naar Penn. Stichting De Nieuwe Brug, reknr  NL88 INGB 000 570 4558   

 

mailto:paulusros@gmail.com


KERSTFEEST 

ZATERDAG 17 DECEMBER 2016 

Op zaterdag 17 december vieren we gezamenlijk kerstfeest.  

We gaan natuurlijk weer lekker eten en we krijgen bezoek van een clown. 

Maar ook het kerstverhaal zal weer prachtig worden verteld.  

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 of afgeven bij de leiding. Aanmelden 

uiterlijk 12 december 2016! 

Deelname uitsluitend door deelnemers en vrijwilligers van Stichting De 

Nieuwe Brug.  

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

AANMELDING voor KERSTFEEST. Opgeven per email kan ook bij paulusros@gmail.com   

Ik kom naar het kerstfeest op zaterdag 17 december 2016. (uitsluitend leden en 

vrijwilligers van Stichting De Nieuwe Brug). 

Naam:                                                                    email adres:                                                  

Adres:      _________________________________________  

Tel. Nr     _________________________________________ 

Bijzonderheden t.a.v. het eten?  ________________________ 

Inleveren uiterlijk TOT  12 december 2016! 
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Op donderdag 8 december 2016  is er een avond van de Gemeente Nissewaard waarin bekend wordt gemaakt 

wie  de Vrijwilliger van het Jaar  is.  

Dit jaar is er iemand van de Nieuwe Brug die genomineerd is.   

In een gezellig programma zal bekend worden gemaakt wie het is.   

Wij houden nog even voor ons wie het is, maar in de volgende Brugnieuws zullen jullie dit allemaal horen.   

En wij zijn bij voorbaat al trots op deze vrijwilliger. Maar uiteraard ook op alle andere vrijwilligers van onze 

Stichting. 

Alleen al het feit dat je genomineerd bent, is al een hele eer.  

Maar laten wij wel bedenken, er kan er maar eén vrijwilliger van het jaar worden.  

 
  

??? 
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19.30 – 22.00 uur 

IEDEREEN KAN DEZE AVOND GEZELLIG 

KOMEN MEEDANSEN of  LUISTEREN.  

Dinsdag 20 december 2016 komt Happy Together 

optreden bij ons op de club. 

Iedereen is van harte welkom op het Kerstbal van 

19.30 – 22.00 uur. 

Graag het vervoer niet te vroeg de deelnemers op 

komen laten halen! 
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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 



 

 

 

 

 

 

 

Op  zaterdag  31 december 2016 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)  

Wie deze heerlijke oliebollen 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 vrijdag 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 kom ze rond ______ uur ophalen. 

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.  

OLIEBOLLEN 

 

 
 

KOM een verse Oliebol 

eten. De koffie/thee staat 

klaar. Loop lekker binnen. 

 



 

 

 

 

Zaterdag                 

7 januari 2017     

is ons 

Nieuwjaarsbal 

waar wij elkaar 

het beste kunnen 

wensen voor 

2017.                 

Kom jij ook? 

Aanvang:  

19.30 uur. 

Einde:  

22.00 uur. 
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ZATERDAG  14 januari 2017 is ons Eetcafe geopend van 

17.30 – 19.00 uur. 

Onze deelnemers zullen, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond een drie 

gangen menu bereiden en serveren. 

Komen jullie 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.  

 

Ja ik ga ook lekker uit eten bij Eetcafe Uniek.  

Ik ben op zaterdag 14 januari 2017 om 17.30 uur aanwezig in het Clubgebouw aan de 

M.A. de Ruijterstraat 7, alwaar de tafels mooi gedekt klaar staan.  Einde activiteit 19.00 

uur.  

Eigen ijdrage € ,00 pp per maaltijd.  Betalen op de avond zelf. 

Naam:   _________________________________________________ 

Ik breng extra mee:   _______personen  

Telefoonnummer: _________________________________________ 

Strookje inleveren uiterlijk woensdag 11 januari 2017 in de gele brievenbus. 

Aanmelden per mail kan ook bij gre.wiechmann@gmail.com 
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INSCHRIJFFORMULIER voor  

Medewerker 

in Eetcafe UNIEK   

Naam: 

Adres: 

E-mailadres 

Eige  ijdrage ad € 5,  (als tege oetko i g oor de koste  a  de 6 maaltijden gedurende het eerste half 

jaar).  

Start zaterdag 14 januari 2017.  

Ik realiseer mij dat ik bij deelname van alles ga doen, voorbereiden, koken, serveren, tafeldekken, afwassen en 

opruimen.  

Graag je eigen bijdrage ad € 5,   storten aan Stichting De Nieuwe Brug: penn. Botreep 100, Hoogvliet.  

Reknr. NL88ING0005704558 

 

Graag je aanmelding in de gele brievenbus doen. Mailen kan ook naar gre.wiechmann@gmail.com 

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

 
  

 

JA, IK KOM GRAAG MEEKOKEN! Ik 

meld mij snel aan. 
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Societeit Maximaal is zondag 22 januari open van 

14.00  16.00 uur. 

 

 

 

                                     

 

 

Onze eigen SOOS  is voor het 

eerst open van 14.00 – 16.00 

uur op zondag 22 januari 2017 . 

Kom jij ook?   Iedereen kan en 

mag meedoen. 

 

Iedereen is van harte 

welkom.  

Zin in een kop 

koffie/thee of een 

ander drankje? 

Zin in een spelletje? 

Zin om gewoon 

gezellig langs te 

komen? 

KOM DAN NAAR ONZE 

SOOS MAXIMAAL!!!!!!! 

 

 

 



 

VRIJDAG 27 JANUARI 2017 

is er weer een Workshop Bakken. Kom jij ook? 

Deelname is € 3.00 voor deelnemers en introducés betalen € 5,00. 

Aanvang 19.00 uur. Einde 21.00 uur.  

 

Ja, ik meld mij aan voor de  Workshop Bakken op vrijdag 27 januari 2017. 

Naam:     deelnemer / vrijwilliger / introducé 

Adres:                                                       E-mailadres:  

 

Graag de aanmelding in de gele brievenbus in het clubgebouw. Mailen kan ook 

naar paulus.ros@gmail.com.    

Aanmelden mogelijk tot uiterlijk woensdag 25 januari 2017. 

  

mailto:paulus.ros@gmail.com
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KOM JIJ OOK??   

WAAR:       M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

VAN:    19.30 – 22.00 uur 

Toegang:    Leden gratis. Introdu ees: € 0, 0 
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Hallo allemaal, 

 

Voor het 40 jarig bestaan van de Nieuwe Brug zij  e op zoek aar foto’s a  
de afgelopen 40 jaar, van activiteiten bij de Nieuwe Brug. Dus heb je nog leuke 

oude foto’s a  ee  a  de a ti iteite . Bijvoorbeeld van het zwemmen of 

dansen, kerst of Sinterklaasfeestjes het weekend reisje of een van de andere 

activiteiten. En wij mogen de foto’s gebruiken, laat dit dan even weten aan 

Monique de Lange en Ilse Mirer.   

 

Emailadres Monique: monique.vandenengel@gmail.com 

Email adres Ilse: nanda32@planet.nl 
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Van harte gefeliciteerd! 
 

Verjaardagen december 

Lucy Mets 1 december 

Arnold Breuër 1 december 

Shanel Lith 3 december 

Falencio Murg 5 december 

Marijn Dijkman 6 december 

Rosa van Dijkman 6 december 

Ina Koren 6 december 

Sandra Chin a Foeng 7 december 

Marieke Jonkhart 7 december 

Miquel Kock 7 december 

Bram van Solingen 10 december 

Laurens van Langeveld 11 december 

Anton Essenberg 11 december 

Belinda van der Heijden 11 december 

John de Looper 12 december 

Gerda van Holten 13 december 

Kevin de  Milde  17 december 

Rianne van Heijningen 18 december 

Cor  Streefland  20 december 

Ruben Erkelens 21 december 

Yvonne  Maaskant 21 december 

Werner Jörgens 23 december 

Bertus  Schipper 23 december 

Cynthia van Twuyver 23 december 

Henna  Bink 25  december 

Michel van der Velden 25 december 

Annie  Schipper 27 december 

Bas Troost 27 december 

Gre Wiechmann 28 december 

Jasper de Haan 28 december 

Renie van de  Marel   29 december 

Paula Bout 29 december 

Patricia van Gurp 31 december 
 

  



    

 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Verjaardagen januari 

Peter  Gesquierre 1 januari  

Yvonne van den Hoek 1 januari  

Stefan van Zwietering  3 januari 

Paul Ros 4 januari 

Ronald Verheij 4 januari 

Marleen Meyer 5 januari 

Bas Bresser 5 januari 

Johan Docter 5 januari 

Agnes van Buuren 6 januari 

Ditte van Oudheusden 6 januari 

Ineke Vermoolen 8 januari 

Johan Groeneweg 8 januari 

An Zhang Ling 8 januari 

Annetta de Haan 9 januari 

Els Joosten 9 januari 

Lenny van Leyden 10 januari 

Wendy Mirer 10 januari 

Sandra   Broos 11 januari 

Wendy Bremmers 12 januari 

Iet  Klijn 12 januari 

Michiel Goris 13 januari 

Ayla Kootwijk 13 januari 

Shaevenna van  der Laan 13 januari 

Niels Schüchner 14 januari 

Alex Zaggai 15 januari 

Leontine Buurveld 15 januari 

Karin Wansink 16 januari 

Yousef Faris 16 januari 

Jan Klaver 17 januari 

Els Sandee 17 januari 

Carlo Coomans 18 januari 

Petra Verwoerd 19 januari 

    

Arie Velthuis  21 januari 

Monique Vermoolen 22 januari 

Brenda Bol 22 januari 

Bram Scheffer 22 januari 

Nick Passé 24 januari 

Mees Nederlof 24 januari 

Elly de Roo  24 januari 

Toos Zuidam 24 januari 

Ilse Wulff 25 januari 

Omar Nouhaïli   27 januari 

Erik de Haan 29 januari 

Michiel Brouwer 31 januari 

Alexander Korengevel 31 januari 

Debby Freijters 31 januari 

Gerda Troost 31 januari 

Anneke  Kooy 31 januari 

 
  



 

 

 

Kerstreis 2016. Wat hebben wij genoten. Een prachtige 

rondleiding door het schitterende Kasteel De Haar 

Haarzuilens  met een geweldige uitleg door de  gidsen. 

Het kasteel was voor ons speciaal open van 11.00 – 

12.00 uur. Wat een luxe. We hebben de markt goed 

bezocht, leuke dingen  gezien en soms gekocht. En La 

Place heeft ons van allemaal lekkere dingen voorzien. 

Mede dankzij hun sponsoring hebben wij zalig kunnen 

lunchen. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft 

gemaakt. 

 



 

 

 

 

Sinterklaas Disco 2016! 

Een volle zaal en een bezoek van Sint 

en zijn  Pieten.  

Sint was goed op de hoogte! En wat 

had kleine Piet het druk met 

opletten, want de grote Pieten gingen 

telkens op de tafels staan!  

Onze eigen 

DJ’S 

 

Onder het genot 

van een hapje 

en drankje 

kijken wij terug 

op een heerlijk 

avondje van 

Sinterklaas! 

DANK AAN 

ALLEN  



 

                  

 



Mandala tekenen wat betekent dat? 

Mandala is een woord uit het Sanskriet, een taal uit het oude Indië en betekent wiel of cirkel.  

Een symbool van oneindigheid met een binnen- en buitenwereld. Een mandala brengt aarde en kosmos 

samen via een samenspel van lijn, vorm en kleur. 

 

 

 

Met dank aan Gerdie, Ilse en Gerrie voor het 

organiseren van deze gezellige avond. 

 

  



 

Wandeldag 8 oktober 2016. 

Een bijzondere dag, want doordat de Nieuwe Brug het jaarlijkse weekend hield hadden we eerst         5 

deelnemers en later maar 3 opgekregen. Omdat dit allemaal goede wandelaars waren wilde ik proberen om eens 

een andere langere wandeling te gaan lopen, maar Anneke Kranenburg kwam met een nog beter idee om vanuit 

de Nieuwe Brug naar Heenvliet te gaan lopen en dan zou zij voor de lunch zorgen en de deelnemers en mij met de 

auto weer terugbrengen. Helaas moest ik daardoor een aantal van onze begeleiders en een deelnemer in een 

rolstoel ,die zich na deze beslissing  had gemeld, afzeggen. Tenslotte wie schetst onze verbazing kwam er nog een 

extra deelnemer opdagen, maar hij zij dat hij wel goed kon lopen.  Uitgezwaaid door Abelien en Jacques gingen 

we over smalle paadjes en over ijzeren vlonders over de paddenpoelbroedplaats (zie pijl) en kwamen we bij de 

Mallendijk en daar gingen we het Mallenbos in.   

               

Helaas hebben we geen hertjes gezien en via een smal pad kwamen we uit op de Konijnendijk. 

We oeste  hier a hter elkaar lope  o dat het erg druk as op deze s alle eg et auto’s e  tra tore , aar 
ze hielden rekening met wandelaars en gingen na het afremmen met 2 wielen in de berm rijden om ons te 

passeren. Op de Konijnendijk bij het huis op de terp stonden 2 bankjes en omdat we al over de helft waren 

hebben we daar de meegebrachte cola opgedronken in het zonnetje. 

Niemand was moe dus na 5 minuten zijn we weer verder gaan lopen 

naar de Ringdijk waarlangs de schapen en koeien ons aanstaarden, 

althans volgens Nienke.  

We weten nu weer wat voor eten we allemaal wel en niet lekker 

vonden en ik zie , ik zie kwam ook weer langs, dus door de 

gezelligheid schoten we goed op. Nog even over het fietspad en 

langs de Groene Kruisweg de brug over de Bernisse over. Bij 

restaurant  De Beren naar beneden onder de brug door en daar 

waren we in Heenvliet. We hoefden niet bij het tolhuis tol te betalen 

omdat de tijd dat de Bernisse nog een brede rivier was ver achter ons lag. We gingen verder over de mooie markt, 

wel wat kaal zo zonder paarden als met Pinksteren, en langs de stadspomp die ook al jaren niet meet werkt.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Nog even langs de kerk en daar waren we bij het 

eindpunt sneller dan ik gedacht had, hadden we 8 ½ km 

gelopen. 

Daar werden we met open armen ontvangen door 

Anneke en Nico en nadat we de tuin met 2 vijvers hadden 

bekeken genoten we van de warme worstjes en de rest 

van de lunch. Omdat we niet in 1 auto pasten werden we 

et  auto’s eer terugge ra ht aar de Nieu e Brug 
waar de deelnemers met de bus werden opgehaald.  

Ik hoop dat Nienke, Gerrie,Monique en Dennis het een fijne dag gevonden hebben en we bedanken de familie 

Kranenburg hartelijk voor hun goede zorgen. 

Groeten en tot ziens op 5 november 2016 voor de laatste wandeling van dit jaar. 

Ronald Mirer/Wandelen 

 KERST VAKANTIE BIJ STICHTING DE NIEUWE BRUG. 

VANAF VRIJDAG 23 DECEMBER 2016 tot en met VRIJDAG 6 JANUARI 2017 

ZIJN DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN GESLOTEN.   

 

LET WEL OP: DE OLIEBOLLEN VERKOOP GAAT WEL DOOR.  

 

 



 

Een verre tocht naar het mooie Waterland. 

Op 5 november gingen we op tijd op weg om de tocht naar Waterland te gaan 

lopen. 

Er waren 32 mensen die aan deze tocht gingen beginnen en de thuisblijvers 

hadden ongelijk want het was zonnig weer. 

Via het Centrumpark  langs het 

metrostation Spijkenisse en de Gildenwijk 

kwamen we bij de brede school in het 

Groene Woud.  

 

 

Via enkele brandgangen, want gewone wegen zijn toch maar saai, bereikten we 

spoedig de Heemraadlaan en gelukkig overwonnen we dit obstakel zonder al te 

veel moeite en gevaar , doordat Anneke en Marian het verkeer op ons attent 

maakten. Emma vond het jammer dat we niet naar het bos gingen maar al 

spoedig waren we bij het park de Dijkwal. Met uitgegraven grond voor de 

woningbouw was hier een grote heuvel, maar omdat we aan de afstand waren 

besloten we deze niet te beklimmen. Over de Dijkwal, alhoewel veel mensen in 

Waterland dit het poeppaadje noemen, bereikten we het punt waar we het 

park ingingen en er werd druk naar bladeren en kastanjes gezocht. We zagen 

paddenstoelen en we  gingen verschillende bruggetjes over. 

 

 
 



In de zon leek het wel of de bladeren een gouden kleur hadden. Net, komend uit het park 

aan het Wezelveen stond onze Piet om de dorst te lessen en onze trek te stillen met een 

koek. We hadden 10 minuten rustpauze om weer bij te komen. 

Omdat het nog een kleine 2,5km was en de gezonde lunch op ons stond te wachten 

stapten we weer vrolijk verder over een bruggetje en door allerlei paden in het 

Ottersveen. 

Af en toe wachtten we even totdat iedereen weer bij elkaar was en daarvoor waren dan 

ook de begeleiders nodig. Na de rotonde kwamen we in het parkje met de indianentent , 

 maar Nienke wilde toch wel verder 

lopen in plaats van daar te gaan kamperen. 

Bij het bereiken van de Markenburgh werd de lucht al donkerder en bij het Marrewijkflat 

vielen kleine druppels motregen.  Maar we liepen vlak tegen het flat aan dus dat deerden 

ons niet. Door de Tuinstraat en nog even de Groene Kruisstraat door en we zouden gauw 

weer bij de Nieuwe Brug zijn . Opeens 

gefluit bij de kringloopwinkel van Rataplan 

door  

Henk Balkhoven en ik wilden al bijna 

terug fluiten, maar er was wat aan de hand. De voorband van de rolstoel waarin Thea 

werd gereden was er af gelopen.   

 



Zonder gereedschap lukte het niet om de band terug te zetten, maar we hadden nog 

meer rolstoelen bij ons en terwijl Thea overstapte begon het helaas te regenen. Gauw 

het laatste stukje doorgelopen en daar stond de lunch klaar voor ons allemaal in het 

gebouw van de Nieuwe Brug. 

De cateraars Emmy, Abelien, en Gre bedankt daarvoor en na deze laatste tocht in 2016 

bedank ik  allen die ons meehielpen om de tochten tot een goed einde te brengen en tot 

volgend jaar in 2017. 

Groeten Ronald Mirer  

 

 IN HET JANUARI 2017 KOMEN DE NIEUWE WANDELDATA BINNEN. 

WE ZULLEN IN FEBRUARI 2017 WEER GAAN STARTEN. 

 

 

  

ZONDAG 8 JANUARI as WILLEN WIJ GRAAG DE 

KERSTVERSIERING OPRUIMEN. KOM JIJ OOK HELPEN??  

WIJ ZIJN ER VANAF 10.30 UUR. DE KOFFIE STAAT DAN KLAAR 
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Geen Pakjes, geen zakjes. Is dat nou zo moeilijk? 
 

DEEL 2 

 
Op het moment van schrijven zie ik buiten de zon schijnen, is het windstil en is het koud. Gisteren was 

het ook zo’n dag dat je denkt mooi weer te hebben maar bij buitenkomst is de wind zo guur en koud 

dat het aanvoelt alsof er bergen sneeuw zijn gevallen en er schaatsers 

op het ijs te vinden zijn die, tussen de rietkragen, zich tegen de wind 

in een weg banen naar de volgende koek en zopie tent. Om met een 

dampende kop chocolademelk en toevoeging tussen de verkleumde 

handen op verhaal te komen. Wanneer maken we dat weer eens mee. 

Op die dagen is een goed verwarmende en voedende soep een 

uitkomst als je het koud hebt, vermoeid bent en snakt naar wat 

warmte. 

 

Daarom deze maand een fluweeltje van een soep die verwarmt, je verzadigt en de koude verjaagt. 

Uiteraard zonder pakjes of andere troep die niet goed voor ons zijn. Deze soep blinkt uit in smaak en 

eenvoud, is vrij eenvoudig te maken. 

 

Wortelsoep met sinaasappel 

 

– 1 ui 

– 400 gram wortelen         

– 1 aardappel 

– 2 groentebouillonblokjes 

– 2 sinaasappels of sinasappelsap 

 

 

– Snijd de ui fijn en fruit ‘m in een grote soeppan in een beetje olie vijf minuten aan. 
– Ondertussen schil je de aardappels en snijd je deze in blokjes en maak je de wortels schoon en snijd 

je ook deze in kleine stukjes. 

– Voeg de aardappel- en wortelstukjes bij de ui en bak nog twee 

minuutjes mee. Zet ondertussen de waterkoker aan met 1 liter water. 

– Doe de bouillonblokjes, een flinke snuf peper en zout en het 

gekookte water bij de groenten, en kook 20 minuten op halfhoog vuur. 

– Pers ondertussen de sinaasappels. 

– Na 20 minuten doe je de soep in de blender of maal je hem fijn met 

de staafmixer. De staafmixer heeft de voorkeur, hoe langer de soep 

wordt gemixed hoe fijner en fluweelachtig de soep zal zijn. 

– Voeg het sinaasappelsap bij de gladde soep en roer door. 

 

Voor de liefhebbers van scherp en pittig, zou je er wat (beslist maar een beetje, anders overheerst de 

gember teveel) geraspte gember bij het fruiten van de ui kunnen gebruiken. De soep krijgt dan een 

scherpere iets pittiger karakter. 

 

Serveer met een stuk oerbrood met kruidenboter en wat peterselie. 

 

Eet smakelijk.  

 

Willem Postma  



 

  SPORTEN IS GEZOND!!!!!                                     

 

   

   

 

Opgeven bij Henk van Arkel:  H.van.Arkel7@kpnplanet.nl                                  

Bellen kan natuurlijk ook naar:  06 – 16302072 

                   

 

ELKE WOENSDAGAVOND VAN 19.00 – 21.00 UUR WORDT ER GEZELLIG 

GEZAAGD, GESCHILDERD etc.  Je kunt er hele leuke dingen maken, ook voor de 

feestdagen kun je iets maken als je dat graag wilt! 

LOOP LANGS!            KOM KIJKEN!         JE MAG ALTIJD MEEDOEN! 

INFO: gre.wiechmann@gmail.com of 06-42826465 

                                                         

 

 

 

 

KOM JIJ OOK DONDERDAGAVOND ONZE GROEP 

VERSTERKEN?                                                                               

Wij sporten in de Sportzaal in Maaswijk, Anne 

Frankstraat 26. 

–
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AKTIVITEITEN KALENDER   november – december 2016 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag                     

3 december 2916.  

Vanaf 09.00 uur  

Kerst versieren 

 

Vrijdag 9, Zaterdag 

10, Zondag 11 

december 2016 

Kerststukjes maken 

Zaterdag                      

17 december 2016 
KERSTVIERING 

 

Dinsdag                          

20 december 2016 
KERST DANSEN + 

Muzikale 

ondersteuning 

 

Zaterdag                            

30 december 2016          

10.00 – 15.00 uur 

OLIEBOLLEN 

 

Zaterdag 10 & 

Zondag 11 december  
Kerstmarkt 

 

Zaterdag                           

7 januari 2017              

19.30 – 22.00 uur 

NIEUWJAARSBAL  
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Zondag                           

8  januari 2017       

10.30 uur 

KERST VERSIERING OPRUIMEN 

 

Zaterdag                   

14 januari 2017  

EET CAFE UNIE  

Zondag                           

22 januari 2017 

SOCIETEIT MAXIMAAL 

 

Vrijdag                         

27 januari 2017                 

19.00 – 21.00 uur 

WORKSHOP BAKKEN 

 

Zaterdag                    

28 januari 2017                

19.30 – 22.00 uur 

D I S C O 

WAT GAAT FEBRUARI 2017 ONS BRENGEN?? 

o Zondag 5 februari 2017  Societeit Maximaal 

o Vrijdag 10 februari 2017 Workshop Valentijn 

o Zaterdag 11 februari 2017 Eetcafe Uniek 

o Zondag 19 februari 2017 Societeit Maximaal 

o Zaterdag 25 februari 2017 Carnavals Disco 

ZET DEZE DATA OOK ALVAST IN JE AGENDA. 
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 KERKDIENST MET EN VOOR MENSEN    

MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING  
 

ZONDAG 11 DECEMBER 2016 

AANVANG 15.30 UUR 
 

LEGER DES HEILS – KORPS SPIJKENISSE 
Anthonis van der Nootstraat 8 

VOORGANGER: DS. ROBERT WILSCHUT 
 

 
 

“ONDER^DAK” 

 

Kerstdienst 

MUZIKALE MEDEWERKING 

♪♪♪  Cross-over ♪♪♪ 
(Rhoon) 

 

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 

 



 


