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Activiteit Naam                              Tel. nummer   

Voorzitter Abelien van der Rest   
0181-633363/ 

06 14130944 abelien@chello.nl 

1e penningmeester Hans van Oostenbrugge 
 

010-4162074/ 

06-28841030 hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl 

2e penningmeester Ilse Wulff 
 

0181-639273/ 

06-53557380 i.wulff.dnb@gmail.com 

Secretaris Gre Wiechmann 
 

06-42826465/ gre.wiechmann@gmail.com 

Zwemmen Gre Wiechmann 
 

0181-614787 gre.wiechmann@gmail.com 

Dansen Monique de Lange 
 

 

06-10172385 

Bestuurslid / 

monique.vandenengel@gmail.com 

hobby club middag Adry Hille 
 

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

hobby club avond Joke Versendaal 
 

0181-636618 

Bestuurslid / 

jokeversendaal52@gmail.com 

Sportinstuif Henk van Arkel 
 

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

Koken Aukje Gutter 
 

0181-659547 Bestuurslid / hoeven@planet.nl 

Muziek Wendy Mirer 
 

0181-629600 Bestuurslid / hoon0054@planet.nl 

Disco Wil van der Velden 
 

0181-663236 

Bestuurslid/ 

wmc.vandervelden@gmail.com 

Avondvierdaagse Gerrie Mirer 
 

0181-639227 Gerrie.mirer@kpnplanet.nl 

Brugnieuws redactie Gre Wiechmann 
 

0181-614787 gre.wiechmann@gmail.com 

Clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7   0181-611096  06-42826465 

Rivièrabad: Groene Kruisweg 21 
 

06-42826465   

Sportzaal Maaswijk: Anne Frankstraat 26 
 

06-16302072   

Activiteit  1xper week   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 
Wandelen 
Vrij dansen 
Computercursus 

Vertrouwenspersoon 

laatste zaterdag/maand 
1x per maand zaterdagochtend   
1x per maand zaterdagavond  
Per cyclus 6x (dinsdagavond) 

Wil van der Velden 
 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

 

19.30 - 22.00 uur 

10.00 – 13.00 uur 

19.30 – 22.00 uur 

19.30 – 21.00 uur 

wmc.vandervelden@gmail.com 

yoga geleid door donderdagochtend   clubgebouw 9.30 - 10.30 uur 

Gerdie Ros 0181-640512       

 
  

http://www.denieuwebrug.com/


 

WAT  IS MAART TOCH WEER EEN 

FANTASTISCHE MAAND 

GEWORDEN. 

 

Wij hebben heel veel gedaan, de afgelopen maand maart. Als ik dit schrijf is de maand nog 

niet eens afgelopen, maar voor mij kan de maand al niet meer stuk. 

De februari Carnavals Disco was heel gezellig en werd goed bezocht. Want wij zijn altijd wel 

in voor een feestje!  Prima sfeertje. Op 4 maart was het een drukte van belang. ’s Morgens 
was er een heerlijke wandeling en aansluitend was er de inmiddels traditionele gezonde 

lunch. Heb je nog nooit meegewandeld? Je weet niet wat je mist! Kom lekker meewandelen 

de volgende keer. (22 april). 

Aansluitend was  er op 4 maart weer Eetcafe. Ook wij leren per keer, en we hadden wat 

aanpassingen gedaan om alles nog soepeler te laten verlopen.  We evalueren elke keer met 

elkaar, en alle tips worden opgevolgd. Wil jij ook een keer komen eten? Op zaterdag 22 april 

is het weer zover. Meld je aan, breng je buren, familie, kennissen of wie dan ook mee. Ken je 

niemand van onze club, maar vind je het leuk om te komen eten?                                            

Voor € 6,-- krijg je een 3-gangen menu. Lees verderop voor de details. 

Zondag 5 maart was er alweer een sociëteit. Wij hadden wat zieken, maar wie er waren, die 

hadden het gezellig. Kom ook naar de volgende sociëteit zou ik willen voorstellen.  Zondag 

26 maart staat een heel SPECIALE Zondagmiddag op het programma. Het Symfonie & 

Blaasorkest Spijkenisse komt spelen. Dus wandel binnen vanaf 14.00 uur en kom luisteren. 

Wij hebben ook spelletjes, of gewoon lekker genieten van een drankje. Bij onze Stichting kan 

het allemaal. Je hoeft niet lid te zijn, de deur staat voor iedereen open. 

En ………. EEN EXTRA UITDAGING VOOR DE BEGELEIDERS VAN ALLE GROEPEN IN DE 

TEHUIZEN EN BEGELEIDERS VAN DE ZELFSTANDIG WONENDEN, KOM ALLEN,              

LATEN WIJ ZORGEN DAT DE ZAAL TOT AAN DE NOK TOE IS GEVULD. Wij hopen op een 

grote opkomst.  Stel ons, maar zeker niet jullie cliënten teleur! Een zondag heel de dag op de 

bank is echt geen uitdaging! Laat ze lekker genieten bij ons.  

Een drukke zaal is voor de leden van het orkest en hun dirigente toch ook fantastisch????  

En voor ons ook. 

Van de Rommelmarkt staat verderop een verslag, maar wat was dit weer een topper op 11 

maart jl. Dank aan alle gulle gevers, bezoekers, kopers etc, maar ook aan de vrijwilligers.  

18 Maart het educatief uitje. Een uitdaging voor ons, wie gaan er mee? Nu er kon geen muis 

meer bij! We waren volgeboekt. Verderop vind je een impressie. Wat hebben wij genoten. Wij 

waren met z’n 97-en. 

25 maart, de Playbackshow. Het blad is als deze wordt gehouden, al naar de drukker. Dus 

het verslag komt er de volgende keer in. Afgaande op voorgaande jaren, wordt dit ook weer 

een bijzondere avond. Ik verheug mij er al op. Komen jullie ook op bezoek?  Ze willen graag 

optreden voor een volle zaal. Ze hebben er immers hard  genoeg voor gerepeteerd.   

Op zondag 26 maart de Sociëteit met het Symfony en Blaasorkest Spijkenisse en op vrijdag 

31 maart  wordt de maand afgesloten met de Paas Workshop. Vervelen doe je echt niet bij 

ons. 
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Ook april belooft nog veel goeds.  

We starten op zaterdag 1 april met de Truckrun en  de Zwem Olympiade, gevolgd op zondag 

2 april a.s. door de BINGO. Zaterdag 8 april is er weer een Line Dance avond, ook altijd een 

van onze toppers. Zondag 9 april is er dan alweer een sociëteit.  Goede Vrijdag, 14 april, is 

altijd een spannende tijd voor onze dansgroep. Dan wordt het testdansen nl weer gehouden. 

Gelukkig kunnen wij weer terecht bij Scala. Dat komt helemaal goed! 

Zaterdag 22 april is weer een drukke dag. Eerst wandelen en dan is er weer een eetcafé, 

alweer de 4ee editie van deze activiteit. Wat gaat het toch hard.  Op zondag 23 april is er dan 

weer een Sociëteit van 14.00 – 16.00 uur.  Hoewel deze middag nog best wat drukker mag 

worden bezocht, spreken de vaste bezoekers elke keer opnieuw de hoop uit, dat deze 

activiteit ook in september voort gezet gaat worden.  

De maand april wordt weer afgesloten met de traditionele ORANJE Disco. Dan schrijven wij 

alweer 29 april. 

Ik hoop op veel bezoekers bij alle activiteiten. Immers alle vrijwilligers stoppen er altijd veel 

energie in, de beste beloning is dan, een volle zaal! 

Op naar de maand mei!   

Het zwemmen gaat op maandag 1 mei gewoon door.  

Het clubgebouw is gesloten van zondag 30  april t/m vrijdag 5 mei. 

Wij gaan die week gebruiken om de grote zaal te verven. Een mega klus, die hopelijk in één 

week geklaard is. Want …… op zaterdag 6 mei is het alweer Wandelen en het 5e editie van 

het eetcafé. Kun je helpen bij het verven? Meld je aan. Want ons motto blijft:  

VELE HANDEN, MAKEN LICHT WERK.  
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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, een warm buffet, verse sushi’s e  ee  ers, koud ok uffet, salade uffet e  tot slot ee  dessert uffet. Het is ook 
uiterst kindvriendelijk.  

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

 

OVERZICHT WANDELINGEN 2017. 

Ronald Mirer heeft binnen zijn enorme loopprogramma wat hij van plan is in 2017 weer te 
realiseren voor de Nieuwe Brug het volgende wandelprogramma samengesteld.  

Noteer maar alvast deze data.  

 
o 6 mei 2017  

o 24 juni 2017  

o 12 augustus 2017  

o 14 oktober 2017  

o 4 november 2017.  

 



 

Welkom is de prachtige opbrengst zeker die wij hebben behaald met de Rommelmarkt op zaterdag 11 

maart jl. Wat is er hard gewerkt. Vergeet niet dat een rommelmarkt eigenlijk het hele jaar door de club 

bezig houdt. We krijgen altijd, elke week, spulletjes aangeboden. Die worden door o.a. Monique en Dik 

gesorteerd en in kisten opgeslagen. 

De weken voorafgaand aan de markt maak je veel reclame, er moeten immers mensen komen. Flyeren, 

plakken, per mail, in de krant. Je doet er alles aan om zoveel mogelijk mensen te bereiken. 

En dan op donderdag begint de dag vroeg voor een aantal vrijwilligers: de inkoop, de prijzen in orde 

maken, inpakken, wikken en wegen wat past bij de enveloppenstand. Maar ook werden er al prijzen 

ingepakt voor de Bingo van 2 april a.s. Want ja, er wachten ons nog drukke weken. 

Donderdagavond sluiten wij om half vijf af met een tevreden gevoel. 

Vrijdagmorgen gonst het van de vrijwilligers. Allemaal helpende handen. Ervaring straalt hier vanaf. Zaal 

inrichten en dan kan het grote uitruimen van de opslag beginnen. ENORM! Wat een spulletjes. Dan 

wordt alles ingericht op de tafels. De kleding in rekken gehangen, op tafels gesorteerd naar maat, 

kortom ook daar een enorme klus. Na de vorige keer hadden wij bijna geen boeken, CD’s e  plate  
meer. Nu de hele achterwand stond vol!  

De bloemstukken werden in RAP tempo gemaakt en uitgestald. Wat een enorme klus, maar wat maakt 

dat de zaal vrolijk. 

De e eloppe sta d sto d gesteld et rolijk i gepakte adeau’s i  af a hti g a  de bezoekers die 

een gokje komen wagen.  

De spulletjes voor zaterdagochtend voor buiten bij de voordeur gezet. Om zes uur trok de laatste 

vrijwilliger de deur achter zich dicht. We staan gesteld!!!! 

Dan zaterdagmorgen om 08.00 uur staat er weer een grote groep Vrijwilligers klaar. Handen uit de 

mouwen, spullen naar buiten, terras in orde maken het is immers mooi weer, de laatste instructies, het 

wisselgeld onder de arm. Laat de kopers maar komen! 
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Tot twaalf uur was het al gezellig druk. Er kwamen van de VVD drie vrijwilligers die in het kader van NL 

Doet,  ons, voor een paar uurtjes, een handje kwamen helpen.   

Christel van Mourik, de wethouder,  zelf komt ook nog even langs. Maar we hadden ook twee 

vrijwilligsters voor de toekomst. Twee leuke meiden, 12 jaar oud, kwamen ons spontaan helpen bij de 

verkoop van de Kinderboeken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

Financieel liep het wat minder hard, we hadden veel concurrentie van heel veel activiteiten. 

Maar dan barst het los:  de broodjes kroket zijn niet aan te slepen. De bezoekers snuffelen langs de vele 

(toen nog redelijk)  volle tafels. De bloemstukjes verdwijnen als sneeuw voor de zon. Maar de prijs, 

kwaliteit verhouding  voor ons bloemwerk is atuurlijk ee  la hertje. Zo eel loe stuk oor zo’  prijs! 

De enveloppenstand die eerst niet zo liep, draait overuren.  Onze eigen deelnemers die meewerken, die 

hebben het druk. Of ze nu speelgoed verkopen, kaarten/boeken verkopen of meehelpen in de 

enveloppenstand. Ze zijn bezig voor hun eigen club!  Om half vier gaat het grote uitsorteren beginnen, 

de markt is immers afgelopen. Wat gaat er bewaard blijven voor de Rommelmarkt in september?  De 

kleding wordt geschonken aan het goede doel. Wij schenken aan de actie Schoenendoos. Want iedereen 

wil graag dat zijn spullen goed terecht komen. 

Zaterdagmiddag om half zes sluiten wij de deuren van een nog wat rommelig pand. 

Maandagochtend: 08.00 uur wordt er geladen in de aanhanger. Hoppa alles weg. De boeken/papier 

worden naar de Recycling gebracht, het overgebleven (niet echte) tin naar een ander bedrijf. Kortom er 

wordt af- en aan gereden. En dan begint het poetsen. Alle frituurpannen weer schoon, alle zalen 

geboend, tafels op zijn plek en geboend, stoelen weer tevoorschijn gehaald, ’s eer gedaa , alles 
aangevuld. Alles opgeborgen spullen in kisten en naar de zolder. De kledingrekken weer gedemonteerd. 

Kortom: om twaalf uur verlaten wij een spic en span pand. De Rommelmarkt is gedaan, incl het 

opruimen! En de opbrengst: daar zijn wij trots op. Nog nooit heeft de Rommelmarkt zoveel opgebracht. 

Hulde voor ons team VRIJWILLIGERS!!!! 

Ik was (een beetje) moe maar wel ontzettend TROTS op onze groep Helpen Handen.   Abelien   

JE GELOOFT HET OF NIET, MAAR …………… KOM MAAR OP MET JULLIE “PULLETJE“!  Vermoedelijk is 

zaterdag 24 september 2017 de volgende markt alweer.  Bel met Monique (06 – 10172385) of Dik 0181 

661607 of  06-81708934.  
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DAAR MOETEN WIJ DUS WAT AAN DOEN!!!!! 

 HET MILIEU IS IMMERS DE ZORG VAN IEDEREEN 

 Zo hebben we een paar jaar geleden al een nieuwe zuinige kachel 

geplaatst met een tijdklok erop zodat hij niet onnodig blijft branden. Dit 

jaar hebben wij op het electra gedeelte grote stappen vooruit gemaakt. 

 

Gelukkig hebben wij Herman Mets!!!!!!!!     

Wat heeft hij veel gedaan voor ons, hij heeft veel spulletjes gekregen, aanbiedingen in de 

gaten gehouden en ………. alles gemonteerd en omgebouwd. Wat een mega klus. En wij gingen 
telkens een stapje verder. Bewegingsmelders, plafondbakken veranderen (gelijk de 

plafonds allemaal gerepareerd, en dat was heel hard nodig) en nu weer het project 

uitgebreid.   Led TL in de gang, de voorraadhokken en de grote houtruimte. Als dat is 

afgerond dan heeft alleen de GROTE zaal nog TL balken die geen LED zijn, maar deze 

verlichting wordt alleen op woensdagavond gebruikt.                                                                                                   

WIJ HEBBEN WEER EEN GROTE STAP VOORWAARTS GEZET IN HET BESTRIJDEN 

VAN DE HOGE ENERGIEKOSTEN en een bijdrage geleverd aan het Milieu; met 

dank aan HERMAN.    

 

 

 

 

    

   

       

We gebruiken 

heel veel energie 

bij Stichting De 

Nieuwe Brug! 

 

VAN VRIJDAG 20 OKTOBER t/m ZONDAG 22 OKTOBER IS ONS WEEKEND 

UIT!!!!!  

RESERVEER DEZE DATA ALVAST IN JE AGENDA. 
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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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Inschrijfformulier Paas Workshop op vrijdag 31 maart 2017. 

Naam:                                                            Tel.nr: 

Adres:                                                             Email adres: 

Betalen op de avond zelf: € 5,-- / pp (incl. koffie/thee) 

Inleveren in de gele brievenbus in het gebouw of een mail sturen aan 
paulusros@gmail.com  

 

Aanvang: 19.00 uur 

Einde:       21.00 uur 

Eige  ijdrage: € ,00 pp i l 
koffie/thee 
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Hallo allemaal 

De 20ste Truckrun rondrit wordt dit jaar gehouden op Zaterdag 1 april 2017. 

 

Inmiddels hebben alle deelnemers die via De Stichting De Nieuwe Brug zijn ingeschreven en 
meegaan met de Truckrun,  bericht van Piet en Joke Versendaal ontvangen. 

Dit jaar kun je ons goed herkennen. Wij zullen onze grote vlag meenemen, zodat iedereen ons 
heel snel kan vinden. Meld je zo snel mogelijk aan als je er bent op 1 april bij Piet en Joke. 

Daarna zorgen zij dat iedereen in een auto meegaat. Als je terugkomt, lever je je label weer in 
en meld je je af. Je gaat niet zomaar naar huis, zonder dat wij het weten. Immers dan missen 
wij het overzicht. 

Iedereen een hele fijne, gezellige dag toe en wij wensen de organisatie een prachtige zonnige 
dag toe. De sponsoren van dit evenement danken wij ook hartelijk voor het mogelijk maken 
van deze dag. En al die TOP chauffeurs: ook bedankt, zonder jullie zou dit evenement niet 
kunnen worden gehouden. Motorrijders, het Rode Kruis, Politie en Brandweer, begeleiders: 
THANKS. 

 

GEFELICITEERD MET JULLIE JUBILEUM.                          

20 jaar!!!!!!! 

 

https://truckrunspijkenisse.nl/
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ZWEM SPECIAL 

OLYMPIADE in 

LANSINGERLAND 

ZATERDAG 
1 APRIL 2017 

 

 

   

Wij nemen deel met 11 zwemmers: 

James Bol 

André van Dijk 

Caroline Eijke 

Debby Freyters, 

Eugène Jongman 

Werner Jörgens 

Chayenne Louwers 

Lex Louman 

Nock van Norden 

Henny Oosterhout 

Fanny van Steenvoorde 

 

LET OP, VOOR JE LUNCHPAKKET WORDT GEZORGD. 
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ZONDAG  2 APRIL 2017 

gaan de balletjes weer rollen. Iedereen kan 

meedoen of je nu lid bent of niet . De vr ijwilligers 

helpen je als je het niet helemaal alleen kunt. 

 

Zaal open 12.30 uur. 

Aanvang bingo: 13.00 uur  

Einde activiteit: 17.30 uur  

 

 

Er zijn weer mooie pr ijzen beschikbaar gesteld. 

Leuk als je je familie, buren, vr ienden of bekenden 

ook meebrengt.  

Tot zondag 2 apr il!!!!! 

 
 



 

 

 

 

Op zaterdag 8 april 2017  

komen Arnold & Tineke Breuër van  

 19.30 – 22.00 uur 

weer gezellig voor ons line dance avond organiseren.  

Ook als je nog nooit aan Line Dance hebt gedaan, ben je van harte welkom. Je kunt altijd 
meedoen. Ze brengen nl ook een aantal vrijwilligers mee, die jullie deze avond komen 
helpen. 

De voorgaande keren bleek al hoe leuk het is om met elkaar  te dansen. Toegang is voor 
leden gratis.  Introducés betalen: € 2,00. 

               

 

HOORT, HOORT ZEG HET VOORT!!!! 

 



 

 

Societeit Maximaal is zondag 9 april 2017 open van 

14.00  16.00 uur. 

 

 

 

                                     

 

 

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!!!!!!! 
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 Testdansen Stichting de Nieuwe Brug! 

Op  Goede Vrijdag 14 april 2017   gaan we voor de 38ste keer testdansen! 

Het testdansen vindt dit jaar plaats bij Scholengemeenschap Scala Molenwatering.  

Alvast op voorhand bedanken wij Dickey & Astrid  die er samen op deze Goede Vrijdag voor zorgen dat 

wij bij de Scholengemeenschap Scala mogen afdansen.  

Bij Scala kunnen we ook veel familie, vrienden en kennissen en supporters  van onze afdansers 

ontvangen. Iedereen wil toch zien wat jullie het afgelopen jaar hebben bijgeleerd! 

 Onze deelnemers betalen geen entree, tegen inlevering van de 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, uiteraard alleen voor zichzelf, gratis drinken halen. Uiteraard alleen de vrijwilligers die 

bij deze avond rechtstreeks betrokken zijn. 

 De e tree kaarte  oor de toes hou ers koste  € ,5  per stuk.  Tege  i le eri g a  je 
entreebewijs kun je een consumptie verkrijgen aan de bar.  Aan de zaal zijn ook (beperkt) kaarten 

te verkrijgen.  

 Ki dere  tot  jaar etale  € ,  e tree, zij krijge  tege  i le eri g a  hu  e tree e ijs ee  
consumptie aan de bar. 

Je  kunt de kaarten vooraf bestellen door het onderstaande strookje in te vullen. Aan de zaal zijn ook 

nog kaarten (in beperkte mate) te verkrijgen. 

Bij inlevering van het strookje sluit je direct het geld erbij in.   

De zaal gaat open om 18.45 uur. Het testdansen begint uiterlijk om 19.15 uur. Deze avond kun je ons 

ook weer steunen door een mooi Bloemstuk te kopen! Want de stand zal weer in gereedheid worden 

gebracht.  

 

Ja ik kom naar het testdansen op vrijdag 14 april a.s.  en wil graag                                   _______ 

toegangskaarten à € ,5  estelle . 

Naam:            telefoonnr. 

Adres:                                                e-mailadres: 

Ik sluit hierbij  €                   in.    

                                                                                                                                                                                         

De kaarten worden de week voor het afdansen uitgereikt.  

Curieweg 25 

3208 KJ 

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

 

 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN  ZATERDAG 22 april 2017 

Naam:               E-mailadres.                                                                                                  

Ik maak gebruik van een rolstoel :   ja/nee.                                                                                                              

Ik heb zelf een rolstoel:    ja/nee  

Briefje in de gele bus in het clubgebouw vóór 20 april 2017 Je kunt je ook via de mail opgeven bij met 

Ronald Mirer.  R.mirer1@kpnplanet.nl / 0181 – 639227.   

Aanmelden bij Ronald 

Mirer: 

r.mirer1@kpnplanet.nl 

0181 – 639227 

 

Opgeven voor                      

20 april 2017. 

Volgende wandeling: 

Zaterdag 6 mei 2017 

WE GAAN ER WEER OP 

UIT!!!!!!!!!!! 
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ZATERDAG  22 april  2017 is ons Eetcafé geopend van        

17.30 – +19.00 uur. 

6 van 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 22 april 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 + 19.30 uur.  

Eige  ijdrage € ,00 pp per aaltijd excl. drankjes).  Betalen op de avond zelf. 

Naam:   _________________________________________________ 

Ik breng extra mee:   _______personen  

Telefoonnummer: _________________________________________ 

Strookje inleveren uiterlijk donderdag 20 april 2017 in de gele brievenbus. Aanmelden per mail kan 

ook bij gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465   

mailto:gre.wiechmann@gmail.com
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Z O N D A G   23    A P R I L   2017 

 

 

Sociëteit Maximaal opent haar deuren weer van 14.00 – 16.00 uur. Niemand hoeft 

zondagmiddag alleen te zitten, iedereen is van harte welkom. Wil je sjoelen, kaarten, 

dammen, schaken of wat dan ook??? 

DOE GEZELLIG MEE. 

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

LOOP BINNEN, KOM LANGS! 

 

 

                                     

 

 

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!!!!!!! 
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ZATERDAG 29 APRIL 2017  IS ONZE WELBEKENDE, wat 

zeggen wij, inmiddels beroemde ORANJE DISCO !!!!! 

 

 

 

Aanvang:  19.30 uur 

Einde:  22.00 uur 

Toegang:  gratis 

Introducés   € ,5  

TOT ZATERDAG 9 APRIL 7!!!!!!!       TREK JIJ OOK IETS ORANJE’s AAN?????    
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Winter wandeltocht 4 februari 2017 

Met 23 mensen gingen we op weg om in het nieuwe jaar 2017 aan onze 1
e
 

wandeltocht te gaan beginnen. Via het Noordeinde kwamen we in de Noordpassage 

waar de kerstverlichting nog aanwezig was om dan via De Stoep richting de 

Elementenweg te wandelen. 

 

Bij Reinis bleek het fietspad opgebroken en we 

vervolgden onze tocht over een van de bruggen 

die op onze eurobiljetten staan langs de in 

aanbouw zijnde woningen van het Land en een 

piratenschip naar de Oude Maas.  Verschillende 

schepen zagen we langsvaren en hoewel het 

winter was viel de temperatuur en de wind wel 

mee. Zonder ongelukken bereikten we de Maasboulevard in Schenkel 

 

waar achter de flat Welhoeck Piet ons stond op te 

wachten voor de nodige limonades en koekjes. 

 

Nadat iedereen was opgefrist gingen we via het 

skatepark naar een vijver aan de fietsenmaker en via 

sluipdoorweggetjes naar het Marrewijkflat. Op de 

parkeerplaats stond namelijk Winterwonderland en het is dat de verzorgingsploeg ons 

opwachtte met een gezonde lunch, want anders waren we zeker de schaatsbaan 

opgegaan om op giraffes rond te glijden.  

Via de Tuinstraat en de de Groene Kruisstraat bereikten we weer spoedig ons clubhuis 

, waar we loon naar werken kregen in de vorm van een heerlijke lunch. 

En de thuisblijvers hadden ook deze keer niet het gelijk aan hun zijde gehad, want het 

was droog gebleven.                    

 



Winterwandeltocht 4 maart 2017 

Het was moeilijk om de mensen bij elkaar te brengen, want er was ziekte en vakantie, maar met 24 

mensen gingen we op weg om aan onze 2
e
 tocht te gaan beginnen en het was droog na alle buien van 

deze week. Via de Stadhuispassage en de Schenkelweg kwamen we alweer op de Elementenweg, zou 

het dan eenzelfde tocht worden als vorige maand? Nou nee daar hoeven jullie niet bang voor te zijn. Er 

as a elijk ee  ieu e rug i  “pijke isse geope d o er de ha e  die de aa  De Kraa ogel had 
gekregen en wat een mooi uitzicht op de stad en de Oude Maas had je van hieraf.  

 

 

 

 

 

 

Eerst kwamen we verderop nog langs het monument van de Oude brug, waar je het voetpad kon volgen 

om in de Oude Maas te verdwijnen,  

 

 maar we gingen met droge voeten onder de vernieuwde Spijkenisserbrug door en kwamen langs de 

voetbalvelden bij het Voedingskanaal. 

 

 

Na een stukje park kwamen we bij de grote 

appel, waarop stond dat iedereen van waarde is. 

Bij Woutershof stond Piet ons geduldig weer 

op te wachten en omdat het winter was namen 

vele koude chocolademelk. Na een 

straatje met vogelhuisjes kwamen we al spoedig bij de Hoogwerf boerderij, nou ja bungalow 

tegenwoordig en na het oversteken langs de Repelaer en de vroegere huishoudschool Bernisse terug 

naar De Nieuwe Brug. Want daar was het om te doen een gezonde maaltijd en zoals iedere keer 

iedereen weer bedankt voor de medewerking. Ronald Mirer.   



OLLIE op bezoek bij het Dansen. In het kader 

van Stichting Joep gaat Ollie langs allerlei 

instellingen, om geld in te zamelen. Met dit 

geld wordt er een bijdrage geleverd aan het 

bestrijden van Kinderkanker. Maar ook om 

gezinnen te ondersteunen in deze zeer ware 

tijd.  Vera had Ollie bij zich. 
 

 

OLLIE DANSTE DE GEHELE AVOND MEE.   

 

 

Op woensdagavond worden er ook altijd heel veel leuke 

dingen gemaakt. Wat een geweldig resultaat. 
 

Wil jij ook meedoen? Het is een echte gezellige creatieve avond, waar iedereen iets kan doen wat hij leuk vindt, of 

het nu knutselen is, of handwerken, voetbalplaatjes plakken, kleuren of plakken. Er is voor iedereen wat. 



 

  

          

 

 

Ben jij handig? Kun je goed schilderen? Meld je aan bij Monique!!!!    Vele 

handen maken licht werk. De verf staat al gereed.  

De wanden worden geschilderd, alsmede al het houtwerk. Kortom een 

megaklus. Eind juni zal de bar en het disco meubel worden afgebroken,  

zullen alle ruimtes leeg moeten zijn, omdat in de eerste week van juli de 

nieuwe vloer gelegd gaat worden. 

Zaterdag 6 mei moet alles klaar zijn, want dan is het weer wandelen en is 

ons Eetcafe weer open.     

ZONDAG 30 APRIL t/m  

VRIJDAG 5 MEI 2017 gaan wij  

de grote zaal SCHILDEREN. 

 

                          
CARNAVAL 2017:  GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD. 
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ZATERDAG  6 mei  2017 is ons  5e Eetcafé geopend van        

17.30 – +19.00 uur. 

6 van onze deelnemers zullen, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond weer 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. Ken je niemand, maar wil je lekker komen eten? Je bent van harte welkom. 

 

Ja,  ik ga ook lekker uit eten bij Eetcafe Uniek.  

Ik ben op zaterdag 6 mei  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 + 19.30 uur.  

Eige  ijdrage € ,00 pp per aaltijd ex l. dra kjes .  Betale  op de avo d zelf. 

Naam:   _________________________________________________ 

Ik breng extra mee:   _______personen  

Telefoonnummer: _________________________________________ 

Strookje inleveren uiterlijk woensdag 3 mei 2017 in de gele brievenbus. Aanmelden per mail kan ook 

bij gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465  
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Start op zaterdag 6 mei 2017 om 10.00 uur vanaf het clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 
 
Zaal open:       vanaf 09.30 uur. 
 
Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer:   12.15 uur 
 
Einde activiteit:      13.00 uur 
 
Kosten incl. de lunch:     € 2,50 pp 

 

 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN  ZATERDAG 6 mei  2017 

Naam:               E-mailadres.                                                                                                  

Ik maak gebruik van een rolstoel :   ja/nee.                                                                                                              

Ik heb zelf een rolstoel:    ja/nee  

Briefje in de gele bus in het clubgebouw vóór 4 mei 2017.  Je kunt je ook via de mail opgeven bij met 

Ronald Mirer.  R.mirer1@kpnplanet.nl / 0181 – 639227.  
  

Aanmelden bij Ronald 

Mirer: 

r.mirer1@kpnplanet.nl 

0181 – 639227 

 

Opgeven voor                       

4 mei 2017. 

Volgende wandeling: 

Zaterdag 24 juni 2017 

WE GAAN ER WEER OP 

UIT!!!!!!!!!!! 
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AAVVOONNDDVVIIEERRDDAAAAGGSSEE  

  22001177  

 

Hallo allemaal, ook dit jaar zullen wij als Nieuwe Brug weer meelopen met de 

Avondvierdaagse in Spijkenisse.  

En wel van maandag 29 mei tot en met donderdag 1 juni 2017  

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 11 mei 2017.  

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 aanmelding kun je in een  

   Snoekenveen 716   envelop       , met geld  

   3205 CV Spijkenisse   in de gele brievenbus 

   Tel:0181-639227   in het clubgebouw doen 

Kosten voor leden van de Nieuwe Brug: € 5,00 

Kosten voor niet leden: € 8,00 Heb je niet vooraf betaald? Dan kun je helaas niet mee. 

_________________________________________________________________ 

Opgave:       Bij aanmelding betaald!: 

Ja ik wil meedoen met de avondvierdaagse:   

Naam:         Wel/geen medaille 

Adres:        Deelnemer/Begeleider  

        Voor de ………e keer 

Begeleiding wil wel/geen rolstoel duwen.   
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Sociëteit Maximaal opent haar deuren op Zondag 7 mei 2017 weer van                        

14.00 – 16.00 uur.  

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

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

DOE GEZELLIG MEE. 

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

LOOP BINNEN, KOM LANGS! 

Woon je tegenover ons?  

GEZELLIG, DRINK LEKKER WAT  BIJ ONS. 

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

GEEFT NIETS, IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM. 
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U i t n o d i g i n g   15 mei 2017. 

20.30 UUR     KOM ALLEN!!!!! 

De computercursus is gestart, nu op 

woensdagavond. Wil je iets bijleren? 

Heb je vragen? Of wil je op weg 

geholpen worden op je eigen 

apparatuur? Kom langs.  

Bert Molema is er van  

19.00 – 21.00 uur. 

 

1200 punten voor 1 kopje van Douwe Egberts. Op een groot pak koffie zitten 20 

punten. Dus per kopje hebben wij 60 pakken koffie nodig.   

En ……. we sparen gewoon weer verder. Wellicht kennen jullie nog iemand die 

ook punten aan ons wil geven? Je kunt ze altijd inleveren op de club. DANK voor 

jullie hulp.  

  

.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 
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Op zaterdag  mei a.s. is het OPEN dag bij Wijkcentrum Het Centrum & Stichting De Nieuwe Burg .  
Gedurende deze dag zal er vier keer een optreden zijn van het Stedelijk Blaasorkest Spijkenisse. 

(geplande optredens om: 10.00 – 12.00 – 14.00 – 16.00 uur).    

Deze dag wordt georganiseerd door een aantal leerlingen van het Zadkine College Spijkenisse.  

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de gehele dag aanwezig te zijn. 

Door het aanschaffen van de Strippenkaart kunt u aan allerlei activiteiten deelnemen.  Daarnaast 

krijgt iedereen die aanwezig is deze dag een GRATIS lunch aangeboden. 

Naast de optredens, zijn er diverse workshops, zoals nagels lakken, schminken, cup cakes maken, 

een computerspel.  Dit computerspel kan zowel in wedstrijdvorm als individueel worden gedaan. Er 

is een fotokraam. Maar ook een Springkussen,  een mini-disco, verse patat, lekkere broodjes etc. etc.  

Zowel bij Stichting De Nieuwe Brug als bij het Wijkcentrum Het Centrum  staan de deuren wijd open 
om u te laten zien, wat u zoal bij onze organisaties kunt doen. Het Wijkcentrum Het Centrum  is 

gefocust op activiteiten voor de bewoners van de binnenstad.  

Stichting De Nieuwe Brug is een organisatie die regionaal activiteiten aanbiedt aan mensen met een 

verstandelijke en/of verstandelijk/lichamelijke beperking.  Zo kennen wij vaste wekelijkse 

activiteiten als:  zwemmen, dansen, koken, hobbyclub, houtbewerking, sporten, muziek. In de 

weekenden organiseren wij  afwisselend o.a. workshops, een eetcafé, een sociëteit,  disco’s, 
wandelingen, dansavonden en nog veel meer.  

Kom ook op zaterdag 13 mei 2017 van 10.00 – 17.00 uur naar de M.A. de Ruijterstraat 3 en 7.            

 



 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Verjaardagen april 

Caroline Eijke 2-4 

Monique Rietveld 2-4 

Marianne de Water 2-4 

C. (Tineke) Breuër-Verheij 2-4 

Fanny Steenvoorde 3-4 

Willem Meijer 5-4 

Emmy Boelens 8-4 

Lucil van Trigt 9-4 

Dennis Visscher 9-4 

Donny Eringaard 9-4 

Theo de Waard 9-4 

Hennie Oosterhout 13-4 

Anne Hoppener 13-4 

Nick van Norden 14-4 

Cees de Heer 14-4 

Edwin Telkens 16-4 

Kees Jongerius 16-4 

Jannie Brandt 17-4 

Netty Dekker 18-4 

Magda Korengevel 18-4 

Robin Maula 19-4 

Yvonne Schüchner 19-4 

Gerdie Ros 20-4 

Henk van Arkel 21-4 

Martin Bun 21-4 

Sigrid van Oosten 21-4 

Lisa Calvis 24-4 

Fiona Wulff 25-4 

Adry Hille 26-4 

Mehmet Bozanli 27-4 

Rob Hoogstad 27-4 

Annemieke Veeman-van Loenen 27-4 

Jose Prieto 28-4 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

    

    

    

     
  



       

We gingen met ruim 12 groepen. We waren met 97 deelnemers/vrijwilligers bij het Educatief Uitje 2017.                 

      

Lekker in de bus, geen plaats meer over.     Prachtig onderhouden bussen.  

 

Uitstappen bij het Zeehonden centrum. Dit is een centrum dat zorgt dat de Zeehonden hier weer opknappen en 

opnieuw uitgezet worden bij Ouddorp. E  …… het ordt ook geru d door uitsluite d rij illigers.  

  

Wat een leuke beesten. Wist jij dat ze elke dag 10% van hun lichaamsgewicht aan vis eten?  



 

                 

     

       

We werden ontvangen met een lunch, klaar gemaakt door de vrijwilligers, van het Treinmuseum. 

Elke woensdag en zaterdag werken ruim 15 medewerkers aan het onderhoud, vernieuwen, opknappen en 

bouwen van de treinen. De rit is vanaf mei uitgebreid met een stukje spoor. Ook zelf aangelegd door de 

vrijwilligers. 



  

 

                 

Vertrek van het station                                Prachtig onderhouden treinen. Tasje verloren Nel?  

 

Boeven werden ook vervoerd.      De echte Stoomtrein speciaal voor ons.       Gelukkig ging Bas ook mee. 

    

De boot ligt op ons te wachten.     Het was bijzonder, met de bus, de trein en de boot. 



   

Binnen en buiten konden wij genieten van een leuke vaartocht. We voeren rondom Brouwershaven.   

 

CARNAVAL 2017 :  HET WAS WEER HEEL GEZELLIG!!!!!! 

    

  



AKTIVITEITEN KALENDER   maart / april  2017 
Stichting DE NIEUWE BRUG. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag                    

1 april 2017 

   

Truckrun 

 

Zaterdag  

1 april 2017  

Zwem Olympiade 

 

Zaterdag 8 april 2017.       

19.30 – 22.00 uur  

 

LINE DANCE avond 

 

 

Zondag                         

9 april 2017          

14.00 – 16.00 uur

  

Societeit 

 

Vrijdag                       

14 april 2017        

19.00 – 22.30 uur 

Afdansen  

 

Zondag                         

2 april 2017         

13.00 – 17.30 uur

  

BINGO 

 

Zaterdag                    

22 april 2017 

10.00 – 13.00 uur 

Wandelen 

 

Zaterdag                        

31 maart 2017   

 

Workshop Pasen  
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Zaterdag                    

22 april 2017                       

17.30 – 19.30 uur  

Eetcafe 

 

Zondag                        

23 april 2017  

14.00 – 16.00 uur 

Sociëteit 

 

Zaterdag                    

29 april 2017                      

19.30 – 22.00 uur 

Oranje Disco 

 

Zaterdag                       

6 mei 2017           

10.00 – 13.00 uur 

Wandelen 

 

 

Zaterdag                       

6 mei 2017                       

17.30 – 19.30 uur  

Eetcafe 

 

 

Zondag                        

7 mei 2017           

14.00 – 16.00 uur 

Sociëteit 

 

Zaterdag                        

13 mei 2017                      

10.00 – 17.00 uur 

OPEN DAG 

 

Maandag                    

15 mei 2017                       

Aanvang 20.30 uur 

 Algemene 

Ledenvergadering 

 

Maandag 29 mei t/m 

donderdag 1 juni

  

  

AVONDVIERDAAGSE 
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Agenda mei 2017: 

Schilderen grote zaal: zondag 30 april t/m vrijdag 5 mei 2017 (GEEN ACTIVITEITEN) 

Van 30  april t/m 5 mei is het clubgebouw gesloten, dan wordt er geschilderd.  

Alleen het zwemmen gaat op maandag 1 mei a.s. door!  

Het sporten gaat ook NIET door omdat het dodenherdenking is op donderdag 4 mei.  

19 mei   Workshop 

21 mei   Sociëteit 

29 mei t/m 1 juni Avondvierdaagse (Gedurende de Avondvierdaagse wordt er niet 

gezwommen!)  

17 juni   Theater De Stoep (JUBILEUM)  
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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 

 



 

 

 


