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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/


DAGEN MET EEN GOUD RANDJE!!!!! 

Wat gebeurt er toch veel in een paar weken tijd. 

Zo hadden wij op zaterdag 25 maart weer een zaal vol met publiek. Onze jaarlijkse 

Playbackshow, 23 deelnemers en dan heeft lang niet iedereen mee kunnen doen. In het 

begin liepen de aanmeldingen niet zo hard, maar op het laatste moment kwamen er (te) veel 

aanmeldingen om iedereen mee te kunnen laten doen. Het verslag van deze geslaagde avond 

vinden jullie verderop in het blad. 

Op zondag 26 maart was er weer een geslaagde Sociëteit. Het Symfonie en Blaasorkest is 

wezen proefdraaien. Want: zij komen op onze open dag 13 mei, vier keer kort optreden. Voor 

hen een van de laatste optredens. Het orkest gaat nl per 1 juli a.s. stoppen. Jammer, maar 

helaas is dit waar. 

Ze hebben speciale voor deze dag gezellige muziek ingestudeerd. Zodat wij allemaal de 

nummers herkennen!!!! 

Wij gaan aan het einde van dit seizoen (in juni) de Sociëteit op zondag evalueren. Maar ik 

hoop dat wij ook in het nieuwe jaar hiermee door kunnen gaan. Kom dus met heel veel 

mensen naar de sociëteit, dan weten wij dat jullie dit ook graag willen. 

Op 31 maart was de Paasworkshop er weer. We werden verrast door leuke stukjes. De groep 

was verdeeld over drie tafels. Daarnaast hebben wij deze avond leren enten. Moeilijk voor 

sommigen onder ons, maar ik ga proberen of wij volgend jaar een speciale ent avond kunnen 

houden. Want diegenen die er mee bezig waren, die vonden het enig om te doen. We hebben 

twee fruitbomen gekregen, deze staan in onze tuin achter het gebouw. Dit wordt over een 

paar jaar PEREN eten. 

Zaterdag 1 april was De Truckrun een enorm succes. Ze bestonden dit jaar 20 jaar en alle 

vrachtwagens werden weggeschoten door Burgemeester Mirjam Salet. Wat was het weer 

een prachtig gezicht, helaas in de hozende regen. Lekker met z’n allen op pad door de regio. 
Van verre hoorden iedereen jullie aankomen. Joke en Piet Versendaal hadden de organisatie 

wederom op zich genomen, zoals gebruikelijk.  

De Truckrun organisatie bedanken wij ook voor hun grote inzet. Wat een fijne club mensen 

om mee samen te werken. 

Diezelfde dag gingen ook onze zwemmers op pad. Wat hebben ze het geweldig gedaan. Wat 

fijn dat Carla Kindermans ons heeft geholpen met wat leuke attenties. De lunch was weer 

goed verzorgd en jullie begrijpen het al, dat heeft naast het harde oefenen wat ze al weken 

hebben gedaan, gezorgd voor prachtige prestaties. (Verderop staat het verslag van deze 

grandioze dag). 

Zondag 2 april was daar weer onze BINGO. Nu kun je beter slecht weer hebben, want dan 

heb je meer mensen die graag mee willen bingoën. We hadden wat minder klanten, maar we 

hadden daarentegen heel veel prachtige prijzen.  We hopen natuurlijk dat het de volgende 

keer niet zo warm is, zodat mensen die nu naar het strand zijn gegaan, dan weer aanwezig 

zijn. De volgende bingo is rond de Sinterklaas: nu dan zullen we geen last hebben van het 

warme strandweer. We kijken echter met een heel tevreden gevoel terug, want de opbrengst 

is weer echt een steun in de rug!   

Zaterdag 8 april was de Line Dance avond. Ongelooflijk fijn was het dat Arnold Breuër hierbij 

aanwezig was. Zeker als wij ons bedenken dat het met zijn vrouw Tineke al heel slecht ging. 

Helaas is Tineke op 12 april jl overleden. Wij wensen Arnold, de familie, vrienden en 

bekenden veel sterkte toe met het geven van een plekje van dit grote gemis. 



Zondag 9 april was er een Sociëteit die wij voor het eerst in het seizoen lekker buiten 

konden houden. Het was ietsje minder druk, maar wie er waren het was heel gezellig.  

Op vrijdag 14 april was het de grote dag voor onze dansgroep. Het hele jaar door wordt er 

altijd heel hard  geoefend en als kers op de taart hebben wij afdansen. Gelukkig was Scala 

ook weer bereid om aan ons hun ruimte te verhuren. Dit kan alleen maar als hun (oud) 

medewerkers bereid zijn deze dag aanwezig te zijn. Wij zijn dan ook heel blij dat zij dit dit 

jaar ook weer hebben willen doen. Wij hopen uiteraard dat het voor het komende jaar weer 

mogelijk is. 

Zaterdag 22 april was het ’s morgens wandelen. Onder het af en toe tevoorschijn komend 
zonnetje werd er weer lekker rond gestapt. De route was weer een leuke en de lunch was 

ook dit keer weer prima voor elkaar. Aansluitend was er deze dag weer EETCAFE. Dit is toch 

echt een enorm succes. We hadden 40 gasten naast alle vrijwilligers en deelnemers die dit 

mogelijk maken. Chapeau!  Wij hopen op 10 juni weer zo’n gezellige groep gasten te mogen 
begroeten. Schrijf je snel in bij gre.wiechmann@gmail.com.  

Zondag 23 april was de opkomst bij de Sociëteit heel behoorlijk. Het weer was wat minder 

warm, onze vaste groep komt graag en deze keer zagen wij ook nieuwe gezichten. Gezellig 

dat jullie er ook waren. Ook op zondag 7 mei a.s. is het weer Sociëteit. Dus kom allen! 

Als dit nummer uitkomt dan is de Oranje Disco al geweest. De volgende keer hopen wij op 

een verslag met foto’s.  

Maar toen was daar nog de verrassing. Woensdag 26 april jl mochten Piet & Joke Versendaal 

allebei een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Een terechte onderscheiding. Wat 

verrichten zij naast hun vrijwilligerswerk bij Stichting De Nieuwe Brug, nog veel extra 

vrijwilligerswerk.  En dat al vele jaren lang, minstens 20 uur per week. Piet is bv ook al 30 

jaar penningmeester bij Wijkgroep Waterland, Joke is ook druk bij de Kringloopwinkel Het 

Goede Doel. De Truckrun organisatie ondersteunde ook al het mooie vrijwilligerswerk 

verricht door hen beiden. En daarnaast waren er nog een aantal vrijwilligerstaken waardoor 

zij deze onderscheiding hebben gekregen. Wij hebben woensdagavond een geweldig leuke 

avond gehad met alle aanvragers, ondersteuners, familie, deelnemers & vrijwilligers. Vanaf 

deze plaats: een terechte bekroning voor jullie vele werk. 

Lees nu maar snel verder: want in MEI gaan wij ook weer van alles doen. 

In de eerste week van mei is er een grote groep vrijwilligers aanwezig om onze grote zaal 

een verfbeurt te geven. Hier hebben wij vele handen voor nodig, en hopelijk is de zaal op 6 

mei fris geverfd weer te gebruiken, want ………. 

We wandelen weer op 6 mei a.s. ’s morgens van 10.00 – 13.00 uur. Geef je snel op bij Ronald  

Mirer:  r.mirer1@planet.nl.  Wat  te denken van ons Eetcafe ook op 6 mei: Opgeven bij 

gre.wiechmann@gmail.com. 

Zondag 7 mei is het alweer Sociëteit van 14.00 – 16.00 uur. Breng iedereen mee voor een 

lekkere kop koffie, een drankje, een praatje of een spelletje. 

Op zaterdag 13 mei is het OPEN DAG bij onze Stichting De Nieuwe Brug. 

De gehele dag van 10.00 – 17.00 uur zijn er vele festiviteiten. We hebben een groot 

Springkussen voor de deur, je kunt deelnemen aan diverse Workshops, het Symfonie en 

Blaasorkest treedt 4x op deze dag. Telkens zo’n 20 minuten. Er is een workshop Yoga. Er  is 
een mogelijkheid om computerspelletjes te komen doen. Er is ook een wedstrijd waaraan je 

mee kan doen op de computer. Er is een mogelijkheid om cupcakes te versieren. Je kunt aan 

alles meedoen. Je kunt een kaart kopen voor de hele dag, kosten € 5,00 en je doet aan van 
alles mee en krijgt ook van alles. (waaronder een lekker frietje) 

mailto:gre.wiechmann@gmail.com
mailto:r.mirer1@planet.nl
mailto:gre.wiechmann@gmail.com


Je kunt ook individueel meedoen, dan betaal je per onderdeel. De consumpties zijn tegen de 

bij ons gebruikelijke prijs te verkrijgen.  

Iedereen die om 12.30 uur aanwezig is; krijgt een gratis lunch.  

Deze Open Dag zijn wij niet alleen open. Ook Wijkcentrum “Het Centrum” laat zien wat 
iedereen bij hen kan doen. Dus wij hopen ook dat alle bewoners van de Wijk deze dag 

langskomen. Zij laten zien wat zij zoal verzorgen voor de bewoners van de wijk. Zij hebben 

een grote grabbelton gemaakt en zij verzorgen samen met ons de LUNCH. 

De leerlingen van het Zadkine College zijn heel hard bezig met het voorbereiden van deze 

dag. Hun mooiste beloning??? Als het de hele dag HEEL DRUK is. 

En een geheimpje:  

BURGEMEESTER MIRJAM SALET komt deze OPEN DAG op 13 mei bij ons openen. 

 

Zorg dat je daarbij bent om 10.00 uur!!!!!!!! 

Maandag 15 mei is dan onze Algemene Ledenvergadering. Kom luisteren naar wat wij zoal 

hebben gedaan en gaan doen. Aanvang 20.30 uur.  

De geplande workshop van 19 mei a.s. gaat niet door. Wij hebben het gewoon even te druk.  

Maar zondag 21 mei gaat de Sociëteit natuurlijk wel door. Wij zien jullie daar graag. 

En haal je loopschoenen maar snel uit het vet. De avondvierdaagse start op maandag 29 mei 

a.s. en wij lopen elke avond 5 km tot en met donderdag 1 juni. Geef je snel op. 

De vrijwilligers hebben hun verkeersbegeleiders examen gedaan, dus daar kan het niet aan 

liggen. Gerrie organiseert deze wandeltocht voor de 25ste keer, dus ervaring genoeg. Loop 

mee, want met elkaar lopen is gezellig en gezond. En het team voor de koek en zopie is ook 

weer aanwezig. 

We zijn druk bezig met de voorbereiding van ons jubileum op 17 juni 2017. In de tweede 

week van mei gaan de uitnodigingen de deur uit. Maar weet alvast dat deze avond in Theater 

De Stoep alle vrijwilligers en deelnemers van harte worden uitgenodigd. Introducés 

meenemen kan. Zij betalen echter een kleine bijdrage. Maar daar krijg je danook een TOP 

avond voor incl. consumpties. Hou deze datum vrij!!!!  En ook hier zal de Burgemeester bij 

aanwezig zijn, heeft ze laten weten. Ze heeft het maar druk met ons. 

10 juni is het weer eetcafe en 11 juni weer sociëteit.  Op 24 juni gaan we weer wandelen en 

je gelooft het of niet, op die dag is er een KLEDINGBEURS.  En dan………. Gaat de nieuwe 
vloer in het gebouw, gaat de bar en de disco eerst gesloopt en dan weer opgebouwd worden. 

En als dat allemaal is gelukt????? Eventjes vakantie vieren en dan weer in augustus van 

Start.  Geniet van alle activiteiten en weet dat de grootste beloning is als wij iedereen 

kunnen bereiken die in onze doelgroep valt. Voor hen verzorgen wij al deze mooie 

activiteiten en dat doen wij nog graag ook. 

Abelien (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  buffet, erse sushi’s e  ee  ers, koud wokbuffet, salade buffet en tot slot een dessert buffet. Het is ook 

uiterst kindvriendelijk.  

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

 

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 24 juni 2017  

o 12 augustus 2017  

o 14 oktober 2017  

o 4 november 2017.  

 

 

 

 



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 

 

 



 

ORGANISEREN GEZAMENLIJK OP  

ZATERDAG 13 MEI 2017  
Tussen 10.00 – 10.30 uur opent burgemeester Mirjam Salet onze open dag! 

 

o 4x een optreden van het Stedelijke Blaasorkest Spijkenisse te weten om  

10.30 uur – 12.00 uur – 14.00 uur  - 16.00 uur  

 

o Er worden deze dag diverse workshops georganiseerd door de leerlingen van het Zadkine College 

waaronder:  - Nagels lakken  -   Computer game spel -  Enveloppenstand – Cupcakes versieren – 

bloemschikken – mandala tekenen – yoga workshop , een foto stand etc.  

 

o Er is een Springkussen gedurende de gehele dag. 

 

o Er is een DISCO van 16.30 – 17.00 uur  

 

o Er is deze dag een workshop Yoga, toegankelijk voor iedereen. Hier kun je ook Mandala tekenen. 

 

o Er is doorlopend informatie te verkrijgen over wat Stichting De Nieuwe Brug zoal voor u kan 

betekenen. Ook het Wijkcentrum “Het Centrum” geeft de gehele dag voorlichting wat bij hen de 
mogelijkheden zijn. 

 

o Mensen met een verstandelijke en of verstandelijk/lichamelijke beperking zijn van harte welkom 

om te komen kijken wat er zoal voor hen aan ontspannende activiteiten te doen is bij Stichting De 

Nieuwe Brug 

 

o Alle bewoners van het Centrum zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen bij het 

Wijkcentrum “Het Centrum” 

 

o Belangstellenden voor het Stedelijke Blaasorkest Spijkenisse zijn uitgenodigd om te komen 

luisteren. Helaas zal dit een van de laatste keren zijn dat zij optreden.                                      

Het orkest wordt nl per 1 juli as opgeheven. 

 

o Een (gratis) gezamenlijke lunch om 12.30 uur wordt door de organiserende organisaties 

aangeboden. 

 

o Je kunt een Strippenkaart kopen tegen € 5,-- per stuk. (Hierbij ontvang je ook een gratis frietje). 

 

o Je kunt ook individueel meedoen, dan betaal je per activiteit een bijdrage. 

 

o De  locaties zijn de gehele dag van 10.00 – 17.00 uur open aan de M.A. de Ruijterstraat 5 - 7. 

 

 



  

          

Wat is er afgelopen week gebuffeld. Dank aan  

Hans Dijkman, Ronald Mirer, Adri & Lenie Langstraat, Patty & Nico van Eijck, 

Bertus & Elly de Roo, Herman Mets, Rinu & Monique de Lange. 

De wanden zijngeschilderd, 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 was alles klaar, het  wandelen en het 

Eetcafe konden gewoon doorgaan. Het eetcafe was weer goed gevuld met 

gasten. Ook de sociteit was gezellig. Alle Feyenoord fans die aan de buis 

gekluisterd zaten, of in het stadion waren. Bij ons was het goed toeven. Kom 

de volgende keer maar lekker naar de sociëteit.     

 

Maandag 1 mei  t/m  

VRIJDAG 5 MEI 2017 is  

de grote zaal geschilderd! 

      

WIJ ZOEKEN WEER MOOIE VAZEN, GLAZEN POTTEN  ETC.  EN NATUURLIJK OOK HEEL VEEL 

SPULLEN VOOR DE ROMMELMARKT VAN SEPTEMBER 2017. 

Zoals jullie allemaal weten, maken wij elke keer weer prachtige bloemstukken. Wij zijn echter na een aantal 

succesvolle lente-, kerst-, en najaarsmarkten, waar wij telkens weer heel veel bloemstukken voor maken, uit 

ons materiaal gelopen.  Kun jij ons nog helpen aan nieuwe voorraad? Heb jij nog mooie spulletjes voor ons 

staan? Breng het mee naar de  club; je helpt ons er geweldig mee. 
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ZATERDAG  10 juni  2017 is ons  6e 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 10 juni  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 € 6,00 pp per aaltijd ex l. dra kjes .  Betale  op de avo d zelf. 

Naam:   _________________________________________________ 

Ik breng extra mee:   _______personen  

Telefoonnummer: _________________________________________ 

Strookje inleveren uiterlijk woensdag 7 juni 2017 in de gele brievenbus. Aanmelden per mail kan ook 

bij gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465  
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Start op zaterdag 24 juni  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 24 juni  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 22 juni 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                       

22 juni 2017. 

Volgende wandeling: 

Zaterdag 12 augustus 2017 
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Omdat wij zo veel kleding hebben binnengekregen en hopelijk nog 

binnenkrijgen, hebben wij besloten een extra KLEDINGBEURS te houden. 

Wij gaan deze dag alle kleding netjes neerleggen, ophangen etc. zodat 

iedereen iets naar zijn gading kan komen uitzoeken. Wij hebben zowel veel 

zomer- als winterkleding binnengekregen. Dus loop binnen!!!!! 

Wij staan voor iedereen klaar.  Voor heel weinig geld kun je veel voordeel 

halen. 

 

 

Kleding voor mannen en vrouwen maar ook heel veel  

 

 

 

 

Heb jij nog kleding die je graag wilt schenken of alvast spulletjes 

voor onze Rommelmarkt in september? Breng het mee naar de 

club. Wij zijn er erg blij mee.  
 



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 3 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: 10.30 – 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 a € 5,   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, mandala tekenen en oud Hollandse spelen.  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, computeren. 

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 mei 

Shan  Ahmad 1-mei 

Marja Klok 3-mei 

Marieke van Ooyen  4-mei 

Joop Torreman 4-mei 

Hans van Oostenbrugge 4-mei 

Elise den Arend 8-mei 

Nienke Rensink 8-mei 

Henny van Kralingen 9-mei 

Isabella Ozguven 9-mei 

Nico Nieuwland 12-mei 

Abelien van der Rest 12-mei 

Ellie de Wit 13-mei 

Herman Melsen 14-mei 

Marian  Jongerius 16-mei 

Diana van den Engel 18-mei 

Manon de Graaff  18-mei 

Nancy Kuiper 20-mei 

Solange 't Mannetje - Breen 20-mei 

Franka Velders 20-mei 

Frank 

Jack 

Brugman 

Van der Rest 

24-mei 

21 mei 

Jan Verrijp 24-mei 

Carla Kindermans 26-mei 

Gerrie Kieboom 28-mei 

Peter van de Velde 30-mei 

Ben Wigman 30-mei 

 

 



PAAS WORKSHOP MET EEN SPECIAAL TINTJE  

 

Deze workshop was wel heel speciaal. We hebben prachtige stukjes gemaakt, 

maar we kregen ook een speciaal voor ons gegeven ENT cursus.  

We kregen twee fruitbomen cadeau, dus over een paar jaar krijgen wij fruit uit 

onze eigen tuin, die Jan & Siem bijhouden. Er staan al bramenstruiken. Onze 

eigen Betuwe is in aanleg. 

 

  

 

  

 

 



 

 

              

  

PRACHTIGE PRIJZEN  WAREN ER WEER.  DANK AAN ALLE SPONSOREN MAAR OOK 

AAN ALLE VRIJWILLIGERS DIE DE VOORBEREIDING EN DE DAG ZELF TOT ZO’n SUCCES 
HEBBEN GEMAAKT. 

PAAS 

BINGO 

2 APRIL 

2017 

 



SOCIETEIT MAXIMAAL.  KOM JIJ OOK WEER? 

 

DE DATA ZIJN:  

ZONDAG 21 MEI                                                             
ZONDAG 11 JUNI 

 

   

Weet jij dat de Societeit Maximaal voor iedereen is? 

Je hoeft geen lid te zijn van Stichting De Nieuwe 

Brug.  Iedereen van jong tot oud, met of zonder 

beperking: Kom binnen. Wij heten iedereen van 

harte welkom. Consumpties zijn tegen kostprijs, dus 

heel betaalbaar.  

 

Bij mooi weer genieten 

wij lekker in de tuin met 

elkaar. We genieten van de 

spelletjes, het gezellig 

kletsen, een lekker 

drankje. Kortom: KOM 

OOK.  



VOORBEREIDING OP EEN GEWELDIG 

AFDANSFEEST 2017. 

Alvorens we kunnen gaan afdansen, is er eerst een drukke voorbereiding. Het maken van de kaartjes, het 

inschrijven, het bedenken van de muziek. Het leiden van de avond, wie komt er jureren? Wie zorgt er voor de 

catering, hoe richten wij de zaal en de bar in? En wat er verder nog niet allemaal bijkomt. Scala die ons de ruimte 

wil laten gebruiken, de (oud)medewerkers van Scala die deze dag het mogelijk maken dat wij deze ruimte mogen 

hebben door de gehele dag en avond aanwezig te zijn. Welk aandenken krijgen de dansers?  Met dit jaar nog iets 

extra’s: e amen onze enveloppenstand mee. En ook dat geeft heel veel voorbereiding. Hieronder een klein 

overzicht van de voorbereiding. Kortom: het is DRUK maar de vrijwilligers doen het graag! 

 

    

     

      

       

  



 HET AFDANSEN ZELF!!!!!!  HET GING TOP 

            

                           

 

Alle deelnemers hebben weer hun beste beentje voorgezet. En iedereen kreeg een leuk aandenken mee. Omdat 

iedereen geslaagd was, hebben wij de dinsdag 18 april een gezellige avond gehouden, waarbij iedereen zijn 

diploma ontving.  

Dank aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt!!!!!!! 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8wt7w2MfTAhUDfxoKHWEuA4UQjRwIBw&url=http://www.leuke-plaatjes.com/leuke-mensen-plaatjes/dansen/1/&psig=AFQjCNEJvErp5CBmLW7sY-WIA7cEgxmebw&ust=1493487494703861


 

 

LINE DANCE 8 april 2017.                               

Een mooie avond met een heel zwart randje. 

Hoe wrang kan het zijn.  

We hadden op zaterdag 8 april al vernomen dat Tineke Breuër heel ernstig ziek was en dat zij niet lang meer bij 

ons zou kunnen blijven. Ze was deze avond danook al niet meer aanwezig. 

Tineke en Arnold Breuër geven sinds 2 jaar twee keer per jaar een Line Dance avond bij ons op de club. Vanaf de 

aller eerste keer zijn deze avonden geslaagd. Ze hebben duidelijk affiniteit met de doelgroep en naast het feit dat 

de deelnemers & vrijwilligers genieten van deze avonden, zagen wij dat zij ook genoten van deze fijne momenten. 

Op 12 april 2017 heeft Arnold en de familie helaas afscheid moeten nemen van Tineke. Dankbaar voor de fijne tijd 

die ze samen hebben gehad. Het gemis wil je niet, maar je gunt degene die je lief hebt de rust en het pijnvrij zijn. 

Want Tineke heeft vele jaren heel hard geknokt tegen deze ziekte.  

Op 19 april heeft iedereen in een prachtige dienst afscheid kunnen nemen van Tineke. Wij wensen Arnold en de 

familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte. Want een ieder weet wat een gemis het verlies van een dierbare 

is en welke leegte dit achterlaat. Laat alle mooie herinneringen een steun zijn in deze zware tijden.  

Het bestuur, deelnemers & vrijwilligers. 

 

 

 



 

STEMMEN ALLEMAAL!!!!! 

                    

De Groene Lint Commissie van Milieudefensie Nissewaard heeft ons als 1 van de 3 kandidaten 

genomineerd voor Het Groene Lint 2017. Trots zijn wij dat Wethouder Christel van Mourik ons 

heeft voorgedragen na gehoord te hebben wat wij allemaal al hebben gedaan om als organisatie 

ook een steentje bij te dragen aan het milieu.  

 Zou je een stem uit willen brengen op ons als genomineerde? Zo bepaal jij ook mee of wij winnaar 

worden  van de publieksprijs.  

Stemmen kan van 1 t/m 14 mei via www.md-nissewaard.nl.  

(Per e-mailadres is maar één stem geldig). Zorg dat iedereen in je omgeving op ons stemt. Dit zou 

een kroon zijn op het werk binnen de Stichting.  

Op donderdag 1 juni om 20.00 uur wordt de winnaars bekend gemaakt in het Stadhuis van Spijkenisse. 

STEM op onze “Stichting De Nieuwe Brug” 

Dit is de motivatie waarom  wij genomineerd zijn. 

Stichting De Nieuwe Brug, opgericht in 1977, organiseert activiteiten voor verstandelijk en 

verstandelijk/lichamelijk gehandicapten in Spijkenisse en de Regio.  Het zijn allemaal vrijwilligers die zich 

hiervoor inzetten. De energiekosten van het pand aan de M.A. de Ruijterstraat bleken wel erg hoog. 

Onder leiding van de heer Herman Mets werd gestart met een besparingsprogramma op elektrisch gebied.  

Eerder werd er gestart met het vervangen van de verwarmingsketel.  De ketel was zeer oud en had het vermogen 

om het gehele pand te verwarmen. Het pand is enig moment in drieën gedeeld, maar de oude ketel bleef in 

gebruik voor de Nieuwe Brug. Nu is er een hoog-rendementketel met tijdklok geïnstalleerd. Dit scheelde al veel 

in de energiekosten. 

In 2016 is begonnen met het installeren van LED-verlichting met bewegingsmelders. De grote kookkeuken, de 

kleine zij zaal, de opslagruimten, toiletten en de verlichting van de grote zaal, alsmede de kleine keuken staan 

inmiddels allemaal op LED-verlichting. Binnen afzienbare tijd zal worden andere ruimten voorzien zijn van 

LED-TL buizen.  

Een volgende stap is, onderzoeken wat het kost om de grote kookkeuken met warmwater-boilers en 

kooktoestellen energiezuiniger te maken. 

Zoals u ziet, zetten zij telkens kleine stapjes voorwaarts. Maar door de daling van de energienota, lonen deze 

aanpassingen zeker. De Nieuwe Brug is behalve met haar sympathieke doel, goed bezig met een slimme manier 

van kostenbesparing. 

Voor de jury speelt uiteraard vooral het resultaat voor het milieu:  namelijk het verminderen van de uitstoot van 

kooldioxide (CO2) om de opwarming van de aarde te vertragen. 
 

  



WAT WAS HET EEN FEEST! 

DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS EN DE ORGANISATIE 

VAN DE TRUCKRUN DIE DIT ALLEMAAL WEER 

MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT. 

                                                       
 

    

 

 



 

 

SPONSERT MEDE ONZE OPEN DAG op  

ZATERDAG 13 MEI 2017 

             

 

 Wat werden wij blij verrast door de Ontmoetingskerk aan de Kon. 

Wilhelminalaan 1 in Spijkenisse. 

Zij maakten geheel spontaan een bedrag aan ons over. Dit bedrag gaan wij 

besteden aan het bouwen van onze nieuwe bar in de zomer van 2017. 

Corrie de Die heeft dit in gang gezet. Heel hartelijk dank aan zowel de Kerk 

als Corrie. 

       

 

Door de toezegging van het Delta Port Donatiefonds komen wij weer een stapje dichter 

bij de realisering van onze nieuwe bar en het nieuwe discomeubel. 

 

 

Doordat wij een nieuwe vloer in de grote zaal nodig hebben, moeten wij eind juni onze 

bar en het discomeubel verwijderen.  

Dankzij de hulp van onze sponsoren komt de realisatie van onze nieuwe bar en het 

discomeubel weer een stap dichterbij.  

HET GAAT LUKKEN, WIJ ZIJN ER VAN OVERTUIGD! 

 



  

    

   

      

WAT WAS HET EEN FEEST!!!!!!! 

 

DONDERDAG 27 APRIL JL was er in het Gemeentehuis 

Nissewaard een bijeenkomst voor alle gedecoreerde tot nu toe. 

En dan zie je opeens bekenden van de Nieuwe Brug. 

Dik Smit, Mees Nederlof en Monique (zij staat niet op de foto 

omdat zij deze heeft gemaakt) zij zijn Piet en Joke in het 

verleden al voorgegaan. 

De vrijwilligers van De Nieuwe Brug zijn ruim aanwezig! 

 



 

 

 

Zaterdag 1 april, nee het was echt geen grap, werd de zwemolympiade 

gehouden in Lansingerland. 

We vertrokken er met niet zo’n heel erg grote groep naar toe. 

Het begon al vroeg. Om 9.00 uur melden in Bergschenhoek bij het 

zwembad. 

Alle deelnemers en begeleiders werden goed opgevangen en de kijkers 

werden doorverwezen naar de tribune. 

Met veel lawaai van politiesirenes kwam het Olympische vuur het zwembad 

binnen, waar een persoon van de organiserende vereniging de fakkel naar 

de andere kant van het bad zwom, waar de eeuwige vlam werd ontstoken. 

Daarna kon het festijn beginnen. 

 

’s Morgens werden de series gezwommen en ’s middags werd er voor het 
Olympische metaal gezwommen. 

Het was nog best spannend. 

Er werd een gouden 1e prijs gezwommen door Fanny, Caroline, Werner en 

James.  Een zilveren medaille 2e prijs voor Debby, Caroline, James, Lex en 

Nick en bronzen medailles voor André, Lex en Fanny .                                           

Chayenne werd nog 4e  en 5e, wat heeft ze hard gezwommen.  Eugène werd 

nog 4e in zijn serie 

GEFELICITEERD allemaal met jullie PRESTATIES   

 

 



AKTIVITEITEN KALENDER   mei/juni  2017 
Stichting DE NIEUWE BRUG.   

 

 

 

 

   

  

 

   

 

 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Zondag 11 juni    

14.00 – 16.00 uur

  

  

Sociëteit 

 

 

Zaterdag 10 juni  

17.30 – 19.30 uur 

 

Eetcafe 
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DE UITNODIGING VOOR ONS JUBILEUM FEEST OP 17 JUNI A.S. GAAN BINNEN 
TWEE WEKEN DE DEUR UIT. 

MOCHT JIJ NOG OVER ADRESSEN BESCHIKKEN VAN OUD-MEDEWERKERS 
en DEELNEMERS DIE LANGE TIJD LID ZIJN GEWEEST, GEEF DIT SNEL NOG 

EVEN DOOR AAN: IlseMirer@gmail.com of Abelien@chello.nl 

 

Zaterdag 17 juni 

19.30 – 22.00 uur

  

Jubileum avond  

 

Zaterdag                     

24 juni 2017    

10.00 – 14.00 uur 

Kledingbeurs 

Zaterdag                       

24 juni  2017           

10.00 – 13.00 uur 

Wandelen 

 

 

Zaterdag                       

12 augustus 2017           

10.00 – 13.00 uur 

Wandelen 
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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 

 



 

 


