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Voorzitter 

 

 

1e penningmeester 

Abelien van der Rest 

 

 

Nico Jaspers    

0181-633363/ 

06 14130944 

 

06-13970451 

 

abelien@chello.nl 

 

 

d.jaspers1@upcmail.nl 

 

2e Penningmeester Hans van Oostenbrugge 

 

010-4162074/ 

06-28841030 hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl 

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  (afbellen als je niet aanwezig kunt zijn) 

Sportzaal Maaswijk: Anne Frankstraat 26 

 

06-22219135  (afbellen als je niet aanwezig kunt zijn). 

Activiteit  1xper week   Plaats Tijd                 Eigen bijdrage 

Zwemmen maandagavond 

 

Rivièrabad 18.00 - 20.00 uur         €  90,00/jr 

Dansen dinsdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 22.00 uur         € 110,00/jr 

Hobbyclub 5-15 jaar woensdagmiddag 

 

clubgebouw 13.30 - 15.00 uur          €  84,00/jr 

Hobbyclub > 15 jaar woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur          €  90,00/jr 

Hobbyclub hout  woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur          €  90,00/jr 

Kookles  woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur          € 100,00/jr 

Kookles donderdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur          € 100,00/jr 

Muziek donderdagavond 

 

clubgebouw 19.00 - 21.00 uur          €  60,00/jr   

Sportinstuif donderdagavond 

 

Sportzaal/Maaswijk 19.00  -20.30 uur         €  60,00/jr 

Workshops 

Disco 

Wandelen 

Kookcafe 

Computercursus 

Vertrouwenspersoon 

1x per maand vrijdagavond   

laatste zaterdag/maand 

1x per maand zaterdagochtend   

1x per 6 weken zaterdagavond  

Per cyclus 6x (woensdagavond) 

Wil van der Velden 

 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

 

19.30 - 22.00 uur 

10.00 – 13.00 uur          €    2,50/keer 

17.30 – 19.00 uur          €    6,00/keer 

19.30 – 21.00 uur 

wmc.vandervelden@gmail.com 

yoga geleid door donderdagochtend   clubgebouw 9.30 - 10.30 uur           € 5,00 /keer     
Gerdie Ros 0181-640512       

 

mailto:abelien@chello.nl


2018 is alweer een maand oud!  De kop is er af! 

 

Het nieuwe jaar brengt ook veranderingen met zich mee. Nu kunnen wij officieel laten weten 

dat Hans van Oostenbrugge, alweer een aantal jaren onze penningmeester, heeft besloten 

een stapje terug te doen. Gelukkig heeft hij beloofd voorlopig aan te blijven als 2e 

penningmeester. Wij zijn dan ook blij dat wij als 1e penningmeester aan jullie kunnen 

voorstellen Nico Jaspers. Nico zijn zoon Jeroen is ook lid bij ons dus hij  kent onze 

organisatie alweer een tijdje. 

Het gegeven dat deze overgang geruisloos is gegaan, zegt genoeg over de bekwame 

overdracht tussen de twee penningmeesters. Nico gaat de taken van Hans overnemen en 

met Nico zullen wij dus te maken hebben als het gaat om de declaraties etc. Het blijft 

gewoon zoals het is, declareren kan alleen per declaratieformulier en deze gaan in de 

bestuursbrievenbus.  

Voor alle groepsactiviteiten geldt dat er alleen gedeclareerd kan worden door de betrokken 

verantwoordelijken.  Dus het zomaar aanschaffen en declareren kan niet, dit loopt altijd via 

het bestuurslid dat de activiteit leidt.  

Wat was december weer een maand vol met activiteiten. Direct na de Sint werd het hele 

gebouw omgetoverd in kerstsfeer. Echt betoverend. Niet te geloven hoe creatief sommigen 

toch zijn. Daarna  begonnen alle activiteiten die te maken hadden met de kerst. Wat te 

denken van een Kerstmarkt die klonk als een klok. Wat was het een plaatje, wat zag het er 

super professioneel uit.  Wat is er vooraf veel werk verzet om te komen tot zo’n Kerstmarkt. 
En reken maar dat wij concurrentie hadden van alle kerstmarkten in Spijkenisse en 

omgeving, maar ondanks de enorme concurrentie hebben wij ons prima staande gehouden.  

De kerststukjes maken was weer een succes, leuk om dit drie dagen in de grote zaal te zien 

gebeuren. Met dit keer als extra uitdaging: het eetcafé. Op de zaterdagavond tijdens de 

Kerstmarkt.  

Om half vier sloot de Kerstmarkt en werd de grote zaal razendsnel omgebouwd in een 

gezellig eetcafé. Improvisatie ten top! 

En wat te denken van alle prachtige kerststukken die gemaakt zijn. Met man en macht is 

hier aan gewerkt. Het ene stuk was nog mooier dan het andere.  Onze trouwe verkopers 

bleven ook gedurende het eetcafé lekker doorverkopen. De kerststukken makers hebben tot 

diep in de nacht doorgewerkt. Eigenlijk gekkenhuis,  maar ze doen het allemaal met liefde 

voor het goede doel.  

Mijn wens voor het nieuwe jaar is dat iedereen open en eerlijk met elkaar communiceert, 

geen geroddel en geen achterklap, gewoon elkaar aanspreken als je iets dwarszit. Dat is de 

enige manier om met elkaar 2018 een prachtig jaar te laten worden.  

Het kerstfeest was weer druk bezocht. Gezellig werd er gekeuveld, meegezongen en 

gegeten.  Na afloop kwamen er al weer plannen voor het volgende jaar door. Wij gaan hier 

mee aan de slag. Want wij staan open voor ideeën. Want wij kunnen en willen ons blijven 

verbeteren. Maar wij moeten ook niet bang zijn voor veranderingen. Wij moeten nu eenmaal 

moderniseren. Want stilstaan is achteruitgang. 

Op 31 december werd het jaar afgesloten met het bakken van Oliebollen. Een nieuw 

bakteam is van start gegaan. Op de 30ste werden de voorbereidingen al getroffen. Wat een 

zegen is onze nieuwe kookkeuken met zoveel extra ruimte.  

 



Op de 31ste s morgens om half vijf zijn de bakkers al gestart. Om 11.00 uur lagen de 

bestellingen gereed. Keurig gelabeld, in zakken gedaan. Maar de bakkers hebben nog tot 

15.00 uur doorgebakken, daar wij doorlopend klanten hadden. 

De oliebollen en appelbeignets waren van grote klasse! De klanten kwamen nog terug om 

extra oliebollen te halen, een beter compliment kun je niet krijgen. 

Het nieuwe jaar 2018:  

Vrijdag 5 jan moest er nog een keer gebakken worden. Al jaren lang verzorgen wij voor een 

nieuwjaarsreceptie de oliebollen. En daar gingen ze weer, de bakkers. 

Op zaterdag 6 januari was er een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst. Het was reuze 

gezellig en deze blijft op de lijst staan voor 2019.  

Zondag de 14ste  januari was er weer een sociëteit. Helaas wordt deze niet druk bezocht, 

terwijl onze deelnemers wel graag willen komen. Waarom is het zo lastig om zij die geen 

activiteit hebben op zondag,  geen familie meer hebben, middels de sociëteit een gezellige 

middag te laten bezorgen? Vervoer regelen kan toch niet zo moeilijk zijn?  

De workshop geurkaarsen maken op de 19e werd goed bezocht. Ruim 22 deelnemers hadden 

zich aangemeld, hier en daar bleef er een weg zonder af te zeggen dat is dan weer jammer. 

Ik heb diverse malen gehoord dat er geen kaarsen gemaakt mochten worden, op mijn vraag 

waarom niet was het antwoord, ze mogen geen kaarsen branden. Nu dat begrijpen wij zelf 

ook, maar je kunt ook kaarsen maken zonder lont en geuren doen ze vanzelf. Laten wij in 

2018 voortaan denken in oplossingen en niet in problemen. Nog een mooi voornemen vind ik. 

Zaterdag de 27ste werd de maand januari afgesloten met een Disco. Het was niet top druk, 

maar wel erg gezellig. Ben je niet geweest? Gemiste kans, iets anders kan ik niet 

constateren.  

Op zaterdag 3 februari gaan weer lekker wandelen, genieten van de frisse buitenlucht en na 

afloop de gezellige lunch. Het hele jaar door zijn de wandelingen weer gepland. Ronald heeft 

toegezegd weer prachtige routes uit te gaan zetten. Dus geef je op en wandel gezellig mee. 

En wij lunchen ook altijd gezellig aan het eind.  

Zondag  4 februari is alweer de volgende sociëteit. Van 14.00 – 16.00 uur zijn we open. Kom 

gezellig langs, loop binnen, doe mee, of kom gezellig kijken. 

Vrijdag 9 februari gaan de creativelingen onder ons weer aan de slag. Ben je niet creatief 

kun je ook meedoen hoor. Wij gaan flessen versieren voor de Valentijnsdag. En vind je hem 

zo mooi dat je hem zelf wilt houden? Ook goed hoor. Meld je snel aan! 

Zaterdag 10 februari is het eerste eetcafé 2018. Geef je snel op bij 

gre.wiechmann@gmail.com. Een driegangen menu voor € 6,00.  

Maar de doelstelling is dat iedereen mag komen mee-eten. Onze deelnemers kunnen hun 

familie, buren, vrienden of wie dan ook gezellig meebrengen. Maar ook als je gezellig wilt 

komen mee-eten en heb je geen directe band met de Stichting dan ben je van harte welkom. 

Zondag 18 februari is er dan alweer tijd voor de volgende sociëteit. Kom op verras ons eens! 

Kom allemaal gezellig langs. 

 

 

mailto:gre.wiechmann@gmail.com


We eindigen ook de maand februari weer met een Disco op zaterdag de 24ste. 

Ook de maand februari dus, hoeft er niemand bang te zijn dat er geen gezelligheid is.  

Maar we bereiden nog veel meer voor. We hebben in maart al weer een Rommelmarkt op 

stapel staan. Heb je nog spulletjes, breng ze mee wij kunnen ze goed gebruiken. Houd 

allemaal alvast rekening met 10 maart a.s. En naast de Rommelmarkt, staan er ook weer 

mooie bloemstukken klaar en uiteraard onze Enveloppenstand wederom gevuld met 

prachtige prijzen. 

Het educatief uitje gaat dit jaar naar Het Kermismuseum in Hilvarenbeek. Hè zullen er een 

aantal zeggen daar zijn we toch al geweest? Klopt, maar wij gaan nu het andere deel van het 

programma doen. Dus schrijf je maar snel in. De vorige keer waren er heel veel spijt op 

tantes.  Die waren thuis gebleven en hebben echt iets gemist. 

De maand maart is dan nog niet afgelopen. De playbackers onder ons, kunnen alvast weer 

gaan repeteren en nadenken over welk nummer je wilt gaan verzorgen. Op zaterdag 24 

maart is het weer zover, onze jaarlijkse grote show! Maar let op! Wij kunnen maar iets meer 

dan 20 acts toelaten. 

En familie, vrienden, kennissen zet deze datum maar alvast in je agenda, hier hoor je gewoon 

bij  te zijn om mee te klappen, te zingen en te juichen. 

Op zondag 25 maart is de PAAS bingo dan alweer. De afgelopen Bingo waren er prachtige 

prijzen. De inkoopcommissie had zijn uiterste best gedaan en wat zijn er mooie prijzen 

uitgegaan. Wij hopen dat de sponsoren ons weer willen sponseren. Want zonder hun steun 

kunnen wij deze Bingo nl niet houden. Wij willen de kaartprijzen nl zo laag mogelijk houden. 

Kortom wij zijn het jaar 2018 weer goed van start gegaan. 

 

 

OVERZICHT WANDELINGEN 2018 

Ronald Mirer heeft binnen zijn enorme loopprogramma wat hij van plan is in 2018weer te 
realiseren voor de Nieuwe Brug het volgende wandelprogramma samengesteld.  

Noteer alvast deze data in je agenda!  

 3 maart 2018 

 14 april 2018 

 5 mei 2018 

 16 juni 2018 

 11 augustus 2018 

 13 oktober 2018 

 3 november 2018 



 

 
 

 

 

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, erse sushi’s en een ers, koud okbuffet, 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. 

  

 

Heb jij nog spulletjes voor de komende Rommelmarkt   

Zaterdag 10 maart 2018?? 

Elke clubavond kun je het meebrengen naar het clubgebouw. 

Informatie: monique.vandenengel@gmail.com / 06-10172385          

of Dik Smits 06-81708934; d.smits16@upcmail.nl 

 

mailto:monique.vandenengel@gmail.com


 

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 

 

 

 

  



 

                

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Start op zaterdag 3 februari 2018 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 3 februari 2018 

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 vrijdag 2 februari 2018.   

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                           

vrijdag 2 februari 2018. 

Volgende wandeling 

zaterdag 3 maart 2018 

WINTER WANDELING 
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Sociëteit Maximaal opent op zondag 4 februari  haar deuren van 14.00 – 16.00 uur.  

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

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

DOE GEZELLIG MEE.    De sjoelcompetitie van Cees is inmiddels beroemd! Jij kan ook 

meedoen, maar ook spelen wij Jenga, Rummykup etc.  

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

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. 

 

 DE GEZELLIGSTE ZONDAGMIDDAG !!!!!!!!!  KOM GENIETEN 

 

TOT ZONDAG 4 FEBRUARI!!!!!! 
  

ZONDAG 4 februari 

2018                        

14.00 – 16.00 uur 
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WORKSHOP op VRIJDAG 9 FEBRUARI 2018. 

Aanvang 19.00 uur 

Einde 21.00 uur 

Eigen bijdrage voor leden           

€ 3,00 pp en niet-leden                 

€ 5,00 pp incl. consumptie . 

 

Ja, ik kom naar de workshop Flessen Versieren op 

vrijdag 9 februari a.s.  

Ik betaal op de avond zelf mijn eigen bijdrage. 

Naam:    _______________________________________________________   

Opgave in de gele brievenbus. Opgeven per mail bij 

paulusros@gmail.com uiterlijk tot woensdag 7 

februari. 

mailto:paulusros@gmail.com
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Opgeven bij gre.wiechmann@gmail.com/ 06-42826465 

Wij bieden u aan een driegangen diner voor               

€ 6,00 (exkl. consumpties). Iedereen is welkom. 

Trakteer je familie, buren, vrienden of wie dan ook 

op een gezellig uitje op zaterdag 10 februari 2018. 

Aanvang: 17.30 uur 

Einde:    19.00 uur 

 

Aanmelden kan ook telefonisch: 

06-42826465 Opgeven mogelijk 

tot uiterlijk donderdag 8 

februari 2018.  

mailto:gre.wiechmann@gmail.com/
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Sociëteit Maximaal opent haar deuren op Zondag 18 februari 2018 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. 

 

Op naar de M.A. de Ruijterstraat 7, in 

Spijkenisse 

DAAR IS HET ZONDAGS HEEL GEZELLIG 
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KOM JIJ OOK?? 

Aanvang:  19.00 uur 

Einde 22.00 uur 

Toegang voor leden 

gratis. 

Introducees € 0,50. 

Kom je voor het eerst? Geef even een mailtje naar 

wmc.vandervelden@gmail.com of bel haar even:   181-

663236 
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Aanvang 17.30 uur – Einde 19.00 uur 

Aanmelden bij:  

gre.wiechmann@gmail.com of 06-42826465 

Iedereen mag komen!  

Vrienden, bekenden, onbekenden, buren, familie.  
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Kom jij ook? 

 

De deuren gaan open om 14.00 uur! 

Gezelligheid, aanspraak, spelletjes doen, praatje komen 
maken, kortom kom binnen. 

 

 

 

De sjoel competitie wordt ook deze middag weer 
gehouden.  

Einde activiteit 16.00 uur. 

 

MA de Ruijterstraat 7, 3201 CK Spijkenisse 
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09.00 – 15.00 uur 

 

Bloemstukken, boeken, cd’s, huishoudelijke 
spulletjes, elektro, speelgoed, tassen, kleding, 

schoenen en wat dies zij meer!!!! 

De enveloppenstand is ook weer aanwezig.  

 

 KOM LANGS!!!! BRENG JE HELE 
KENNISSENKRING, FAMILIE ETC. MEE 

 

EN……. Wat denk je van een lekker broodje, een 
puddingbroodje, een stukje appeltaart? Het is er 

allemaal. 
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KERMIS MUSEUM 

SOET & VERMAECK 

 

ZATERDAG 

17 maart 2018 

 

 

Het educatieve uitje gaat,  op velerlei verzoek,  dit jaar naar het Kermismuseum Soet & Vermaeck in 

Hilvarenbeek. Wij zijn hier al een keertje eerder geweest maar gaan nu voor de speciale voorstelling. 

Aanwezig in clubgebouw:  09.00 – 09.30 uur 

Vertrek naar Hilvarenbeek:  10.00 uur 

Lunch / Middag show 

Retour naar Spijkenisse  16.30 uur 

Aankomst M.A. de Ruijterstraat 7 17.30 – 18.00 uur 

 

Aanmeldingsformulier voor het Educatieve uitje naar Museum Soet & Vermaeck in Hilvarenbeek op 

zaterdag 17 maart 2017. 

Naam:         Adres: 

Mailadres:           Tel.nr: 

 

Ja ik ga graag mee naar het Museum. Ik maak € 25,00 over naar de penningmeester van Stichting De 
Nieuwe Brug, Spijkenisse. Reknr. NL 88 INGB 000 570 4558. 

De inschrijving is definitief als het bedrag van deze dagtocht is betaald.  

Inschrijvingsformulier graag, uiterlijk 10 maart 2018, in de gele bus in het clubgebouw of per mail sturen 

aan:   paulusros@gmail.com  

 
  



Hallo allemaal!       

Ook dit jaar gaan we weer een playbackshow houden. I.v.m. het paasweekend zal de playbackshow dit 
jaar niet plaatsvinden op de laatste zaterdag van maart!!! 

De playbackshow zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 24 maart 2018.  

Je kunt je opgeven tot uiterlijk 22 februari. Net als andere jaren willen we in eerste instantie de 
mensen die vorig jaar hebben meegedaan buiten sluiten. Daarnaast zal er ook geloot worden bij een 
teveel aan deelname en hierbij zal ook gekeken worden naar het aantal keer dat je al mee hebt gedaan 
en of bent afgevallen.    

Dus geef je op en gun ons een geweldig optreden waarbij jij in de huid van jouw idool kruipt. Als je mee 
mag doen ontvang je hierover een bevestigingsmail.    

Een artiest heeft natuurlijk ook publiek nodig.  

Dus alle deelnemers, ouders, broers, zussen, oma’s, opa’s, vrijwilligers, begeleiders van woningen 
enz.enz. Zijn van harte welkom.   

 

Nu nog even alles op een rijtje  

Datum:         24 maart 2018 

Waar:       Clubgebouw M.A. de Ruyterstraat 7  

Zaal open:    18.30 uur Start: 19.00 uur (Dus zorg dat je op tijd bent!!)  

Einde: +/- 22.15 uur. Gaarne de busjes niet te vroeg bestellen! Ophalen vanaf 22.15 uur.  

Heel veel playback groetjes van Ilse, Gerrie en Wendy    

Voor eventuele vragen kun je terecht bij: Ilse Mirer Tel: 0181-675652  / Gerrie Mirer  Tel: 0181-639227 
/Wendy Mirer  Tel: 0181-629600       

Je opgave briefje moet je vóór 22 februari 2018 inleveren in de gele brievenbus in het clubgebouw.  

===================================================  
Ja ik zou graag mee willen doen met de playbackshow. Opgeven vóór 22 februari 2018! 

Naam:…………………………………………………………………………….  

Adres:…………………………………………Tel: …………………………… 

Ik doe de volgende artiest na:…………………………………………….. 

Liedje:…………………………………………………………………………….                                                           
Ja ik zou graag komen kijken naar de playbackshow.   

Naam: ………………                                                    Aantal personen:………  …
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ZONDAG  25 maart 2018 

gaan de balletjes weer rollen. Iedereen kan 

meedoen of je nu lid bent of niet. De vrijwilligers 

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 prijzen beschikbaar gesteld. 

Leuk als je je familie, buren, vrienden of bekenden 

ook meebrengt.  

Tot zondag 25 maart !!!!! 

 
 



                                                          

Testdansen Stichting de Nieuwe Brug! 

Op Goede Vrijdag 30 maart 2018                                        

gaan we voor de 39ste keer testdansen! 

Het testdansen vindt dit jaar zoals gebruikelijk, plaats bij Scholengemeenschap Scala Molenwatering.  

Alvast op voorhand bedanken wij  Dicky & 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 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 entree kaarten voor de toeschouwers kosten  € 3,5  per stuk.  Tegen inle ering an je entreebe ijs 
kun je een consumptie verkrijgen aan de bar.  Aan de zaal zijn ook (beperkt) kaarten te verkrijgen.  

 Kinderen tot 12 jaar betalen € ,  entree, zij krijgen tegen inle ering an hun entreebe ijs een 
consumptie aan de bar.  

Je  kunt de kaarten vooraf bestellen door het onderstaande strookje in te vullen.  Bij inlevering van het strookje 

sluit je direct het geld er bij in.   

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

door enveloppen te kopen! De stand is deze avond weer gevuld met prachtige cadeaus aanwezig.  

 

Ja ik kom naar het testdansen op vrijdag 30 maart 2018 en wil graag   ____   toegangskaarten à € 3,5  bestellen. 

Naam:       telefoonnr. 

Adres:                                                  e-mailadres: 

Ik sluit hierbij  €                   in.    Overmaken kan ook op NL88INGB0005704558 tnv penningmeester De Nieuwe 

Brug onder vermelding van afdansen 2018. 

De kaarten worden de week  voor het afdansen uitgereikt.  

 
 

Curieweg 25 

3208 KJ 

Spijkenisse 
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                          TRUCKERS RONDRIT 2018 

               VOORNE PUTTEN 

Hallo allemaal 

 

Het schiet al weer op! 

De truckers rondrit wordt dit jaar 

gehouden op zaterdag 7 april 2018 

 

De deelnemers die in de 

woonvoorzieningen wonen krijgen in 

principe bericht van de Stichting Truckrun Spijkenisse. 

Zij kunnen zich dus zelf aanmelden of dit via de woning doen. 

 

Uitsluitend diegene die niet volgens bovenstaande manier bericht hebben 

ontvangen en lid zijn van de Stichting de Nieuwe Brug kunnen zich door 

middel van onderstaande strook aanmelden via de Stichting de Nieuwe 

Brug. 

 

Strook inleveren in de gele brievenbus in het clubgebouw of bij 

Joke Versendaal 

Salamanderveen 114 

3205 TD Spijkenisse 

 

Uiterste inleverdatum: 7 maart 2018 

Na deze datum is opgeven niet meer mogelijk.  

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met                                                   

Joke of Piet Versendaal tel: 0181-636618 

Na aanmelding krijg je in de week voor de truckers rondrit verdere 

informatie.  

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

Ik wil mee met de truckers rondrit op 7 april 2018 

 

Naam: ……………………………………………………………………….. 
Adres: ………………………………………………………………………..                                      
Tel:…………………………………………………………………………                                                       

Rolstoel Ja / Nee ( s.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Inleveren uiterlijk tot 7 maart 2018, maar vol=vol  
  



 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIE EN/OFOPGEVEN  GRAAG BIJ MONIQUE DE LANGE: monique.vandenengel@gmail.com         
of 06-10172385 
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Jarigen februari 2018 

 
2 februari  Mark Giezen 

2 februari  Peter Huisman 

3 februari   Marcel Salome  

4 februari Giovanni van Es  

4 februari  Lars de Klerk 

4 februari Anjo Molendijk 

6 februari Petra Offenmeijer 

8 februari Shivangi Balraadsjing 

9 februari  Kenny Blok 

12 februari Coen Bevaart 

12 februari Michel van Duuren 

14 februari Wolf van de Luitgaarden 

14 februari Saskia Steenhuis 

16 februari Bas Hijbeek  

16 februari  Siem Groeneweg  

16 februari Joke Versendaal 

17 februari Jolien Braspenning 

18 februari Ingrid Buitendijk  

18 februari  Desiree Opstal 

20 februari Jeroen Jaspers 

23 februari Diana Seger 

25 februari Huig van de Weerdt 

26 februari Marina Bussem  

26 februari Wil van de Velden 
 

   



AKTIVITEITEN KALENDER   februari / maart 2018 

 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Zondag                           

4 februari              

14.00 – 16.00 uur 

Sociëteit  

Vrijdag                               

9 februari 2018                

19.00 – 21.00 uur 

 

–

Valentijn activiteit 

Flessen bewerken 

 

Zondag                           

18 februari 2018              

14.00 – 16.00 uur  

Sociëteit 

 

Zaterdag                          

3 februari 2018               

10.00 – 13.00 uur  

Wandelen 

 

Zaterdag                       

3 maart  2018  

10.00 – 13.00 uur 

Wandelen 

 

 

Zaterdag                         

3 maart 2018 

17.30 – 19.00 uur 

Eetcafe 

 

Zaterdag                           

24 februari 2018 

19.30 – 22.00 uur  

DISCO 

 

 

Zaterdag                          

10 februari  2018      

17.30 – 19.00 uur 

   

Eetcafe 
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Zondag                         

4 maart 2018           

14.00 – 16.00 uur  

Sociëteit 

 

 

Zaterdag                        

10 maart 2018 

09.00 – 15.00 uur

Rommelmarkt 

 

Zaterdag                       

17 maart 2018  

09.30 – 18.00 uur 

Kermismuseum  

Soet & Vermaeck 

 

Zaterdag                     

24 maart 2018 

19.00 – 22.30 uur

Playbackshow 

 

Zondag                        

25 maart 2018                

12.30 – 17.30 uur 

Paas  Bingo 

 
   

Vrijdag                          

30 maart 2018                 

19.00 – 23.00 uur  

Afdansen  
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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 
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