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Activiteit

Naam

Voorzitter

Abelien van der Rest

1e penningmeester

Nico Jaspers

2e Penningmeester

0181-611096/ 06-42826465
7537542

Het is niet toegestaan artikelen zonder
instemming van het bestuur elders te
publiceren.

Tel. nummer
0181-633363/
06 14130944

abelien@chello.nl

06-13970451

d.jaspers1@upcmail.nl

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
Brugnieuws redactie

Gerrie Mirer
Gre Wiechmann

0181-639227

Gerrie.mirer@kpnplanet.nl

0181-614787

gre.wiechmann@gmail.com

Clubgebouw:

M.A. de Ruijterstraat 7

0181-611096

06-42826465

Rivièrabad:
Sportzaal Maaswijk:

Groene Kruisweg 21
Anne Frankstraat 26

06-42826465
06-22219135

(afbellen als je niet aanwezig kunt zijn)
(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
Workshops
Disco
Wandelen
Kookcafe
Computercursus

donderdagavond
1x per maand vrijdagavond
laatste zaterdag/maand
1x per maand zaterdagochtend
1x per 6 weken zaterdagavond
Per cyclus 6x (woensdagavond)

Sportzaal/Maaswijk
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw

19.00 -20.30 uur

€ 60,00/jr

19.30 - 22.00 uur
10.00 – 13.00 uur
17.30 – 19.00 uur
19.30 – 21.00 uur

€
€

Vertrouwenspersoon

Wil van der Velden

yoga geleid door
Gerdie Ros

donderdagochtend
0181-640512

2,50/keer
6,00/keer

wmc.vandervelden@gmail.com

clubgebouw

9.30 - 10.30 uur

€ 5,00 /keer

Helpen jullie mee om onze droom te verwezenlijken?????
Het is al bijna maart als dit clubblad hardcopy verschijnt bij onze leden.
Digitaal wordt het blad al eerder verzonden. Dus wil je eerder op de hoogte zijn? Mail je
mailadres naar gre.wiechmann@gmail.com en je bent voortaan altijd up to date qua info.
En dan gaan wij nog iets veranderen. Je bent vanaf heden lid van Stichting De Nieuwe
Brug of je bent vrijwilliger bij de Stichting De Nieuwe Brug. Wij kennen geen andere
aanduidingen. Lid ben je van je eige club!
Zo dat is vanaf nu dan ook geregeld!
Waar wij ook trots op zijn is dat wij de Gemeente Spijkenisse met 80 ambtenaren hebben
mogen ontvangen. Zij hadden een teamoverleg en wij wilden hen aan de hand van een
aantal praktijkvoorbeelden laten zien, dat je vanachter je bureau best een knap plan kan
hebben bedacht, maar dat als je je niet ter plekke op de hoogte stelt van de
omstandigheden het alsnog lelijk fout kan gaan. Denk b.v. aan de vuilcontainers die
precies voor de opritten voor de rollators en rolstoelen zijn geplaatst. Een doorn in ons
oog. Wethouder Mijnans heeft beloofd om dit met de herinrichting van het omgekeerd
inzamelen van huisvuil in het Centrum opnieuw te bekijken. Immers als alle bakken
verplaatst gaan worden lijkt het mij persoonlijk een appeltje eitje om deze bakken 20
meter verderop te zetten, voor het grasveld. Iedereen blij en tevreden, lijkt mij met dit
idee.
En nu maar hopen dat het ook daadwerkelijk wordt opgepakt.
De aanbesteding van het vervoer in Rotterdam is ons niet in de koude kleren gaan zitten.
Wat een bende! Een ander woord heb ik er niet voor. Met de nieuwe aanbesteding welke
gaat plaatsvinden in Nissewaard hoop ik dat met alles wat er de afgelopen jaren is
geleerd en met de input die wij hebben mogen leveren, nu serieus iets gedaan gaat
worden.
Het is namelijk gelijk bal als de busjes arriveren. Vaak (veel) te vroeg, en soms (veel) te
laat.
Het gaat er bij mij niet in dat het onmogelijk is om onze ruim 250 leden op tijd te brengen
naar de wekelijkse activiteiten en op tijd op te halen. De tijden zijn het hele jaar door
gelijk. Wij zijn 45 weken per jaar open. Hoe moeilijk kan zo iets nu zijn?
Leg mij maar uit waarom je dan iemand op de activiteit welke om 19.00 uur begint, pas
o 19. ka bre ge . E …… deze da er olge s eer doodleuk om 20.15 uur komt
ophalen, terwijl de club duurt tot 21.00 uur. Sterker nog leg dit maar eens uit aan onze
leden.

Maar wij laten de hoop niet zakken. Wij blijven bij de les en hopen iedereen bij de les te
krijgen. Uiteindelijk zijn onze leden de dupe hiervan.
Open staan voor kritiek is altijd goed. Want bij ons gaat er ook wel eens iets wat minder.
Een van onze toppers was het laatste eetcafé in februari. Met 80 gasten waren wij
hartstikke trots. Het was gezellig, de zaal lekker vol, voor iedereen voldoende te eten.
Maar wat wij ons na afloop ook realiseerden was, dat je dan naast heel hard werken, ook
beter moet nadenken over hoe alles echt warm opgediend kan worden. Het is deels
gelukt, maar ook hier en daar niet. Erg, nee hoor! Maar wij gaan hier hard aan werken,
dit moet gewoon beter. En op zaterdag 3 maart hebben wij stamppottenbuffet. Meld je
snel aan, want wij hebben een maximum aan plaatsen.
Maar……………. wat hebben wij met elkaar genoten van deze avond!
Maar wij hebben nog meer genoten. Zo werden wij blij verrast door een donatie van
Kringloopwinkel Het Goede Doel. Een van hun vrijwilligers/sters heeft ons voorgedragen
voor een donatie uit hun jaarlijkse opbrengsten pot. Wat waren wij blij verrast!
En vervolgens gaan wij als Stichting De Nieuwe Brug, op voorspraak van ouders van een
van onze leden, aan de goede doelen pot bij de AVR uit Rozenburg meedoen. Welke
maand weten wij niet. Elke maand trekken ze een ingebracht goed doel. En dat doel krijgt
dan de opbrengst van de maand.
En nu maar hopen dat ze een maand lang het liefst allemaal perfecte dagen draaien,
maar als dat niet lukt, dan hoop ik op heel veel mooie dagen. Voor elke dag nl die er
perfect wordt gewerkt, krijgen wij dan een geldbedrag! Wij gaan duimen.
Maar alleen al het feit dat men aan ons denkt is toch fantastisch? En laten wij voor alle
medewerkers van de AVR hopen dat ze altijd veilig kunnen werken.
Dat brengt mij gelijk op een van de initiatieven die verder ontwikkeld gaat worden dit
jaar. De Stichting VRIENDEN van de Nieuwe Brug, gaan nl middels donaties proberen een
potje te creëren waarmee wij leden of toekomstige leden die soms in de zijlijn staan bij
een betaalde activiteit, gewoon omdat het financieel even niet haalbaar is, wel mee te
kunnen nemen.
Maar ……. er zijn wel criteria opgesteld. Het is echt bedoeld voor hen die anders niet
mee kunnen doen. Zodra ons potje een beetje is gevuld, zullen wij uitleggen waar je je
verzoek kunt indienen bij Stichting Vrienden van De Nieuwe Brug. Deze aanvragen gaan
naar een speciale commissie, immers privacy dient gewaarborgd te zijn!
Wil jij helpen dit potje te vullen? Weet jij iemand die dit zou willen doen? De Stichting
VRIENDEN van de Nieuwe Brug is een ANBI instelling. Dit is voor bedrijven die ons
eventueel willen steunen nl ook belangrijk om te weten.
Het rekeningnr is : NL85INGB0006861919 tnv penningmeester Stichting Vrienden van de
Nieuwe Brug. Ik ben benieuwd.

Op 3 februari werd er gewandeld, dit keer in een iets andere samenstelling wat betreft
de leiding. Ronald was nl ziek. Maar gelukkig konden wij met een aantal vrijwilligers op
pad en hebben wij een wandeling gelopen die wij ook in 2014 al eens hadden gelopen.
Want ja, wie niet sterk is moet slim zijn. En laten wij eerlijk zijn, doordat er een aantal
ziek waren, was het clubje wat kleiner, maar wel zagen wij nieuwe gezichten. Want weet
dat iedereen met ons meekan gaan lopen op zaterdagmorgen, je bent van harte welkom.
De sociëteit op 4 februari was zondags gezellig.
Wij gaan in twee van de komende sociëteiten een workshop op zondagmiddag integreren
naast de activiteiten die wij altijd al doen bij de sociëteit. Zo gaan wij op 18 maart a.s.
Paasstukjes maken en op 6 mei gaan wij een werkshop glazen versieren organiseren.
Leuk om weg te geven of zelf te houden.
Wie weet wordt het dan drukker op de zondagen. Want het blijft mij verbazen dat als wij
aan onze leden door de week vragen wat heb je afgelopen zondag gedaan, vaak horen:
gewoon thuis op de bank naar de TV gekeken. Is dat wat je nu echt als het ultieme
weekendgevoel kunt hebben. De hele dag c.q. avond hangen voor de TV???? Kom op!
Kom naar onze sociëteit. Kom op leiding van de tehuizen, persoonlijke begeleiders,
familie of wie dan ook: wij dagen jullie uit! Laat iedereen genieten van een leuke
zondagmiddag.
We gaan tegenwoordig ook gedurende alle schoolvakanties (uitgezonderd de kerst- en
grote vakantie) door met de activiteiten. Immers onze leden zitten vaak niet meer op
school en zij komen graag.
Er staan de komende maand grote uitdagingen op onze agenda, zo hebben wij de
Konings Disco, Wandelen en het Eetcafe eind februari en begin maart. Daar hoop ik in
het volgende blad ee erslag/foto s van terug te zien.
Daarna gaan wij ons opmaken voor de Rommelmarkt op 10 maart a.s. Daar is veel hulp
bij nodig. Meld je aan bij Monique. Want vele handen maken licht werk. Het is die dag
ook NL Doet en wij moeten voor deze dag nog ons Stookhok opknappen. Hier komt een
rek in waarin alle rolstoelen opgeslagen kunnen worden. Dat is wel een (echt) klusje. We
moeten schilderen, lassen, timmeren etc. Maar hopelijk is het 10 maart gereed. Het
Oranjefonds heeft onze materialen gesponsord, dus het gaat goed komen.
De week erop, 17 maart, is ons educatief uitje. Het loopt al lekker vol, dus geef je snel op.
De vrijwilligers die willen begeleiden kunnen zich aanmelden. Zodra wij de indeling
hebben gemaakt weten wij hoeveel vrijwilligers wij daadwerkelijk nodig hebben. Maar
wil je zonder verantwoordelijkheden lekker genieten als vrijwilliger van deze dag? Dat
kan natuurlijk altijd. Je betaalt je eigen bijdrage en kan onbezorgd mee.

Op zaterdag 24 maart is het alweer zover. De Playbackshow is
een feit. De aanmeldingen stromen binnen. Lees snel verderop
wat je moet doen om zelf mee te doen. Wat ik wel hoop is dat
het publiek in grote getale aanwezig is deze avond. Immers
optreden voor een volle zaal is toch geweldig! Kom je
vriend/vriendin, dochter, zoon, mede huisgenoot, familie of
gewoon enthousiasteling, onze toppers van deze avond
aanmoedigen! Zaal is open om 18.30 uur! Zorg dat je op tijd bent voor de aanvang van
deze grote show om 19.00 uur.
Zondag de 25ste maart is het voor onze Bingo klanten weer tijd voor een fijne middag.
Zaal open 12.30 uur. Sharp starten wij om 13.00 uur. Einde activiteit 17.30 uur.
Prachtige prijzen zijn er te winnen. Dus zorg dat je erbij bent en
neem mee wie je wilt, iedereen kan én mag meedoen.
We besluiten de maand maart met nog een TOP activiteit. Het
afdansen. Er wordt druk gerepeteerd. De vrijwilligers zijn
allemaal weer bijgeschoold met de laatste nieuwe passen,
draaien etc. Scala is deze avond, GOEDE VRIJDAG, traditie
getrouw, voor ons weer opengesteld. Schrijf je snel in. In dit blad zitten de
inschrijfpapieren.

Vervelen hoeft niemand zich bij ons. Kom er gezellig bij!
Abelien van der Rest
abelien@chello.nl

OVERZICHT WANDELINGEN 2018
Ronald Mirer heeft binnen zijn enorme loopprogramma wat hij van plan is in 2018 weer te
realiseren voor de Nieuwe Brug het volgende wandelprogramma samengesteld.
Noteer alvast deze data in je agenda!

 14 april 2018
 16 juni 2018
 13 oktober 2018

5 mei 2018
11 augustus 2018
3 november 2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING
MAANDAG 14 mei 2018.
Aanvang 20.30 uur. Zet deze datum alvast in je agenda!

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 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.

Gijs Ooms
1927 – 2018

In iedere organisatie is een goed dagelijks bestuur nodig. Daarnaast is het van belang een goede
penningmeester te hebben.
Gijs Ooms kwam als administrateur binnen bij De Nieuwe Brug naast Gerrit van Buuren als
penningmeester.
Gijs was een echte financiële man. Bracht ervaring mee vanuit het Hoogheemraadschap Delftland,
maar ook in de gemeente Spijkenisse was zijn naam goed bekend. Als ambtenaar maar later ook als
raadslid met als portefeuille financiën.
De administratie werd in eerste instantie nog gedaan op de ouderwetse manier, simpelweg op papier.
Maar zonder enige kennis van computers startte Gijs toch met een boekhoudpakket en maakte het
zichzelf eigen.
Altijd was Gijs beschikbaar als er vragen waren, of als hij nodig was om geld te tellen bij de jaarlijkse
rommelmarkt.
Hij ging ook regelmatig mee met de weekend- of dagreis, waar hij enorm van genoot.
Toen zijn geliefde vrouw Bep nog leefde was er altijd ruimte om langs te komen.
Besprekingen hielden we gezellig in de woonkamer, door Bep voorzien van een kopje koffie / thee
met een lekker koekje.
De ziekte van Bep hakte er hard in bij Gijs. Zijn eigen ziekte gaf ook veel overlast. Toch bleef hij
manmoedig werkzaam als administrateur. Afspraak was afspraak.
Bij de gemeente Spijkenisse werd om de zoveel jaar een bijeenkomst van subsidieontvangers
gehouden. Meerdere keren werd Gijs hierbij geroemd als voorbeeld om zijn goede en zeer
transparante administratie.
Na het opzeggen van zijn vrijwilligerswerk zijn de meeste mensen hem uit het oog verloren. Helaas is
dit niet meer te herstellen. Druk druk druk, realiteit, maar geen excuus. Zij die hem herinneren eren
hem. Gijs was een van de belangrijke, maar stille krachten in de jaren van grote groei.
Wij blijven Gijs dankbaar voor zijn inzet, hoewel we het hem niet meer kunnen vertellen. Maar de
goede herinneringen blijven. Dank je wel Gijs voor je werk als administrateur maar vooral ook je
positieve aanwezigheid.
Dirk & Carla Kindermans zijn namens Stichting De Nieuwe Brug naar zijn uitvaart geweest, waar Dirk,
als oud-voorzitter, bovenstaande woorden heeft gesproken.

Wat is het toch altijd fantastisch dan wij spontaan giften ontvangen.
Zo werden wij verrast door

Kringloopwinkel Het Goede Doel
met een prachtige donatie.
Een van hun medewerkers/sters heeft ons voorgedragen voor deze donatie.
TOP en Thanks!

En wat te denken van het initiatief van de AVR uit Rozenburg???
Ons goede doel: mooie instrumenten voor de Muziekgroep is door hen
opgepakt. Wij worden een van de komende maanden getrokken uit een pot
voor het goede doel van de maand. En dan krijgen wij voor elke “Perfecte
Dag” die de AVR dan heeft gewerkt een bedrag uitgekeerd.
Wij wensen hen heel veel veilige uren toe, niet alleen natuurlijk in de maand
dat ze ons gaan sponsoren, maar altijd natuurlijk.
Ze moeten echt op een dag alles goed doen.
Productie feilloos, werken perfect en bovenal veilig.
Suc6!

Een aantal vrijwilligers heeft het idee opgevat om de Nieuwe Brug te helpen
bij hun doel om mensen, die om welke reden dan ook niet altijd financieel
mee kunnen doen aan onze (betaalde) activiteiten, te ondersteunen.
Om te kunnen ondersteunen moeten zij natuurlijk eerst de beschikking
hebben over financiële middelen. Daarvoor wordt uw hulp gevraagd.
Wilt u zelf doneren, of wilt u uw vrienden, bedrijven etc. interesseren voor
ons goede doel?
“Jij hoort er bij!!!!!!!”

Wij hopen erop!
(Reknr: NL85INGB0006861919) tnv penningmeester Stichting De Vrienden
van De Nieuwe Brug.
Stichting Vrienden van de Nieuwe Brug is een ANBI instelling!!!!!!
Daarnaast is het natuurlijk wel zo, dat er zeer zorgvuldig naar de verzoeken
gekeken gaat worden. Hiervoor zijn criteria opgesteld waaraan je moet
voldoen om in aanmerking te komen, in volledige anonimiteit, voor deze
ondersteuning.
De Stichting Vrienden van de Nieuwe Brug is vorig jaar opgericht en hopen
dit jaar een aantal mensen die het even iets minder hebben, toch mee te
kunnen laten doen aan de activiteiten. Of wellicht kan er iemand een gratis
lidmaatschap aan geboden worden voor een jaar.

De lente wordt gevierd op zaterdag 10 maart 2018 met prachtige
bloemenstukjes. Deze worden verkocht tijdens de Rommelmarkt.
Maar we hebben naast prachtige bloemstukken nog heel veel meer!
CD’s / Platen / Boeken / Kleding / Huishoudelijke Spulletjes / Schoenen /
Tassen / Handdoeken / Elektra / Speelgoed etc. etc.
Gewoon te veel om op te noemen!!!! Je moet gewoon komen kijken.
Wij zijn zaterdag 10 maart 2018 open van 09.00 – 15.30 uur
M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse
En ………. De koffie met iets lekkers staat klaar!!!!!!!!

ROMMELMARKT, KOM JIJ OOK???

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

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

STAMPPOTTENBUFFET
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.

3-gangendiner voor € 6.00 pp exkl. consumpties.

Kom jij ook?

De deuren gaan open om 14.00 uur!
Gezelligheid, aanspraak, spelletjes doen, praatje komen
maken, kortom loop binnen bij

De sjoel competitie wordt ook deze middag weer
gehouden.
Einde activiteit 16.00 uur.

MA de Ruijterstraat 7, 3201 CK Spijkenisse

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.

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

Kom jij ook gezellig op zondagmiddag een Paasstukje maken?
Tijdens de Societeit gaan wij een paasstukje maken voor wie dit
wil. Eigen bijdrage is voor leden € 3,50. Niet-leden betalen
€ 5,00. Opgeven om een paasstukje te maken is wel nodig. Wil
je geen Paasstukje maken dan kun je gezellig naar de Societeit
komen. Want …… je kunt deze middag een spelletje spelen,
sjoelen, gezellig kletsen. Wij zijn er allemaal.


Paasstukjes maken op zondag 18 maart 2018.

Naam:
Adres:

Telnr:
Mailadres:

Telnr:
Introduce: Naam:
Telnr.
Eigen bijdrage voor leden € 3,50 voor introduces € 5,00.
Aanvang 14.00 uur. Einde 16.00 uur. Graag opgeven voor 16 maart.
Briefje in de gele brievenbus of mailen aan paulusros@gmail.com.

Hier zijn we weer met een bericht over de
playbackshow van zaterdag 24 maart 2018.
Inmiddels is de sluitingsdatum voorbij en hebben we
weer vele aanmeldingen ontvangen.
Alle deelnemende artiesten zullen binnenkort hun
bericht van deelname per mail ontvangen en zij
kunnen dan druk gaan oefenen voor 24 maart. Wij
wensen hen hierbij heel veel succes!!!

We hebben nog niet veel aanmeldingen ontvangen van mensen die willen komen
kijken, maar er is natuurlijk ook weer heel veel publiek nodig om de artiesten aan te
moedigen en om mee te feesten.
Dus alle deelnemers, ouders, broers, zussen, oma’s,
opa’s, vrijwilligers, begeleiders van woningen enz.enz. Zijn
van harte welkom. Kom die artiesten aanmoedigen en
maak er een gezellige avond uit van.

Nu nog even alles op een rijtje:
Datum:
24 maart 2018
Waar:
Clubgebouw M.A. de Ruyterstraat 7
Zaal open: 18.30 uur
Begin:
19.00 uur (Dus zorg dat je op tijd bent!!)
Einde:
+/- 22.15 uur

Heel veel playback groetjes van Ilse, Gerrie en Wendy

Voor eventuele vragen kun je terecht bij:
Ilse Mirer
Gerrie Mirer
Wendy Mirer

Tel: 0181-675652
Tel: 0181-639227
Tel: 0181-629600

Of via wandam@planet.nl

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
Boekje kost € 1,50.
Uitgangspunt is 3 boekjes.
Extra rondes € 1,00. Toegang € 1,00 en op je
toegangsbewijs valt ook een prijs.
Er zijn weer mooie prijzen beschikbaar gesteld.
Leuk als je je familie, buren, vrienden of bekenden
ook meebrengt.
Tot zondag 25 maart !!!!!

Curieweg 25
3208 KJ
Spijkenisse

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 € ,5 per stuk. Tegen inle ering an je entree e ijs
kun je een consumptie verkrijgen aan de bar. Aan de zaal zijn ook (beperkt) kaarten te verkrijgen.
 Kinderen tot jaar etalen € , entree, zij krijgen tegen inle ering an hun entree e 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 € ,5
Naam:

telefoonnr.

Adres:

e-mailadres:

estellen.

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.

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

Zaterdag 7 april 2018
is er weer een

COUNTRY LINEDANCE AVOND
van 19.30 uur tot 22.00 uur
(zaal open 19.00 uur)
Locatie:

De Nieuwe Brug, M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse.
Arnold Breuër organiseert weer een gezellige Country Linedance avond voor jullie.
Er wordt tijdens deze dansavond country muziek gedraaid waarop dansen worden
uitgelest en waarop de bij jullie bekende countrydansen kunnen worden gedanst.
Heb je nooit aan Linedance gedaan? Je kunt gewoon meedoen!
Arnold neemt een aantal vrijwilligers mee die jullie deze avond komen helpen.
Toegang: Voor de leden gratis
Introdu ees etalen € ,

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

Aanvang 17.30 uur – Einde + 19.00 uur
Aanmelden bij:
gre.wiechmann@gmail.com of 06-42826465
Iedereen mag komen!
Eigen bijdrage € 6,00 pp (exkl. consumpties).
Vrienden, bekenden, onbekenden, buren, familie.

Op zaterdag 28 april 2018 is onze bekende Konings DISCO er weer.
Trek iets aan met Oranje, kom als Oranje, of kom gewoon als jezelf!
Aanvang

19.30 uur

Einde

22.00 uur

Leden

Gratis

Introducees

€ 0,50 pp

Kom je voor het eerst naar de disco aan de
M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse?
Meld je dan even van tevoren aan bij
Wil van der Velden.
wmc.vandervelden@gmail.nl of bel even met
0181 - 663236

Jarigen in maart 2018
Pauline Kok
Ayse Kesici
Dirk Kindermans
Jayleigh Bos
Rinus de Lange
Harold Kes
Nicoline van Steenis
Petra Velthuizen
Wiggerd de Wit
Petra van Arkel
Andre van Halderen
Selwijn Aijpassa
Priscilla Kootstra
Jaqueline Meijer
Patricia Leander
Sandra Ouwens
Willem Postma
Bert Bruinenberg
Ria Voorberg
Isabelle Porcu
Adrie Vennis
Chayenne Louwers
Wanda Vreugdenhil
Enes Coscun
Marcel de Graaf
Dirk van den Berg
Rebecca van Delft
Erik van der Vliet

1 maart
2 maart
2 maart
3 maart
5 maart
9 maart
11 maart
11 maart
12 maart
14 maart
15 maart
16 maart
16 maart
16 maart
18 maart
18 maart
18 maart
19 maart
21 maart
22 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
28 maart
30 maart
31 maart

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

Bezoek van studenten
Hogeschool Leiden
aan de Muziek groep
Een nieuw jaar vol muziek lag voor ons toen wij op 11 januari weer
van start gingen met de muziek.
Dit jaar was het wel een hele bijzondere start. We hebben namelijk 3 weken lang bezoek
gehad van Serina (bij ons wel bekend als vrijwilligster van de donderdag kookgroep),
Merlijn, Joyce en Daan. Zij zijn student aan de Hogeschool Leiden voor de opleiding
muziektherapie.
Zij hebben met ons 3 weken lang een programma gedraaid en ons andere manieren van
muziek beleven aangeboden. Dat was voor sommigen wel heel erg spannend en wennen.
Zeker omdat onze vaste structuur van drie maal drie is negen zingen, waarbij ieder zijn
beurt kreeg, deze keer niet aanwezig was.
We hebben 3 mooie weken gehad waarbij we allemaal van elkaar hebben mogen leren.
Serina, Merlijn, Joyce en Daan hebben goed hun best gedaan, om ons toch de veilige
vertrouwdheid te bieden door herhaling van hun eigen onderdelen, maar ook door voor
ons bekende nummers en bewegingsvormen terug te laten komen.
Zo was An ook ontzettend blij dat Joyce K3 kon spelen, waarbij natuurlijk volop mee
gezongen en gedanst werd.
En zo zingen wij nooit de wielen van de bus, maar gezien het enthousiasme waarmee
iedereen mee deed, zullen we dit lied zeker nog wel vaker gaan zingen.
Heel speciaal was de RAV drum die zij mee hebben genomen. Een RAV drum is een
Tongdrum maar wel een heel bijzondere omdat de tonen lang doorklinken en heel fraai
gestemd zijn. Hierdoor klinken alle tonen goed samen hoe je ook speelt.
Tijdens het spelen op dit instrument, werd iedereen stil en werden we meegesleept op de
mooie klanken.
Door deze ervaring hebben wij dus ondertussen ook wel een wens om voor de
muziekgroep ook een RAV Drum aan te schaffen. Wie weet wanneer, maar we zijn er mee
bezig. Hieronder vind je een foto impressie van onze avonden.

Paleis het Loo
Naar Paleis het Loo
Op zaterdag 18 november 2017
Nadat het clubgebouw geopend was gaf Monique het sein om de bus in te gaan.
In de bus gaf ze de groepsindeling door na dat er muziek op gezet was gingen we richting
Apeldoorn. We gingen eerst op zoek naar een tent om te drinken maar die konden we niet
vinden dus gingen maar naar het paleis. Na dat we de spullen hadden afgeven gingen we naar
binnen. Buiten regende het erg hard maar wij liepen droog door het paleis de rondleiding was
erg lang en mooi maar we moesten lang wachten op de lift voor invalide mensen we hebben ook
de werkkamer van Koningin Wilhelmina gezien. Ook de badkamer van Wilhelmina om 14.00uur
was de rondleiding voorbij we gingen op zoek naar een tentje om te eten en te drinken. Om
14.30 uur gingen we pas eten. We moesten om 15.15 uur weer naar de bus jammer dat de tijd
te kort was voor de kerstmarkt maar we hebben niets aan gemist. Al met al was het een leuke
dag. Ik bedank de mensen hier voor. Ingezonden door
Renie van der Marel.

Renie zit elke woensdagavond een half uurtje bij Bert Molema op computerles. Hier
leert zij om de eerste beginselen in één op één sessie onder de knie te krijgen.
Heb jij ook interesse in Privé les? Kom langs woensdag tussen 19.30 – 21.00 uur.

Op zondagmiddag 6 mei is er weer een workshop gepland.
Kom jij ook? Ze gaan b.v. dit maken.

AKTIVITEITEN KALENDER maart/april 2018
Stichting DE NIEUWE BRUG.

Zaterdag
3 maart 2018

Wandelen

10.00 – 13.00 uur

Zaterdag
3 maart 2018

Eetcafé

17.30 – 19.00 uur

Zondag
4 maart 2018
14.00 – 16.00 uur

Sociëteit

Zaterdag
10 maart 2018

Rommelmarkt

09.00 – 15.00 uur

Zaterdag
17 maart 2018

Kermismuseum

09.30 – 18.00 uur

Soet & Vermaeck

Zondag
18 maart 2018
14.00 – 16.00 uur

PAAS WORKSHOP
&

SOCIETEIT

Zaterdag
24 maart 2018

Playbackshow

19.00 – 22.30 uur

Zondag
25 maart 2018
12.30 – 17.30 uur

Paas Bingo

Goede vrijdag
30 maart 2018
19.00 – 23.00 uur

Afdansen

Zaterdag
7 april 2018
19.30 – 22. 00 uur

Line Dance

Zaterdag
7 april 2018

Truckrun

Zaterdag
14 april 2018
10.00 – 13.00 uur

WANDELEN

Zondag
15 april 2018
14.00 – 16.00 uur

Sociëteit

Zaterdag
21 april 2018
10.00 – 13.00 uur

Eetcafé

Zaterdag
28 april 2018
19.30 – 22.00 uur

Konings Disco

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

Onze slagerij werkt uitsluitend met verse producten.
U kunt bij ons terecht voor alle soort vlees.

Wij overleggen uitgebreid met de klanten
en richten ons op de aanwezige wensen.
Volledige verzorging van uw feest?
Een bruiloft?

BEL ONS !

0181 639341

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?

Fijne Koningsdag

Fijne Paasdagen.

