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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
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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

Een gezellige, maar drukke maand.
Wij sloten de maand februari af met een DISCO-avond. Gezellige drukte, er
werd gezellige muziek gedraaid en iedereen kon meedoen. Want dat is het
belangrijkste: meedoen. Of je nu toekijkt of meedanst. Kletst of stilletjes zit
te genieten. De disco-avond is voor iedereen.
De sociëteit op zondag 4 februari was erg stil. Jammer want wij weten dat
onze leden dit leuk vinden. Opgeven hoeft niet, gewoon binnenlopen dat is
de opzet. Als proef hebben wij nu een combinatie opgezet van een
workshop gedurende de sociëteit. Ben benieuwd hoe dit gaat lopen.
Terwijl ik aan het genieten was van de wintersportvakantie was er op
zaterdag 3 maart wandelen en ’s avonds eetcafe.
Na contact met alle daartoe doende organisaties is
besloten om het wandelen niet door te laten gaan.
De (gevoels)temperatuur maar vooral de wind maakte
het zeker niet aangenaam om op pad te gaan. Dus
waren wij genoodzaakt om deze beslissing te nemen.
Maar ………. 14 april gaan we weer. En hoewel april doet wat hij wil, ga ik
ervan uit dat wij dan toch tussen de voorjaarsbloemen kunnen lopen
hopelijk in een lekker zonnetje.
Het eetcafe was zaterdag 3 maart weer een groot succes. Een lekker gevulde
zaal. Een fijn voorgerecht, een lekker stamppottenbuffet, kwam overigens
goed uit met dit winterse weer.
Alle stamppotten waren vers bereid. En geloof mij dat
er héél véél aardappelen te schillen waren.
Het toetje was bewerkelijk maar het smaakte prima!
Hulde aan de kookploeg. De zaal was weer gezellig in
gereedheid gebracht; er is echt heel hard gewerkt.
Want na het bereiden en uitserveren komt de afwas en het opruimen. Dank
aan alle vrijwilligers die gezorgd hebben dat we samen met onze leden deze
avond weer TOP hebben kunnen laten verlopen.
Maar zoals ik al schreef: we spreken over een drukke maand.
De Rommelmarkt stond op de rol voor zaterdag 10 maart. Het opslaghok is
donderdagmiddag al leeggereden. Wij krijgen het gereedmaken van de
Rommelmarkt niet meer in twee dagen voor elkaar.
Wij zetten de spullen dan neer in de zaal, zodanig dat
de Muziekavond gewoon door kan gaan.
Vrijdagmorgen begint dan het grote inrichten van de
ruimtes met alle binnengekomen spulletjes.

Zaterdagmorgen om 08.00 uur stond iedereen in de startblokken. Wat leuk
dat alle stands meer hebben opgebracht dan de vorige keer. Wij hebben
natuurlijk ook prachtige spulletjes gekregen. Dank hiervoor aan alle gulle
gevers. Want zonder giften geen markt.
De spullen worden bij binnenkomst uitgesorteerd, getest en opgeborgen.
Soms worden dingen zelfs van tevoren gewassen. Alle potten, huishoudelijk
etc. wordt zoveel als mogelijk afgewassen. Wat kapot is: ja u leest het goed;
soms worden er spulletjes afgegeven die echt kapot zijn, worden direct
weggedaan. We willen onze klanten leuke, mooie, hele spullen verkopen.
De enveloppenstand zag eruit als een plaatje, alles
mooi ingepakt. Een feest om te zien.
De bloemstand stond ons toe te lachen. Wat een
prachtige bloemstukken waren er weer gemaakt.

De boeken die de laatste keer over waren hadden wij netjes weggebracht,
dat levert ook altijd een mooie bijdrage op. Maar wat waren er weer veel
boeken, cd’s etc. binnengebracht. Echte mooie boeken hebben wij na afloop
bewaard voor de september markt. Want de liefhebbers van een goed boek
hopen wij op 15 september 2018 weer te mogen begroeten.
De kleding die over is gebleven, is geschonken aan het
goede doel én wij hebben een groot deel bewaard voor
onze KLEDING- EN ELEKTRO BEURS die wij gaan houden
op zaterdag 9 juni a.s.

Op maandagochtend werd er door 8 man heel hard gewerkt om alles op te
ruimen en schoon te maken. Ik kan u wel zeggen, ik was best een beetje
moe na afloop.
Maar veel tijd om uit te rusten is er natuurlijk niet. Zaterdag 17 maart was het
educatief uitje. Op velerlei verzoek gingen wij terug naar Museum Soet en
Vermaeck in Hilvarenbeek. Wat zijn wij daar weer gastvrij ontvangen. De
lunch hebben gebruikt in de zaal met de orgels en daarna gingen wij naar
beneden. De Spreekstal Meester van deze dag, heeft ons prima vermaakt. Hij
vertelde het e.e.a. maar hij demonstreerde ook veel dingen. Er werd
gedanst, gesnoept en wat kregen wij een lekkere dingen: poffertjes, wafels,
suikerspin, advocaatje met slagroom, koffie, thee, limonade etc.
Na afloop heeft onze bekende chauffeur Gert-Jan van
Jongeneel Tours ons nog getrakteerd op een rondrit
door Rotterdam. Wat heeft deze stad toch een mooie,
bijzondere plekjes!

Zondagmiddag de 18e stond de sociëteit gepland, deze keer hadden wij een
workshop toegevoegd om paasstukjes te maken. Gelukkig hadden zich 8
belangstellenden opgegeven. Een overzichtelijk groepje. Maar de deur bleef
open- en dichtgaan. Om 14.00 uur zaten er inmiddels 21 bloemschikkers in
de zaal.
Nu hebben wij wel eens geïmproviseerd, maar dit was improviseren met een
grote “I”. Wat ging iedereen tevreden en met een mooi stukje naar huis.
Maar please …………
GEEF JE OP VAN TEVOREN. WIJ MOETEN OOK INKOPEN OM TE ZORGEN
DAT ER VOOR IEDEREEN IETS IS!!!!!!
Dankzij het grote improvisatievermogen van onze
vrijwilligers kijken we terug op een fantastisch leuke
middag.

Het clubblad komt dit keer wat vroeger uit, daar de feestdagen zich in
maart/april gaan aandienen.
Als het boekje uitkomt, dan hebben wij de Playbackshow én de Paas Bingo
al weer achter de rug. In het volgende blad komt hier, hopelijk een verslag
van.
Op vrijdag 30 maart is het jaarlijkse afdans FEEST weer.
Scholengemeenschap Scala helpt ons altijd weer door de zaal aan ons te
verhuren. Dicky en Astrid zijn paraat deze dag, want zonder hun
aanwezigheid op hun vrije dag zouden wij de zaal niet mogen gebruiken.
Alvast vanaf deze plaats heeeeeel hartelijk dank.
Wil je komen kijken bij het afdansen? Je bent uiteraard
van harte welkom. Toegang is incl. consumptie € 3,50
pp. Kaartjes zijn ook te verkrijgen aan de zaal.
Onze leden van de dansgroep oefenen allemaal nieuwe
passen en draaien, zodat ze deze avond tip top naar
voren kunnen komen. Kom hen aanmoedigen op deze prachtige avond.
En dan schrijven wij april……
Zaterdag 7 april gaat de 21 ste Truckrun van start. Wij hebben heel veel
leden die o.l.v. Piet & Joke Versendaal mee gaan met de Truckrun. Wat
hebben wij toch een fijne samenwerking met het bestuur van deze
organisatie. Wij wensen iedereen een hele zonnige, mooie dag toe. Dankzij
de sponsoren, chauffeurs, rode kruis etc. is deze dag mogelijk.

Maar op zaterdagavond 7 april is het ook Line Dance avond. Arnold Breuër

verzorgt deze avond weer voor ons samen met een grote groep van zijn
vrijwilligers. Kun je niet dansen? Heb je nog nooit aan Line Dance gedaan?
Geeft niet: iedereen is welkom en iedereen mag meedoen.
Loop binnen wij starten om 19.30 uur. Einde van de avond is 22.00 uur.
Zaterdag 14 april gaan wij weer lekker wandelen. Wandelen en lunchen en
dat oor € 2,50. Waar i d je dat?
Op zaterdag 21 april is het weer Eetcafe. Geef je snel op want vol=vol. Wij
hebben een lekker menu opgesteld, dus van onze kant wordt er alles
aangedaan.
Tot de 21ste april van 17.30 – 19.30 uur. Ja we gaan een half uurtje langer
door. Het blijkt iedere keer weer dat mensen tijdens het diner worden
opgehaald, dat is niet leuk voor hen, maar ook niet voor de andere gasten.
April wordt beëindigd met de inmiddels traditionele KONINGSDISCO. Kom
lekker la gs, trekt iets ora je’s aa of ko ge oo als jezelf.
Zaterdag 28 april is het van 19.30 – 22.00 uur.
En dan is ook nog geruisloos er een prachtig rek voor de rolstoelen en
rollators gemaakt. Gelast, geschilderd, de ruimte opgeknapt, verlichting
overgezet op led, kortom mede dankzij subsidie van het Oranjefonds is ook
dit weer een nette ruimte geworden. Aan Herman, Bertus, Nico en Rinus:
heel hartelijk dank voor jullie inzet.
Kijk voor de overige activiteiten in het clubblad. Een vriendelijk verzoek van
ons. Het zou echt leuk zijn als het blad ook ECHT wordt gelezen. Meld je zo
snel aan voor de activiteiten. Wij vinden het ook niet leuk als op de dag voor
de activiteit wij horen: o is er iets te doen? Daar weten wij echt niets van!
Vaak horen wij: O, wij wisten het niet, waar staat dat? Leg het mij maar
eens uit : het blad wordt digitaal verspreid aan 800!!!!! belangstellenden en
ruim 270 leden.

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!

M.A. de Ruijterstraat 7, in Spijkenisse.

Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse, Telefoon: 0181 620633
U kunt het hele jaar door voor een aantrekkelijke prijs onbeperkt genieten van al het lekkers in ons restaurant. Het ijsbuffet
en alle softdrinks zijn bij de prijzen inbegrepen. Bier, wijn en andere alcoholische dranken zijn tegen een uiterst vriendelijke
prijs verkrijgbaar. Ieder gerecht wordt vers gewokt voor u.
U bent van harte welkom en kunt hier onbeperkt genieten van de uitgebreide verse buffetten die bestaan uit soep naar
keuze, ee ar
uffet, erse sushi’s e ee ers, koud ok uffet, salade uffet en tot slot een dessert buffet. Het is ook
uiterst kindvriendelijk.
Pak Boli heeft naast het wokrestaurant ook een afhaalservice, een bezorgdienst, een cateraar en een snackbar.

Heb jij nog spulletjes voor de komende Rommelmarkt ????

Zaterdag 15 september 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

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.

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

Een bladzijde met een zwarte rand.
Op 19 februari 2018 overleed plotseling een van onze vrijwilligers
GERARD BRANDT
in de leeftijd van 80 jaar.
Zolang als ik betrokken ben bij de Stichting zag ik “de Brandtjes” elke 14 dagen op
woensdagavond aanwezig zijn om alle vrijwilligers en leden van koffie en/of limonade te
voorzien. In het verleden, toen ze nog wat jonger waren waren ze betrokken bij nog veel
meer activiteiten van de Stichting.
Trouw elke keer vanuit Brielle kwamen zij aangereden en dat terwijl het lichamelijk toch
steeds zwaarder werd, maar samen stonden ze paraat. Janny én Gerard.
Samen zorgend en zorgen hebbend. Hun dochter Ella heeft altijd kunnen rekenen op hun
onvoorwaardelijke steun en hun liefdevolle bezoeken.
Lichamelijk werd het allemaal wat minder met hen, dus besloten Gerard en Janny
afgelopen februari dat wij zouden gaan stoppen met het vrijwilligerswerk bij de Nieuwe
Brug. Het werd gewoon te zwaar. Kaarten werden gestuurd door alle leden en
vrijwilligers van de woensdagavond met de belofte dat er in juni op woensdagavond, een
afscheid zou worden georganiseerd. Ook toen we hoorden dat Gerard ziek was, is er nog
een kaart gestuurd. Deze heeft hij nog net voor zijn overlijden mogen ontvangen.
Helaas zal dit afscheid nemen van Gerard niet meer gaan plaatsvinden. Gerard overleed
volkomen onverwachts en is in besloten kring gecremeerd.
Janny en de kinderen wensen wij veel sterkte toe.
Met Janny hebben wij afgesproken haar in juni op te halen, want zij wil dolgraag, helaas
zonder Gerard, nog zeker op bezoek komen.

Gerard Brandt

Claudia
van Oorschot

In onze herinnering blijf
je voortbestaan.

Wat hebben wij van je
genoten.

Met

Claudia van Oorschot
ging het al geruime tijd wat minder. Claudia is al van jongs af aan lid van onze Stichting.
Elke dinsdagavond kwam zij trouw dansen. Dus toen wij hoorden dat Claudia, in het
weekend, was overleden, veel te vroeg op 43 jarige leeftijd, was de verslagenheid groot.
In het tehuis waar Claudia woonde was het voor de hele groep een grote schok.
Dinsdagavond werd Claudia door de dansgroep herdacht. Zo oneerlijk dat Claudia op 43jarige leeftijd is overleden.
Afgelopen vrijdag, 16 maart 2018 hebben heel veel leden én vrijwilligers van Stichting De
Nieuwe Brug afscheid genomen van Claudia. Wij wensen Claudia’s moeder en zus en
zwager heel veel sterkte toe. Wij zijn trots dat wij Claudia hebben mogen leren kennen.

Hallo allemaal
De 21ste Truckrun rondrit wordt dit jaar gehouden op Zaterdag 7 april 2017.

Binnenkort krijgen alle deelnemers die via De Stichting De Nieuwe Brug zijn
ingeschreven bericht als zij kunnen meegaan met de Truckrun. Wij, Piet en Joke
Versendaal, zullen dit verzorgen.
Op zaterdag 7e april dien je je bij aankomst zo snel mogelijk (op de parkeerplaats
achter het Carlton Hotel) aan te melden bij Piet en Joke.
Wij zorgen dat iedereen met een auto c.q. bus meegaat. Bij terugkomst, lever je
je label weer in en meld je je af.
Je gaat niet zomaar naar huis, zonder dat wij het weten. Immers dan missen wij
het overzicht.
Iedereen een hele fijne, gezellige dag toe en wij wensen de organisatie een
prachtige zonnige dag toe. De sponsoren van dit evenement danken wij ook
hartelijk voor het mogelijk maken van deze dag. En al die TOP chauffeurs: ook
bedankt, zonder jullie zou dit evenement niet kunnen worden gehouden.
Motorrijders, het Rode Kruis, Politie en Brandweer, begeleiders: THANKS.

Joke en Piet Versendaal

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:

Stichting 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 € 2,00

Aanvang 17.30 uur – Einde 19.30 uur
Aanmelden bij:
gre.wiechmann@gmail.com of 06-42826465
Iedereen mag komen!
Vrienden, bekenden, onbekenden, buren, familie.
Ook voor hen die nog nooit van ons hebben gehoord, je
bent van harte welkom!
Eigen bijdrage € 6,00 pp (exkl. consumpties).

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

Z A T E R D A G 5 M E I 2018
W A N D E L E N van 10.00 – 13.00 uur.
IEDEREEN KAN MEE OP DE WANDELTOCHT VAN ZO’N 5 à 6 km DOOR
SPIJKENISSE .
GAARNE BIJ HET OPGEVEN VERMELDEN OF JE IN EEN ROLSTOEL ZIT.
OPGEVEN BIJ RONALD MIRER:
r.mirer1@kpnplanet.nl / telnr: 0181-639227.
Eigen ijdrage: € 2,50. i l. lu h .

De wandeling sluiten wij af met een
gezamenlijke, gezonde lunch.

Voor leden eigen bijdrage € 3,50.
Introducees zijn toegestaan: € 5,00 pp.
Incl. koffie/thee



Workshop GLAZEN VERSIEREN.

ZONDAG 6 mei 2018

14.00 – 16.00 uur

Ja ik kom graag naar de workshop wijnglazen pimpen.
Naam:

Telefoonnr:

Adres

Mailadres:

Eigen bijdrage: € 3,50, introducees € 5,00. Afrekenen op de middag zelf.

Inleveren in de gele brievenbus aan de M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse of aanmelden
per mail bij paulus.ros@gmail.com. tot uiterlijk donderdag 3 mei 2018.

INSCHRIJFSTROOKJE MANDALA TEKENEN VRIJDAG 25 mei a.s.

Ja: ik schrijf mij graag in.
Naam:
Mailadres

Telefoonnummer

Strookje in de gele bus aan de M.A. de Ruijterstraat 7 in
Spijkenisse of mailen naar : paulusros@gmail.com
Eige ijdrage € 2,50 pp. I trodu ees: € 5,00 pp. i l.
koffie/thee) Opgeven tot uiterlijk: 23 mei 2018

Aanvang 17.30 uur
Einde 19.30 uur

Aanmelden bij: gre.wiechmann@gmail.com
of 06-42826465.
Iedereen mag komen! Aanmelden tot 24 mei 2018.
Eigen bijdrage € 6,00 pp (exkl. consumpties).
Vrienden, bekenden, onbekenden, buren, familie
iedereen is van harte welkom.

AVONDVIERDAAGSE
2018
Hallo allemaal, ook dit jaar zullen wij als Nieuwe Brug weer meelopen
met de Avondvierdaagse in Spijkenisse.

En wel van maandag 28 mei tot en met donderdag 31 mei 2018
We hopen iedere avond, zoals elk 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 10 mei 2018.
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:

Mailadres:

Gerrie Mirer

Je aanmelding kun je in een

Snoekenveen 716

envelop, met het inschrijfgeld

3205 CV Spijkenisse

in de gele brievenbus

Tel:0181-639227
gerrie.mirer@kpnplanet.nl

in het clubgebouw doen.

Kosten voor leden van de Nieuwe Brug: € 5,50
Kosten voor niet leden: € 8,50 Heb je niet vooraf betaald? Dan kun je helaas niet mee.

Adres voor inlevering formulieren: M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse
_______________________________________________________________________
Opgave: Avondvierdaagse 2018

Bijgesloten in de enveloppe: € _____,____

Ja ik wil meedoen met de avondvierdaagse:
Naam:

Wel/geen medaille

Adres:

Deelnemer/Begeleider
Voor de ………e keer

Begeleiding wil wel/geen rolstoel duwen.

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

Jarigen april 2018
Caroline Eijke
Monique Rietveld
Marianne de Water
Fanny Steenvoorde
Willem Meijer
Emmy Boelens
Donny Eringaard
Lucil van Trigt
Dennis Visscher
Theo de Waard
Stefan Peek
Anne Hoppener
Hennie Oosterhout
Kees de Heer
Nico Jaspers
Nick van Norden
Dean Mol
Kees Jongerius
Edwin Telkens
Janny Brandt
Netty Dekker
Magda Korengevel
Robin Maula
Yvonne Schüchner
Gerdie Ros
Henk van Arkel
Martin Bun
Sigrid van Oosten
Lisa Calvis
Fiona Wulff
Adry Hille
Mehmet Bonzali
Rob Hoogstad
Jose Prieto

2 april
2 april
2 april
3 april
5 april
8 april
9 april
9 april
9 april
9 april
12 april
13 april
13 april
14 april
14 april
14 april
15 april
16 april
16 april
17 april
18 april
18 april
19 april
19 april
20 april
21 april
21 april
21 april
24 april
25 april
26 april
27 april
27 april
28 april

Avondvierdaagse 2018
Hallo allemaal, ook dit jaar zullen wij als Nieuwe Brug weer
meelopen met de Avondvierdaagse in Spijkenisse. En wel van

maandag 28 mei tot en met donderdag 31 mei 2018

We hopen iedere avond zoals ieder jaar, om uiterlijk half ze en ‘s a onds 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 10 mei 2018.
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 envelop

Snoekenveen 716

in de gele brievenbus in het clubgebouw doen

3205 CV Spijkenisse
Tel:0181-639227
Kosten oor leden an de Nieu e Brug: € 5,00
Kosten oor 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.

, met geld

M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse.
Wie weet vind je hier wel dat ene échte koopje.

AKTIVITEITEN KALENDER april/mei 2018
Stichting DE NIEUWE BRUG.

Zaterdag

Zaterdag
7 april 2018

Truckrun

Zaterdag
14 april 2018
10.00 – 13.00 uur

WANDELEN

Zaterdag
21 april 2018
17.30 – 19.30 uur

Eetcafe

Zaterdag 28 april 2018
28 april 2018
19.30 – 22.00 uur

19.30 – 22.00 uur

Konings Disco

Zaterdag
5 mei 2018
10.00 -13.00 uur

WANDELEN

Zondag
6 mei 2018
14.00 – 16.00 uur

WORKSHOP GLAZEN
VERSIEREN

Maandag
14 mei 2018
Vanaf 20.30 uur

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

Vrijdag
25 mei 2018
19.00 – 21.00 uur

Zaterdag
26 mei 2018
17.30 – 19.30 uur

Mandala tekenen

Eetcafe

Maandag 28 mei t/m
donderdag 31 mei
Vertrek: 18.30 uur

AVONDVIERDAAGSE

Zaterdag
9 juni 2018
11.00 – 14.00 uur

KLEDING & ELEKTRO
BEURS

Zondag
10 juni 2018
14.00 – 16.00 uur

SOCIETEIT &
WORKSHOP

Zaterdag
16 juni 2018
10.00 – 13.00 uur

WANDELEN

Zaterdag
16 juni 2018
17.30 – 19.30 uur

Eetcafe

Zaterdag
23 juni 2018

SLOTDAG

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?

HOEVEEL SPREEKWOORDEN WEET JIJ TE VINDEN ??????

