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Activiteit Naam                              Tel. nummer   

Voorzitter 

 

 

Penningmeester 

Abelien van der Rest 

 

 

Nico Jaspers    

0181-633363/ 

06 14130944 

 

0181-632080/          

06-13970451 

 

abelien@chello.nl; abelien1205@gmail.com 

 

 

d.jaspers1@upcmail.nl 

 

Secretaris Gré Wiechmann 

 
06-42826465 gre.wiechmann@gmail.com 

Zwemmen:  Gré 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 Herman Mets 
 

 

0626374624/ 

06-22219135 

Bestuurslid 

herman.sport.denieuwebrug@gmail.com 

Koken Aukje Gutter 

 
0181-659547 Bestuurslid / hoeven@planet.nl 

Muziek Wendy Mirer 

 
0181-629600 Bestuurslid / wendy78m@hotmail.com 

Disco Wil van der Velden 

 
0181-663236 Bestuurslid/ wmc.vandervelden@gmail.com 

Avondvierdaagse Gerrie Mirer 

 
0181-639227 Gerrie.mirer@kpnplanet.nl 

Brugnieuws redactie Gré 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) 

Gymzaal 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 

 

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

Workshops 

Disco 

Wandelen 

Kook café 

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 

Gerdie Ros 

Donderdagochtend 

0181-640512   clubgebouw 9.30 - 10.30 uur           € 5,00 /keer     
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Als je met je ogen knippert, is de vakantie alweer voorbij. 

Ja,  als ik dit schrijf, is het alweer eind augustus. Vol goede moed sloten wij het seizoen af eind 
juni. De laatste dingetjes gedaan en toen vakantie.  

Maar gelukkig hebben wij altijd mensen die in deze periode passen op de winkel en het wat 
dringend hersteld moet worden, gelijk gaan maken. Rondom het gebouw alles schoonmaken, 
want het onkruid groeit hard! Schoonspuiten. We kunnen weer schoon starten. 

Maandagochtend 2 september om 10.00 uur starten we weer met de wekelijkse schoonmaak 
activiteiten? Wil jij de ploeg komen versterken. Het is gezellig en wij doen het met elkaar. Sluit 
je aan.  

Maar eerst: we sloten het seizoen 2018/2019 af met een fantastische slotdag. We hadden een 
dagreis naar Het Zandsculpture Festijn Garderen. Wat een prachtige reis! Het vervoer was 
geregeld met de gemeente, waardoor wij (hoopten wij tenminste) op tijd met de 2 grote bussen 
konden vertrekken. Maar helaas ……. geen busjes dus vertrokken wij toch te laat. Overigens 
via de gemeente kunnen de tehuizen het vervoer eerder laten komen, als het om een sociale 
gebeurtenis gaat. Dit werkt in principe prima.  

Een tehuis besloot zelfs dat de deelnemers dan maar niet mee gingen die dag omdat het busje 
niet verscheen. Wat een teleurstelling voor de deelnemers. Had dit nu niet anders opgelost 
kunnen worden? Persoonlijk vind ik dit triest.  

Argumenten dat onze deelnemers niet mee kunnen omdat ze niet op tijd gereed kunnen zijn, 
omdat ze dan extra mensen moeten oproepen, gaat er bij mij niet in. Immers als wij ze de hele 
dag meenemen, heb je die dag ook geen verzorging voor hen nodig. Uitsluitend voor de 
achterblijvers, die overigens als ze lid zijn, ook gezellig mee zouden kunnen. Je bent bij ons al 
lid voor € 25,-- per jaar.  

Maar goed: Wij hadden de lunchpakketten bij ons en gezien het verwachtte warme weer volop 
drinken.  

Wat is het toch fijn dat tegenwoordig alle rolstoelers ook mee kunnen in de grote bus. Dat 
maakt de dag toch wel compleet. Met elkaar pret maken, gezellig kletsen, en soms even je 
ogen een kwartiertje dichtdoen. Soms is het net DISCO in de bus.  

Uiterst vriendelijk werden wij welkom geheten in Garderen en gelijk voorzien van koffie met 
gebak. Een prima start. Het Zandsculpture Festijn was dit jaar voor het eerst uitgebreid met een 
hele grote binnenhal waarin prachtige zandstukken waren gemaakt. Wij konden een mooie 
afwisseling maken tussen binnen en buiten, wat gezien de warmte op deze dag heel 
aantrekkelijk was.  

Ben je niet mee geweest? Dan heb je echt een prachtig uitje gemist. Maar je kunt in de 
herkansing. Zaterdag 19 oktober gaan wij met elkaar naar de Zaanse Schans. Zie verderop de 
inschrijving. En ik mag echt hopen dat er een grote groep meegaat. Maar wij hebben uiteraard 
een limiet. 2 bussen dat is wat er maximaal mee gaat met de reis. 

Heel bijzonder is altijd de MIDSUMMER wandeling welke Ronald speciaal organiseert als break 
in de vakantieperiode. Opgewekt werd er die dag gestapt. Gezien de grootte van de groep 
wordt dit zeker als een welkome onderbreking gezien. Met wat hand- en spandiensten van 
vrijwilligers die wel thuis waren, verliep de wandeling ook dit keer weer vlekkeloos.  
Wisten jullie overigens dat Ronald de Nijmeegse 4-daagse nog in de benen had? Elk jaar loopt 
hij deze wandeling, naast nog HEEL VEEL andere wandelingen. Ga er maar aanstaan 4 dagen 
50 km per dag.  
Gelukkig zet hij onze mooie wandelingen altijd uit in Spijkenisse en zijn ze rond de 6 km. lang 
en iedereen kan hier altijd aan meedoen. Ook als je in een rolstoel zit, je bent van harte 
welkom. 

Als het blad maandag 2 september verspreid gaat worden, dan hebben wij de 
WANSINKBOKAAL al weer gehad.  



 

Dit keer hebben wij een prachtige sponsoring van de Dirk Kuyt Foundation mogen ontvangen. 
We hebben en 8 meter lange, handgemaakte, kegelbaan gekregen, waar iedereen gebruik van 
kan maken. Hij kan op de grond liggen, maar hij kan ook op rolstoel- of stahoogte worden 
gebracht. Echt een prachtige baan. Hier wordt zaterdag volop gebruik van gemaakt, wat ik je 
brom. 

En dan starten wij maandag 2 september alweer met de wekelijkse activiteiten. Iedereen krijgt 
gelijk het boekje mee en is op de hoogte van de activiteiten welke gaan komen. En dat zijn er 
nogal wat. Ook in de zomer hebben wij niet stilgezeten. De organisatie gaat gewoon door.  

Zaterdag 7 september trainen we eerst onze vrijwilligers in het omgaan met de AED. Een 
belangrijke training, die de Stichting aan haar vrijwilligers aanbiedt. Wij vinden het belangrijk dat 
je kunt omgaan met de AED,  alhoewel wij hopen dat hij nooit gebruikt hoeft te worden. 

Wil je nog meedoen? Geef je snel op. Er zijn nog enkele plaatjes vrij. (abelien@chello.nl). 

’s Avonds vindt er een speciale avond plaats van de 
Rotery Club. Deze quizavond wordt eens per jaar 
gehouden en de opbrengst gaat naar het goede doel! U 
voelt het al aan? Wij zijn dit jaar uitgekozen. Wat 
bijzonder aardig dat er aan ons wordt gedacht. Lees 
verderop in het blad maar wat het precies inhoudt.  

Op zaterdag 14 september starten wij weer met het eetcafé. Een aantal deelnemers, geholpen 
door vrijwilligers bereiden een drie gangen menu voor. Maar daarnaast serveren ze het eten en 
de drankjes, dekken de tafels en ruimen de tafels weer op. Met elkaar doen we de afwas.  

Wij hebben nog 1 of 2 plekjes vrij voor hen die het leuk vinden om mee te werken in het 
EETCAFE. Meld je snel aan bij Gre Wiechmann. Het is echt bijzonder en heel gezellig om dit 
met elkaar te doen. 

Op zaterdag 21 september is het alweer tijd voor de Rommelmarkt. de Boeken- platen en CD 
beurs, de Elektromarkt, de Speelgoedbeurs, de Bloemen- en Plantenmarkt. Wat te denken van 
de Kledingbeurs? Mis jij nu net die ene snuisterij, of dat leuke kopje, glaasje of wat voor 
huishoudelijks dan ook? Wij hebben al prachtige winterkleding (naast zomerkleding) 
binnengekregen. Een tasje scoren? Een paar schoenen? Iedereen kan lekker komen snuffelen. 
Ook de enveloppestand is weer aanwezig. Heb je nog spulletjes voor ons? Wij zijn er dol op. 
Wij hopen dat u deze bij ons wilt afgeven tijdens de activiteiten. Elke keer denk ik weer na 
afloop van de Rommelmarkt, nu zullen wij wel geen spulletjes meer hebben voor de komende 
rommelmarkt, maar u verrast mij telkens weer. Wij zijn blij met alle gulle, mooie, hele en schone 
gaven. Dank alvast op voorhand hiervoor. 

Ook kun je lekker komen lunchen de 21ste. Voor €  3,50 pp kun je tussen 12.00 – 13.30 uur 
gebruik maken van onze inlooplunch. Je kunt je van tevoren opgeven, dan weet je zeker dat je 
mee kunt lunchen. (gre.wiechmann@gmail.com) of je neemt de gok en schuift gezellig aan. 
Kortom je kunt gewoon niet wegblijven, breng je familie, buren, kennissen, vrienden, 
vriendinnen of wie dan ook mee naar de M.A. de Ruijterstraat 7. 

En van de opbrengst? Gaan wij weer leuke dingen doen. 

Zoals op zaterdag 28 september het STRAATONTBIJT. Iedereen mag hieraan deelnemen. 
Opgeven is wel nodig. Dit ontbijt krijgen de bewoners van de M.A. de Ruijterstraat, de 
bezoekers van Wijkcentrum “het Centrum”en de deelnemers en vrijwilligers van Stichting De 
Nieuwe Brug GRATIS aangeboden. Het is immers BURENDAG. 

Het Wijkcentrum & Stichting De Nieuwe Brug organiseren dit jaar voor de 6e keer de 
BURENDAG. Wat is nu leuker dan elkaar ’s morgens van 09.00 -10.30 uur te ontmoeten lekker  
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Ook staat de dagtocht voor zaterdag 19 oktober in de steigers. Wij gaan een bezoek brengen 
aan de Zaanse Schanse. Verderop vind je de inschrijving. Voor € 30,00 pp word je de hele dag 
getrakteerd op een leuk uitje. Meld je snel aan!  Wat te denken van de Verkade expierence? 
Bezoek aan de leuke winkeltjes en het museum? Koffie en gebak, de lunch en drinken? Dat is 
allemaal inclusief. Schuif aan zou ik zeggen.  

Lees aan de laatste bladzijde maar welke activiteiten er zoal in het vooruitzicht zijn voor de 
maand oktober. Het blijft een gezellige drukke bedoeling, waar iedereen aan mee kan doen. 
Schrijf je snel in.  

Een heel fijn seizoen 2019/2020 toegewenst! 

Abelien.  

 

 

 



 

 

Beste vrijwilligers van Stichting De Nieuwe Brug! 

 

Zoals jullie wellicht hebben vernomen organiseert Rotary Club Nissewaard op 

zaterdag 7 september a.s. voor het negende jaar zijn leuke en gezellige quiz 

 

TAPAS PENSADOS NUEVE (9) 

 

De opbrengst van deze feestelijke avond komt ten goede aan jullie mooie 

stichting. Graag nodigen wij jullie uit om met teams van vier personen aan deze 

quiz deel te nemen! 

 

De kosten zijn 25 euro per persoon (100 euro per deelnemend team). Daarvoor 

neem je niet alleen deel aan de quiz, maar krijg je de gehele avond ook lekkere 

hapjes geserveerd. 

 

Bovendien kun je deelnemen aan een verloting met prachtige prijzen. De 

opbrengst daarvan komt bij het totale bedrag dat wij deze avond bij elkaar 

hopen te brengen. Jullie stichting kan in ieder geval rekenen op een fikse 

donatie! 

 

In bijgaande uitnodiging lees je nog meer over deze fantastische avond. Vorm 

zoveel mogelijk teams en doe gezellig mee op 7 september. Bij wie en hoe je je 

team moet aanmelden lees je verderop in het blad in de officiële uitnodiging.  

 

Graag tot 7 september in De Haveling, Pr. Julianaplein 1,  in Geervliet!  

 

Rotery Club Nissewaard  

Reggy Barra 
 

 

 



 

OVERZICHT VAN DE KOMENDE EETCAFE’S 2019 

 

14 sep – 12 okt – 16 nov – 14 dec 

    

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

 

 

OPROEP AAN ALLE ZWEMMERS.   VERGEET NIET AF TE 
BELLEN!!!!! 

Als je niet kunt komen zwemmen wil je dan s.v.p. afbellen? Je 
kunt dit doen bij gre.wiechmann@gmail.com / 06-42826465 / 

0181-614787 

************************************************************************************************** 

 
 

 

 

Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse, Telefoon: 0181 620633 

U kunt het hele jaar door voor een aantrekkelijke prijs onbeperkt genieten van al het lekkers in ons restaurant. Het 

ijsbuffet en alle softdrinks zijn bij de prijzen inbegrepen. Bier, wijn en andere alcoholische dranken zijn tegen een 

uiterst vriendelijke prijs verkrijgbaar. Ieder gerecht wordt vers gewokt voor u. 

U bent van harte welkom en kunt hier onbeperkt genieten van de uitgebreide verse buffetten die bestaan uit soep 

naar keuze, een warm buffet, verse sushi’s en een vers, 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. 
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Jarigen september  
 

 

André van Dijk  1 september 

Ans Ruijter   1 september  

Koos van der Leyden  2 september 

Silvano Louwers   2 september 

Rene Castelijns  5 september 

Rick van Velzen  5 september 

James Bol   6 september 

Nihaila Jansen  6 september 

Ditte van Oudheusden 6 september 

Jolanda Bank   7 september 

René Riegen   7 september  

Desteny Gouwen  8 september 

Eray Coskun   10 september 

Vivyanne Broeders  12 september  

Nel van Tour   12 september 

Sven Wulff   12 september 

Tiny Bontekoe   17 september  

Anneke Kranenburg  19 september 

Bram de Raadt  19 september 

Sabine Hakkert  20 september 

Franceska Kalfs  20 september 

Gerrie Mirer  20 september 

Irene Sweben   20 september 

Janny van der Hoek  23 september  

Lex Louman    23 september 

Madelon Meijer   24 september 

Adrie langstraat  25 september  

Lenie Langstraat   25 september 

Annemarie Noordsij  25 september 

Jishar Cijntje  29 september 

Linda Schouten   29 september 

Marianne van der Meer  30 september  

Youssef Driouich  30 september 

 

 

Iedereen van harte gefeliciteerd met zijn of haar verjaardag   

 



  

   
   UITNODIGING 
 

In 2009 organiseerde RC (toen nog) Spijkenisse voor de eerste keer een spetterende quiz met tien 

schoolvakken. Na het succes van maar liefst zeven edities werd het vorig jaar tijd de quiz in een 

nieuw, speelser jasje te steken. Ook aan de negende (!) editie is weer duchtig gesleuteld. Daarom 

heeft RC Nissewaard het genoegen je wederom uit te nodigen voor de 

               
TAPAS PENSADOS edición nueve 

 
    Zaterdagavond 7 september 2019  

Sociaal Cultureel Centrum De Haveling  
Pr. Julianaplein 1, Geervliet                              

Aanvang 19.30 u, zaal open 19.00 u 
 
Het quizevenement Tapas Pensados combineert een gezellige avond met lekkere hapjes 

(de Tapas) en drankjes met soms stevig nadenken over en puzzelen met de vragen die 

de teams krijgen voorgelegd (Pensados = bedacht, gefabriceerd, doordacht!).  

 

Op een groot scherm kun je in deze verder vernieuwde, negende editie van de quiz als 

vanouds 10 x 10 vragen verwachten over van alles en nog wat, zoals eten en drinken, 

mens en dier, vakantiebestemmingen, in en om het huis, maar ook natuur, geschiedenis, 

rare gewoontes, kortom, heel anders dan je denkt!   

 

Je kunt je inschrijven met een team van vier personen à € 25 p.p. Voor de teams die als 

eerste, tweede of derde eindigen zijn er mooie prijzen en bekers met als grootste trofee 

de wisselbeker. 

Meld je team tijdig aan bij de verzender van deze e-mail. Bij hem of haar kun je ook het 

inschrijfgeld voldoen. Let op! Bij dit bedrag zijn de Tapas inbegrepen; de drankjes 

moeten op de avond apart worden afgerekend. 

 

In de pauze kun je ook meedoen aan de verloting met prachtige prijzen! 

De netto opbrengst van deze avond gaat zoals altijd naar een of meer goede 
doelen. Dit jaar is dat Stichting De Nieuwe Brug. 
We wensen jou en je team alvast veel plezier en wijsheid.  

Graag tot 7 september in De Haveling in Geervliet! 
 

Met vriendelijke groet, 

Rotary Club Nissewaard   

  

Wil jij ook meedoen? Gezellig. Geef je snel op bij Gre Wiechmann. (Gre.wiechmann@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 

 

 

 

 

 

 
 



 

         

Lever je frituurvet in bij de club. Wel graag in afgesloten flessen 

Lever je lege blikjes in.  

Lever je statiegeld flessen in  

Alle kleine beetjes helpen.  

Goed voor het milieu én het levert de club ook wat op! 

 

 

Zaterdag 7 september 2019 is 
het dé AED cursusdag. 

Zaterdagmorgen 09.00 – 12.30 uur 

Els Sandee, Sandra Ouwens, Anne 

Hoppener, Bram Scheffer, Wil van der 

Velden, Leone Schoonmade, Astrid 

Oskam, Hanneke Dijkman, Hans Dijkman, 

Nico Eijke, Aukje van der Hoeven 

Zaterdagmiddag 13.30 – 17.00 uur  

Kees de Heer, Betsie de Heer, Dik Smits, Patty Eijke, Gré Wiechmann, 

Jack van der Rest, Piet Versendaal, Nihal Metin, Barbara van der 

Meer, Wendy Vos 

Inleveradres: 

M.A. de Ruijterstraat 7 

Spijkenisse.  
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Zaterdag 14 september 2019 is alweer 

het eerste eetcafé voor de grote 

vakantie. 

 

Wij  nodigen u uit om van 17.30 – 19.30 

uur gezellig mee te komen eten. 

Wij serveren een driegangen diner voor                     

€ 6,00 pp (excl. consumpties). 

 

 

Gezien de voorbereidingen is opgeven van tevoren wel noodzakelijk. 

Dit kan tot uiterlijk vrijdag 13 september 2019. Echter vol=vol.  Wil je 

komen? Schrijf je zo snel mogelijk in. 

 

De volgende eetcafés zijn: 12 oktober, 16 november,  14 december. 

Zet deze alvast in de agenda. 

 

Stuur een mailtje naar gre.wiechmann@gmail.com of bel haar op 

nummer: 06-42826465. 

 

 

mailto:gre.wiechmann@gmail.com
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Met heel veel leuke, mooie spulletjes. Speelgoed, Elektronica, 
Glaswerk etc.  

KLEDINGBEURS/BOEKEN, CD, LP’s 
HERFSTMARKT  

 

  

  

Prachtige 
bloemstukjes tegen 
zeer 
aantrekkelijke 
prijzen! 

Op = Op !!!!!! 

Mooie kleding, 
schoon en heel! 

Stichting 

De Nieuwe Brug 

M.A. de Ruijterstraat 7 

(centrum), Spijkenisse 

De totale opbrengst van deze markt komt ten goede aan  

extra activiteiten voor deelnemers van Stichting De 

Nieuwe Brug, welke allen een verstandelijk en/of 

verstandelijk lichamelijke beperking hebben.   
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ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2019                                                      

kun je gezellig komen (mee)lunchen bij                                                              

Stichting De Nieuwe Brug. 

 

M.A. de Ruijterstraat 7, 3102 CK Spijkenisse 

De lunch wordt geserveerd van 11.30 – 13.00 uur.                                       

Eigen bijdrage € 3,50.                                                                                                             
Bij mooi weer gaan we lekker buiten lunchen!   

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

Ja,  ik kom graag lunchen bij Stichting De Nieuwe Brug op zaterdag 21 

september 2019.  

Naam: 

Adres        Mailadres: 

 

De eigen bijdrage dient op de dag zelf afgerekend te worden.  

Opgeven mogelijk tot donderdag 19 september 2019. Gaarne de aanmelding in de gele 

brievenbus doen of afgeven op maandagavond in het zwembad.   
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ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019 

van  

09.00 – 10.30 uur 

Wij houden een gezellig (gratis) straatontbijt in het kader van de Burendag!       

Vijf jaar geleden hebben wij in het kader van Burendag dit voor de eerste keer 

gedaan. Lekker met elkaar ontbijten gewoon op straat. Kom jij ook mee ontbijten. 

Dit ontbijt wordt aangeboden door het Wijkcentrum “Het Centrum” en Stichting De 
Nieuwe Brug. Uitgenodigd zijn: 

Alle bewoners van de M.A. de Ruijterstraat / Alle bezoekers van Wijkcentrum “Het 
Centrum” / Alle deelnemers en vrijwilligers van Stichting De Nieuwe Brug.  

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

Ja ik kom graag naar het GRATIS Straatontbijt op Zaterdag 28 september 2019 van                    

09.00-10.30 uur.                    

Naam:       Mailadres:                                                  

Adres:                                                        Telefoonnr:   

          
o Bewoner van de M.A. de Ruijterstraat   

o Bezoeker van  Wijkcentrum “Het Centrum”   
o Vrijwilliger/Deelnemer van Stichting  De Nieuwe Brug.                                   

Graag het strookje in de brievenbus aan de M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse / De gele brievenbus in het 

gebouw of afgeven op maandagavond in het zwembad voor woensdag 25 september 2019 
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Aanvang 19.30; Einde 22.00 uur. 

Kom jij ook gezellig mee feesten?  

Als je voor het eerst komt, wil je dan even dit 

aanmelden bij Wil van der Velden?  

Mailadres: wmc.vandervelden@gmail.com;  

telefoonnr: 0181-663236 

Toegang gratis voor leden; introducés betalen € 0,50. 

Breng gezellig je vrienden en vriendinnen mee!  

Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
  

mailto:wmc.vandervelden@gmail.com


 

 

Workshop zondag  

6 oktober 2019. 

Aanvang 14.00 uur 

Einde 16.00 uur 

 

Schrijf je snel in voor de workshop van zondag 6 

oktober 2019. Binnenkort zul je zien wat wij gaan 

maken. Eigen bijdrage is € 3,00 voor deelnemers en 
introducés betalen € 5,00 dit is incl koffie/thee. 

Stuur een mailtje naar: deheer4@hotmail.com. 

Telefonisch opgeven kan ook: 06-20827351 

 

S O C I E T E I T      S O C I E T E I T      S O C I E T E I T 

 

Tevens is er deze zondagmiddag weer Sociëteit. Wil je 

gezellig komen kletsen, sjoelen, kegelen of een 

spelletje doen? Je bent van harte welkom.                  

Aanvang 14.00 uur. Eind 16.00 uur. Toegang is gratis. 

Je hoeft alleen maar je consumpties te betalen.  

mailto:deheer4@hotmail.com


 

ZATERDAG 

12 OKTOBER 2019 

 

 

EETCAFE bij  Stichting  De Nieuwe Brug 

 

Zaterdag 12 oktober a.s. is al weer het tweede 
eetcafé van het seizoen 2019/2020. Kom jij ook 
gezellig mee-eten? Voor ons drie gangendiner 
vragen wij een tegemoetkoming in de kosten van  
€ 6,00 (exkl. consumpties). Iedereen mag mee 
komen eten.  Dus onze buren, vrienden, familie, 
deelnemers, vrijwilligers bekenden of 
onbekenden; iedereen is welkom. 

Schrijf je snel in bij gre.wiechmann@gmail.com / 
06-42826465 

 

 

                                 

 

 

mailto:gre.wiechmann@gmail.com


 

 

Na de midsummer wandeling midden augustus gaan wij 
nu in oktober weer lekker wandelen.  

  Gefeliciteerd! 4 dagen lang 50 km. 

Wat een prestatie!                  

 

 

Wel 7x per jaar zet Ronald voor ons door Spijkenisse en omgeving 
mooie wandelingen uit. (Tussen de 5 en 6 km per keer)  Maar hij 
loopt buiten deze wandelingen ook het hele jaar door diverse grote 
tochten. Dit is een foto van de Nijmeegse Vierdaagse waar hij al 
JAREN elke keer weer aan meedoet. Ook dit jaar heeft hij hem weer 
succesvol gelopen. 

Kom jij ook naar de volgende wandeling van Stichting De Nieuwe 
Brug? 

Wij lopen zo rond de 6 km. Opgeven bij r.mirer1@kpnplanet.nl/0181-639227 

 

De eerstkomende wandeling is  

ZATERDAG 12 oktober. 

Aanvang 10.00 uur   Einde 13.00 uur 

Eigen bijdrage: € 2,50 incl. de kosten van de gezamenlijke 
gezonde lunch. 

  

mailto:r.mirer1@kpnplanet.nl


 

Zaterdag 19 oktober 2019  

DAGTOCHT NAAR DE ZAANSE SCHANS 

Vertrek 09.30 uur  Terug om 17.30 uur 

Eigen bijdrage € 30,00 (wij verzorgen koffie met gebak, de lunch en het drinken). 

Schrijf je snel in;  wij hebben deze dag de beschikking over twee bussen waaronder de grote 

rolstoelbus. Er kunnen in totaal 90 personen mee. Dus schrijf je snel in, edoch uiterlijk vóór 

12 oktober 2019. Pas als je betaald hebt, is je inschrijving definitief. 

   

Het programma is als volgt: 

Vertrek om 09.30 uur 

11:00 – 11:30 Ontvangst met Koffie/thee met gesorteerd gebak  

11:30 – 13:00 Bezoek Zaans Museum en de Verkade Experience  

13:00 - 13:15 Wandelen naar restaurant de Kraai 

13:15 - 14:15 Hollandse Koffietafel 

14:15 – 16:00 Bezoek aan De Zaanse Schans. De Zaanse Schans is een open woon- en werkgebied Je 

kunt hier bezoeken: de Kaasboerderij, de Klompenmakerij, het Bakkerijmuseum, de Tinkoepel, de 

Albert Heijn museumwinkel en nog diverse andere  winkels. 

17.30 uur Terug in Spijkenisse                                                                                                                   

==============================================================================
Ja ik ga graag mee naar de Dagtocht de Zaanse Schans op zaterdag 19 oktober 

2019.  

Naam:        Telnr. 

Adres        Mailadres: 

o ik voeg bij mijn inschrijfstrookje € 30,00 per persoon 

o ik maak het bedrag over naar de Penningmeester Stichting De Nieuwe Brug, Rigolettostraat 

85, 3208 PK Spijkenisse. Reknr NL 88 INGB 0005704558 

Inschrijving sluit uiterlijk 12 oktober. Strookje inleveren in de gele bus in het gebouw of op 

maandagavond in het zwembad.  



 

 

 

 

 

 

Kom jij ook gezellig mee feesten?  

Als je voor het eerst komt, wil je dan even doorgeven 

aan Wil van der Velden?  

Mailadres: wmc.vandervelden@gmail.com;  

Telefoonnr: 0181-663236 

Toegang gratis voor leden; introducés betalen € 0,50. 
  

mailto:wmc.vandervelden@gmail.com


 

 

Eigen bijdrage voor de workshop is € 3,00 voor deelnemers en introducés 

betalen € 5,00 (dit is incl. consumpties).  

Stuur een mailtje naar: deheer4@hotmail.com. 

Telefonisch opgeven kan ook: 06-20827351 
 

                                          

 

En dit alles o.l.v. onze eigen sjoelbak- 

en kegelbaan specialist: KEES 

 

Kom jij ook gezellig meedoen? Wil je 

iets anders doen, een spelletje, 

gezellig kletsen? Ook goed. 

Toegang is gratis:  wel dien je je 

consumpties zelf te betalen.  

Opgeven is niet nodig, de deur staat open.  

  

mailto:deheer4@hotmail.com


 

  

 

 

 

De contributie voor seizoen 2019/2020 bedraagt   

 

Zwemmen     €    90,00 

Dansen     €  110,00 

Hobby Middag    €   84,00 

Hobby Avond / Houtbewerken €    90,00 

Koken     € 100,00 

Sporten     €   60,00 

Muziek     €           60,00 

Algemeen Lidmaatschap  €   25,00 

Donateur     €   25,00 

Let wel op: je bent lid voor een heel jaar: dit loopt van 1  september t/m 31 

augustus. Tussentijds wegblijven betekent niet dat je geen lid meer bent. 

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Immers aanmelden doen wij ook 

schriftelijk. 

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_ 

Wil jij ook eens meedoen bij een activiteit of gaan kijken of je het leuk vindt? 

 

De deur staat open!!!!!!!  

 

Vanaf maandag 2 september vangen alle wekelijkse activiteiten weer aan!

Stichting  

De Nieuwe Brug 

t.a.v. Penningmeester 

Rigolettostr. 85,  

3208 PK Spijkenisse 

Reknr: 

NL88INGB 000 5704558 

 

Wij zijn trots dat de 

contributie ook voor het 

komend seizoen weer gelijk 

is gebleven.  

Wij innen ook dit jaar weer 

via Club Collect de 

contributie. Wilt u liever 

rechtstreeks betalen?  

Voor 1 oktober kunt u de 

contributie rechtstreeks 

overmaken aan onze 

Penningmeester. 

Na 1 oktober worden de 

stukken aangeleverd bij 

Club Collect.  

NIEUWS OVER DE 
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AKTIVITEITENKALENDER  september/oktober  2019 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

     

 

   

 

 

   

 

 

  

 

 

                      

 

 

 

   

  

 

 

 

Zaterdag 31 augustus   

10.30 – 16.00 uur 
WANSINKBOKAAL in 

Sporthal Den Oert 

 

Vanaf                          

maandag 2 september  

2019                      

starten alle  wekelijkse 

activiteiten weer.  

AANVANG ALLE 

ACTIVITEITEN 

 

Zaterdag                        

7 september 2019      

Aanvang 09.30 uur of 

13.30 uur.  

    

AED CURSUS  

 

Zaterdag avond                    

7 september 2019  
Tapas Pensados 

 

Zaterdag                           

21 september 2019      

12.30 – 13.00 uur  

Lunchen  

Zaterdag                        

28 september 2019    

09.00 – 10.30 uur            

Straatontbijt  

 

Zaterdag                            

14 september 2019       

17.30 – 19.30 uur 

Eetcafé 

Zaterdag                      

21 september 2019      

09.00 – 15.30 uur 

Rommelmarkt   
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Zaterdag                         

5 oktober 2019              

19.30 – 22.00 uur 

DISCO 

 

Zondag                           

6 oktober 2019                    

14.00 – 16.00 uur 

  

Workshop & Sociëteit 

 

Zaterdag                     

26 oktober 2019         

19.30 – 22.00 uur

  

DISCO 

 

Zondag                         

30 september 2018    

14.00 – 16.00 uur 

Zaanse Schans 

DAGREIS 

 

Zaterdag            

12 oktober 2019  

17.30 – 19.30 uur 

Eetcafé 

 Zaterdag                       

19 oktober 2019  

09.30 – 17.30 uur 

 

Wandelen 

 

 Zaterdag                       

12 oktober 2019  

10.00 – 13.00 uur 

 
Workshop & Sociëteit 

 

 Zondag                          

3 november 2019     

14.00 – 16.00 uur 
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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 captainsdinner 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 

 

 


