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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     

mailto:abelien@chello.nl


 

Hier word ik toch stil van! 

Zoveel organisaties en zoveel mensen die onze Stichting een ZEER WARM HART 
toedragen. Dat is toch geweldig. 

We begonnen het seizoen met de WANSINK bokaal. Een gloednieuwe kegelbaan, 
geschonken door de Dirk Kuyt Foundation stond deze dag op ons te wachten. Wat werd 
er fanatiek gekegeld! Het was een lust voor het oog. Iedereen kon meedoen en dat is 
wat wij willen. Gezelligheid met elkaar.  

De organisatie had wat te stellen deze dag. Konden wij eenmalig in het pand komen ’s 
morgens vroeg, konden wij er never nooit meer uit. De automatische deur was dicht en 
bleef dicht.  

Gelukkig gaf de gemeente uit voorzorg,  een noodnummer mee. Dit werd rap gebeld! 
Helaas …….. er werd niet opgenomen. Geen nood wij hadden nog het nummer van 
verleden jaar …….. helaas deze man werkte er niet meer. 

Toen alle nooddeuren maar eens geprobeerd. Gelukkig kregen wij aan het einde van de 
gang, de allerlaatste deur open. Nu zou je denken, dat veroorzaakt alarm? Nu niets is 
minder waar. Het bleef gewoon stil.  Bij deze nooddeur hebben wij maar iemand 
geposteerd om alle bezoekers de (ongewone) toegangsdeur te wijzen. Zo konden wij 
gelukkig toch genieten van deze gezellige dag.  

Aan het einde van de ochtend werd de kantine geopend en deze mevrouw wist hoe je 
de deur wel kunt opmaken als hij in storing schiet (ervaring leert dit, vertelde ze ons). 

Uiteindelijk hebben wij een top dag gehad en kon iedereen met opgeheven hoofd door 
de VOORDEUR weer naar buiten.  

Sponsoren en vrijwilligers die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt: BEDANKT!!!!! 

Vanaf maandag 2 september zijn alle wekelijkse activiteiten weer gestart. Eigenlijk 
verliep dit vlekkeloos. Er waren nog wat mensen op vakantie, maar ook dat moet 
kunnen.  

Op 7 september was de grote Quiz georganiseerd door de Rotary. De opbrengst kwam 
ten goede aan onze organisatie. Wij hadden twee teams: de Brugpijlers en de Brug 
ondersteuners, beiden teams hebben het prima gedaan en zijn bij de eerste 10 
geeindigd. Het was een bijzonder gezellige avond en aan het slot kregen wij een 
prachtige cheque uitgereikt.  
Nu hadden wij onze wensenlijst opgesteld. En wat zijn wij blij geworden van de 
opbrengst. Wij gaan een nieuwe activiteit starten: bowlen op zondagmiddag! De 
muziekgroep krijgt alvast een deel van de gevraagde muziekinstrumenten, de klankpan. 
De keuken heeft zijn nieuwe pannen gekregen, de zwemmers hebben allemaal nieuw 
drijfmateriaal gekregen, met carnaval komt Prins Carnaval met zijn gevolg en een DJ. 
De jongste jeugd mag met Sinterklaas naar de film en tot slot gaan wij wat doen aan de 
enorme tocht in de grote zaal. Hopelijk lukt het ons om onze zeer hoge energiekosten 
hiermee omlaag te krijgen, dat zou een maandelijke besparing betekenen. Kortom 
wensen hebben wij genoeg maar wat is het fijn als je zo’n groot aantal van deze 
wensen in vervulling kunt laten gaan.  

Rotary en onze twee deelnemende teams, maar ook alle quizzers van deze avond: 
BEDANKT!!!!!! 



 

Dan komt alweer 14 september in zicht. Het eerste eetcafe na de grote vakantie. Dat is 
nog even erin komen. Helaas konden een aantal deelnemers niet, dat kan voorkomen, 
maar laat het wel ons weten. Wij rekenen op jullie hulp. En de gasten misten jullie ook! 

Wat was het leuk dat wij verse groenten kregen uit de tuin! We hebben snijbieten sla 
gemaakt en een zalige courgette soep. Liefje wat wil je nog meer?  

Aan alle vrijwilligers die bijsprongen om te zorgen dat wij onze klanten tevreden konden 
houden; BEDANKT!!!!! 

En dan begint de grote aanloop naar de Rommelmarkt. Het hele jaar door wordt er van 
alles verzameld, gecontroleerd, gewassen, schoongemaakt, opgehaald en dan moet 
het allemaal kloppen op de dag zelf. 

Op dinsdag voorafgaand werden de planten in orde gebracht. Dat is toch altijd weer een 
enorme klus. Het resultaat was prachtig! Op donderdag en vrijdag is het een drukte van 
belang. We halen de berging leeg, wij zetten de tafels alvast neer, de elektro wordt al 
uitgestald. En dan hebben wij nog een volle dag nodig. Was er al een deel van de 
boeken en de kleding neergelegd op donderdag, de hele vrijdag was nodig om het 
speelgoed, het huishoudelijk, de enveloppenstand en de planten neer te zetten. 
Schoenen overzichtelijk uit te stallen, tassen op te hangen, kaarten neerleggen en nog 
heel veel kleding uit te zoeken. 

Maar ook appeltaarten bakken, de lunch voor vrijdag verzorgen en voor  zaterdag 
voorbereiden, zorgen dat alle boodschappen zijn gedaan. Het is een MEGA klus. Maar 
zonder alle mensen die ons mooie spulletjes schenken kunnen wij organiseren wat wij 
willen, maar is er geen bestaansrecht voor een Rommelmarkt. Aan alle gulle gevers: 
BEDANKT !!!!!!   (En hopelijk stopt u niet met verzamelen voor ons). De opslagruimte is 
weer behoorlijk leeg.  

De zaterdagmorgen is het al ruim voor 9.00 uur een drukte van belang. Het 
buitengebeuren moet nog worden ingericht. Onze gasten voor de markt, weten 
inmiddels dat wij een fantastische markt organiseren en staan ruim voor de opening op 
de stoep. Alles wordt immers heel, schoon en getest aangeboden. Wat wil een mens 
nog meer.   

Het weer werkte overigens fantastisch mee. Wij hebben een heuse lunchroom buiten 
ingericht waar bijzonder druk gebruik van werd gemaakt. Maar wat wil je, alles vers 
klaargemaakt. Daarnaast hadden wij lekkere patatjes (met dank aan de Sponsor 
hiervoor). 

En dan is het op zo’n dag gaan met die banaan. Het was een ware happening. De 
stemming was relax en gezellig. De vrijwilligers hebben genoten. Alle stands liepen 
lekker. En daar doen wij het voor. 

Na afloop hebben wij met elkaar nog wel een tijdje moeten sjouwen om te zorgen dat 
alles uitgesorteerd weer in de berging terug gezet kon worden. Een grote donatie 
kleding kon worden gedaan. De actie schoenendoos werd ook voorzien van leuke 
spulletjes. En dan gaat de ploeg blij en heel moe maar zeer voldaan naar huis. 

Maandag nog een dagje sjouwen, poetsen en boenen en de Najaars markt is alweer 
geschiedenis. Op naar de Voorjaarsmarkt! 

 



Wordt het dan nu rustiger? Misschien een beetje, maar wij gaan op Burendag nog voor 
ons straatontbijt. We verwachten zeker zo’n 100 gasten. Dus ……  bij mooi weer: tafels 
naar buiten, tafels dekken. Stoelen naar buiten. Eten voorbereiden en hopen dat de 
gasten het ook een leuk initiatief vinden. Het weer hebben wij niet in de hand, maar wij 
kunnen gelukkig uitwijken als het regent. En dat uitwijken is een feit. Tijdens het maken 
van dit blad kunnen we de weersvoorspelling al zien. De voorspelling is zo slecht, dat 
wij op voorhand hebben besloten van het Straatontbijt een ZAAL ontbijt te maken. 
Lekker droog en gezellig met elkaar ontbijten. Plaats van het ontbijt: M.A. de 
Ruijterstraat 7 in Spijkenisse. We verwachten de ontbijters tussen 09.00 – 10.00 uur. 

En voor je het weet is het alweer oktober. 

Dat wordt weer een geweldige maand. We gaan op pad naar de Zaanse Schans, maar 
wij gaan ook deelnemen aan de Special Olympics Bowlen. De groep is geformeerd dus 
wij hopen natuurlijk op een mooi resultaat. Dit gebeuren gaat plaatsvinden op zaterdag 
26 oktober in Bowlingcentrum IJsselmonde. Het is een dagprogramma. Er is een 
ochtend én een middag wedstrijddeel. Je bowlt ’s morgens en daarna vindt er een 
herindeling plaats voor het middagprogramma. Er kunnen maximaal voor heel Zuid-
Holland 72 deelnemers meedoen. En nu maar hopen dat wij worden toegelaten. Wij 
laten het ons team zo snel mogelijk weten. 

Maar wat gaan wij nog meer doen? Wij gaan in januari t/m mei 5x bowlen bij 
Bowlingcentrum Spijkenisse. Op zondagmiddag van 14.00 -16.00 uur. Wij vragen een 
eigen bijdrage. Lees verderop in het blad hoe en wat. 

Op zaterdag 5 oktober start de DISCO om 19.30 uur weer. Kom gezellig meedoen. De 
muziek wordt gedraaid door onze eigen “huis” DJ’s.  Iedereen kan meedoen. En wil je 
een (of meerdere) introducees meebrengen dan is dat prima. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd. 

Op zondag 6 oktober is de WORKSHOP BAKKEN van 14.00 – 16.00 uur. En wil je niet 
bakken? Geen probleem. Kees staat klaar met onze nieuwe kegelbaan, de sjoelbakken 
en wat dies zij meer. Van 14.00 – 16.00 uur op naar de M.A. de Ruijterstraat 7. Wil je 
gewoon gezellig komen kijken, of een praatje maken? Ook prima.  

Op zaterdag 12 oktober gaan we weer lekker wandelen. Wij starten om 10.00 uur en 
eindigen na een lekkere lunch om 13.00 uur. 

Aansluitend wordt het eetcafe weer in orde gemaakt. Het restaurant in stelling gebracht, 
het eten voorbereid.  ’s Avonds hebben wij weer een groot aantal gasten. Meld je snel 
aan want wij moeten wel van tevoren weten wie er komen mee-eten. 

Op zaterdag 19 oktober vertrekken wij naar de Zaanse Schans. De bus vertrekt om 
9.30 uur dus iedereen kan mee! Wij zijn rond half zes weer thuis. Schrijf je snel in. Het 
programma ziet er veelbelovend uit. 

Op zaterdag 26 oktober wordt dan de Special Olympics Bowlen in IJsselmonde 
gehouden en de overwinning kunnen ze  dit ’s avonds vieren bij de DISCO.  

Kortom oktober belooft ook weer een verrassende maand te worden.  

 



 

OVERZICHT VAN DE KOMENDE EETCAFE’S 2019 

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 Oktober            
 

Selja Cosic   1 oktober 

Guus van Tour   1 oktober  

Quenten Dolmans  3 oktober 

Jeroen Gijzen    4 oktober   

Miranda de Krijger  4 oktober 

Alma Rozendaal    4 oktober 

Wim Slingeland    5 oktober 

Sherita Been   7 oktober  

Sandra de Jonge   7 oktober 

Piet Versendaal    8 oktober 

Aukje Gutter   10 oktober 

Corrie Smits    12 oktober 

Marcel van de Ende  15 oktober 

Carola de Haan   15 oktober 

Anja Eringaard    16 oktober 

Hans Romijn    18 oktober 

Maartje Schepen   19 oktober 

Nico Eijke    23 oktober 

Sabina van der Laan  23 oktober 

Harry Muizer    25 oktober 

Sara van Zwol   26 oktober 

Richard van Harmelen 29 oktober 

Jerry Koster    30 oktober 

Amanda Mourits   31 oktober 

Michèle Vos   31 oktober 

 

 

  

Van harte gefeliciteerd allemaal en een hele fijne dag 
 

 



Wansinkbokaal 

Zaterdag 31 augustus was het weer zover. De opening van het nieuwe seizoen van Stichting 

De Nieuwe Brug begon weer traditiegetrouw met de Wansinkbokaal. 

Dit keer waren er 5 teams die meededen en die streden om hun naam op de wisselbeker. 

We begonnen de dag met de warming up van Dennis de Haan van Dee Move. Op vrolijke 

nummers werden de spieren opgewarmd en werd er meegedanst. 

 

Daarna begon het echte werk met alle spellen die vandaag gedaan moesten worden. Dit jaar 

hebben we een mooie gift van de Dirk Kuyt foundation ontvangen, waarmee we een mooie 

grote houten kegelbaan hebben gekocht. Dit spel viel zeer goed in de smaak. We zijn de Dirk 

Kuyt Foundation dan ook zeer dankbaar voor deze gift. 

Ondanks de warmte ging iedereen fanatiek met alle spellen aan de slag. Af en toe was er 

een oplettend oog van de jury omdat de regels van de spellen op een iets andere manier 

werden opgevolgd en je een ei toch echt niet vast mag houden bij de eierrace. Maar ook dat 

kwam goed. 

 

 

 

  

 

 



 Na alles losse spelonderdelen moest er natuurlijk 
ook nog even een echte krachtmeting plaatsvinden 
en werd erg gekeken welk team nu de grootste 
spierballen heeft. 

Dit deden wij met het touwtrekken. En daar werd 
een kracht gebruikt. Helaas kan niet iedereen de 
sterkste zijn, maar ik moet zeggen dat de meeste 
teams behoorlijk aan elkaar gewaagd waren. 

 

 

 

En dan was het al weer tijd voor de prijsuitreiking. Iedereen heeft heel hard zijn best gedaan, 
maar je weet wat ze zeggen mee doen is belangrijker dan winnen. Maar desondanks kan er 
maar 1 de winnaar zijn. Onder heus tromgeroffel liep de spanning op en hoorden we dat de 
winnaar dit jaar team 1 was.  

In dit team zaten Marina Bussem, Lucy Mets, Niels Schüchner, Ricardo Vissers, Manon de Graaff 
en Caroline Eijke. Gefeliciteerd allemaal!! 

 

 

Alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben 
gemaakt, nogmaals bedankt. En we gaan er weer een 
mooi nieuw seizoen van maken met zijn allen. 

  



 

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 was 
het dé AED cursusdag. 

Zaterdagmorgen was er een gezellige grote 
groep die cursus kreeg. Leuk om theorie af te 
wisselen met praktijk. Gelardeerd door zeer 
realistische en indrukwekkende filmpjes. 

Een cursusleider die het goed kon uitleggen en 
duidelijk kon laten zien wat wel en wat zeker niet 
te doen.  

Ditzelfde programma werd zaterdagmiddag 
nogmaals gepresenteerd. Kortom wij hebben gelukkig weer heel veel getrainde 
AED medewerkers.  

Dank voor jullie deelname. Allemaal ontvangen jullie een certificaat. 

 
 

 

Inleveradres: 

M.A. de Ruijterstraat 7 

Spijkenisse.  
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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  BAKKEN 

zondag  6 oktober 2019. 

Aanvang 14.00 uur 

Einde 16.00 uur 

Schrijf je snel in voor de workshop van 

ZONDAG 6 OKTOBER 2019.  

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 zelf 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 (excl. 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


 

 

 

Aanvang 10.00 uur   Einde 13.00 uur 

 

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 

 

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


 

 

SPECIAL OLYMPICS BOWLEN 

Bowlingcentrum IJsselmond, 

Akkeroord 10,  

3079 ZS Rotterdam 

De hele dag gaat er gebowld worden door ons speciale team 

bestaande uit: 

Marijn Dijkman, Patricia van Tour, Ricardo Visser, Michiel 

Brouwer, Carolien Eijke, Diana Seeger, Harry Muizer, Vera 

Dikkenberg, Ben Stolk, Lucy Mets, Astrid Nederlof en Patrick 

Dol. 

De vertrektijd zal apart doorgegeven worden, zodra het programma 

bekend is. Er zijn twee sessies, een ochtend- en een middagsessie. 

Aan beiden doet iedereen mee.                                                                        

Begeleiders zijn deze dag: Kees en Betsie de Heer & Patty Eijke 

Wie wil onze ploeg wegbrengen en ophalen????? 

Meld je aan bij gre.wiechmann@gmail.com 

Vervoer moet nog afgesproken worden. 

Gelieve allemaal sportkleding aan te trekken.     

Vergeet niet je lunchpakket en drinken mee te 

nemen! (kopen zal ongetwijfeld ook kunnen). 

 

mailto:gre.wiechmann@gmail.com
https://www.animaties.com/img-lunch-bewegende-animatie-0072-155922.htm
https://www.animaties.com/img-taxichauffeur-bewegende-animatie-0019-172828.htm


 

 

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


 

 

 

 

Arnold Breuër en zijn vrijwilligers komen weer!!!!! 

 

 19.30 – 22.00 uur 

Ook als je nog nooit aan Line Dance hebt gedaan, ben je van harte welkom.  

Je kunt altijd meedoen. Ze brengen nl ook een aantal vrijwilligers mee, die jullie deze 

avond komen helpen. 

De voorgaande keren bleek al hoe leuk het is om met elkaar  te dansen. Toegang is 

voor leden gratis.  Introducés betalen: € 2,00.         

 

                                                                                  

HOORT, 

HOORT 

ZEG HET 

VOORT 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqq-PAxuXVAhUBLFAKHRzjBXkQjRwIBw&url=http://www.gasthuisschijndel.nl/het-gasthuis/agenda/line-dance-1930-20&psig=AFQjCNGkVPJpn6OxrC_EFKaXF4lINjbTRw&ust=1503309505292097
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdnvbQwuXVAhWQZlAKHb_XDPwQjRwIBw&url=http://www.vcdi.de/EVENTS/schlagerlounge/schlagerloungehtmlbackup19012010.htm&psig=AFQjCNG_zvcFoaQ_PcmXflqqmmc7d61eng&ust=1503308462244650


 

 

 

 

Trek jij ook je wandelschoenen aan en ga je gezellig met ons mee op pad?                     

Wij vertrekken zaterdagmorgen 16 november a.s. om 10.00 uur vanaf de M.A. 

de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse.  

We lopen met elkaar zo’n 5 a 6 km en drinken onderweg nog gezellig iets. 

Bij terugkomst in het clubgebouw staat er een gezonde lunch op ons te 

wachten. Eigen bijdrage € 2,50.  

Meld je aan bij r.mirer1@kpnplanet.nl. Bellen kan ook naar:  0181 – 639227 

Zit je in een rolstoel? Ook dan kan je mee met ons.  

 
  

mailto:r.mirer1@kpnplanet.nl


 

 

 

                

 

Vanaf 17.30 uur ontvangen wij u graag. Het eetcafe eindigt rond 19.30 

uur.  

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 6,00 pp (excl. 
consumpties)  

Iedereen is van harte welkom! Nodig je vrienden, kennissen, familie 

of wie dan ook eens uit voor een gezellig etentje.  

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

 

WELKOM BIJ EETCAFE UNIEK   M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse 

 

mailto:gre.wiechmann@gmail.com


 

 

We kennen bij de  activiteiten muziek en koken altijd lange wachttijden voor er 

een plekje vrij komt.  

Op donderdagavond is er een mogelijkheid om mee te doen met de activiteit 

koken van 19.00 – 21.00 uur. 

Eigen bijdrage € 100,00 voor het hele seizoen. Gezamenlijk koken, koffiedrinken 

en eten. Gezelligheid kent geen tijd. 

Informatie bij Aukje Gutter 0181 – 659547  hoeven@wxs.nl 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

Ook is er een mogelijkheid om op donderdagavond aan te sluiten bij de 

Muziekgroep. Gezellig met elkaar muziek maken en zingen.  

Op donderdagavond is er van 19.00 – 21.00 uur weer een plaatsje vrij. 

Eigen bijdrage € 60,00 voor het hele seizoen.   

Informatie bij: Wendy Mirer 0181 – 629600 / Wendy78m@hotmail.com  

-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

Wil jij ook aan je conditie werken, leuke verschillende sporten doen? 

Elke donderdagavond van houden wij van 19.00 – 20.30 uur een SPORTINSTUIF.  

Plaats: Anna Frankstraat 26.  

Eigen bijdrage € 60,-- per jaar.  

Informatie bij: Herman Mets 06-26374624 / 

herman.sport.denieuwebrug@gmail.com  

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-                                                                                  

KOM JIJ ERBIJ ??????    KOM JIJ ERBIJ ????????  KOM JIJ ERBIJ ??????? 

mailto:hoeven@wxs.nl
mailto:Wendy78m@hotmail.com
mailto:herman.sport.denieuwebrug@gmail.com


 

 

 

                                                                                                                                

Zaal open om:  12.30 uur 

Aanvang:   13.00 uur 

Einde:   17.30 uur 

 

Toegang: € 1,00 (is tevens uw lootje voor de loterij) 

Per ronde betaal je € 1,50.                                Extra grote ronde € 1,00 

 

                                

 

 

 

 



                             

 

                               

AANVANG :   19.30 uur 

EINDE:    22.00 uur  

 

 

  



 

  

 

 

 

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!!!!!!!  

  

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 dit jaar weer via 

Club Collect de contributie. 

Wilt u liever rechtstreeks 

betalen?  

Voor 15 oktober kunt u de 

contributie rechtstreeks 

overmaken aan onze 

Penningmeester. 

Na 15  oktober worden de 

stukken aangeleverd bij 

Club Collect.  

NIEUWS OVER DE 

CONTRIBUTIE 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHqvi_6erhAhUPJ1AKHVibBA0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.gemengdzangkooroosterheide.nl/algemeen/nieuw-koorlid/de-kosten/&psig=AOvVaw31azIQ-WwSvLkcQDnkWyta&ust=1556267265438695
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwibvru86urhAhVEyqQKHRRRAYkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=Q_T0J_3umJU&psig=AOvVaw2WY2KFq-QqTCAoYf1LVxVB&ust=1556267513033338


 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

5x bowlen voor € 35,00                  

(incl 1 consumptie) 

 

 

Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor 

deze activiteit.  

Zondag 19 januari, Zondag 22 februari, Zondag 

15 maart, Zondag 19 april, Zondag 24 mei 2020 

Van 14.00 – 16.00 uur 

Bowlingcentrum Spijkenisse. 

Inschrijven kan bij: gre.wiechmann@gmail.com/06-42826465 

Inschrijving is pas definitief na betaling: 

Gaarne € 35,00 overmaken aan Penningmeester Stichting De 
Nieuwe Brug 

Reknr NL 88 INGB 000 570 4558  

(bij overboeking van deze activiteit zal dit bedrag worden 

teruggestort) 

  

mailto:gre.wiechmann@gmail.com


 

Dankzij de fantastische opbrengst van de Rotary hebben wij een groot 

aantal wensen in vervulling kunnen laten gaan. 

Begin van dit jaar hebben wij een wensenlijst opgesteld;  wat is het 

dan fijn dat deze wensen in vervulling kunnen gaan.  

 Wat te denken van nieuwe zwemgordels. Deze worden keurig 

op een rek opgehangen, genummerd en voorzien van de naam 

De Nieuwe Brug.   

 Wat te denken van een mooi muziekinstrument?  

 Wat te denken van het oplossen van de tocht in de grote zaal? 

 Wat te denken van het uitje naar de film met Sinterklaas met de 

woensdagmiddag club? 

 Wat te denken van een bezoek tijdens het carnaval van de 

Smooksnuivers in februari 2020? 

 Wat te denken van onze nieuwe activiteit B O W L E N???? 

 

 

En dan te weten dat wij van het Oranje Fonds in het 

kader van Burendag 2019 een bijdrage hebben mogen 

ontvangen voor het repareren van onze buitenruimte, 

die helaas nodig gerepareerd moet worden.  

 



AKTIVITEITENKALENDER  oktober/november/december 2019 

Stichting DE NIEUWE BRUG.    

 

   

  

 

   

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

IEDEREEN KAN & MAG MEEDOEN BIJ ONS!!!!!!! 

 

 

Zaterdag                         

5 oktober 2019              

19.30 – 22.00 uur 

DISCO 

 

Zondag                           

6 oktober 2019                    

14.00 – 16.00 uur 

  

Workshop & Sociëteit 

BAKKEN  

 

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 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDpNvlrqDkAhWQGuwKHZi3ADMQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.animatiesfunplaatjes.nl/wandelen.htm&psig=AOvVaw3hgIZD6Shg3cbj3RSI4d_g&ust=1566903016028948


 

 

   

 

 

   

 

     

 

   

 

 

   

 

 

  

 

 

                      

 

 

 

   

  

 

   

  

 

                               

 

Zaterdag                        

9 november 2019    

19.30 – 22.00 uur 

LINE DANCE 

 

Zaterdag              

16 november 2019.     

10.00 – 13.00 uur

     

WANDELEN 

 

Zaterdag                          

16 november 2019       

17.30 – 19.30 uur

          

EETCAFE 

 

Vrijdag, Zaterdag, 

Zondag                          

6, 7 en 8 december 

2019 

KERSTMARKT & 

BLOEMSCHIKKEN 

Zaterdag                      

14 december            

17.30 – 19.30  

Eetcafe in 

KERSTSFEER 

 

Zondag                              

24 november 2019   

13.00 – 17.30 uur 

SINT BINGO 

Zaterdag             

30 november 2019   

19.30 – 22.00 uur

  

SINT DISCO 

 

 

Zaterdag                      

21 december            

17.00 – 20.30  

KERSTDINER 

DEELNEMERS/ 

VRIJWILLIGERS 

NOTEER DEZE DATA ALVAST IN JE AGENDA! 



            

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 

 

 


