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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 

 

 

d.jaspers1@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 

  

06-22219135 Bestuurslid /vacature 

Koken Aukje Gutter 

 
0181-659547 Bestuurslid / hoeven@planet.nl 

Muziek Wendy Mirer 
 

0181-629600 Bestuurslid / wandam@planet.nl 

Disco Wil van der Velden 

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

Avondvierdaagse Gerrie Mirer 

 
0181-639227 Gerrie.mirer@kpnplanet.nl 

Brugnieuws redactie Gre Wiechmann 

 
0181-614787 gre.wiechmann@gmail.com 

Clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7   0181-611096  06-42826465 

Rivièrabad: Groene Kruisweg 21 

 

 06-42826465  (afbellen als je niet aanwezig kunt zijn) 

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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MAART ROERT ZIJN STAART!!!!!! 

 

Op 23 februari werd de maand afgesloten met de Carnavals Disco. Het was een gezellige 
avond. Jammer dat het niet zo druk was, maar wie er waren hebben genoten. En ik heb al 
horen  fluisteren dat wij volgend jaar, zaterdag 29 februari,  wellicht bezoek krijgen van een 
carnavalsvereniging. Dus hou het in de gaten! Want het meelopen met een echte 
carnavalsband dat is nog net iets spannender en leuker.  

Op maandagavond 4 maart was het weer een spannende avond in het zwembad. Wij gingen op 
voor het certificaat zwemmen. En wie de acties goed had gedaan,  kreeg bij de uitgang een 
prachtige medaille omgehangen. Elke keer weer leuk om te zien hoe dit evenement verloopt!  
(Bijna) iedereen zet zijn beste beentje voor. 

We zwemmen met een grote constante groep. We hebben een paar mensen die graag willen 
komen zwemmen, maar waar wij een op een begeleiding voor nodig hebben. Ben jij diegene 
die ons komt helpen? Of wellicht ken je iemand in je omgeving die dit graag zou willen doen. 

Maar ……. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Wij moeten echt elke maandagavond op je 
kunnen rekenen. Het is van 18.00 – 20.00 uur. Kun jij maar een deel van deze tijd? Ook fijn. 
Meld je snel aan bij gre.wiechmann@gmail.com. Beter nog: kom gezellig langs in het zwembad 
en proef de sfeer!!! 

Op woensdag 6 maart was de grote keuken omgebouwd tot bloemencentrum. Er werden deze 
dag bloemstukjes gemaakt. De hele dag is er hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en de 
keuken weer spic en span achter te laten, want …. Het koken gaat natuurlijk gewoon door die 
avond. 

Donderdag 7 maart werd er vanaf 12.00 uur heel hard gewerkt om alle tafels neer te zetten, de 
spullen zoveel als mogelijk uit het voorraadhok te halen en neer te zetten op- en onder de 
tafels. De elektra was al grotendeels neergezet. De zijzaal werd ingeruimd. Immers zaterdag 
beloofde het weer gewoon slecht te worden.  

Donderdagavond de muziekavond, zoals we een tijdje geleden hebben afgesproken, tussen de 
neergezette tafels en kisten. Immers de Rommelmarkt is echt niet meer in een dag neer te 
zetten. En als je dan donderdagavond denkt, het schiet lekker op???? Nu de HELE vrijdag én 
de vrijdagavond is er nog een ploeg bezig geweest om alles netjes neer te zetten, uit te 
sorteren en de zaal prachtig strak neer te zetten. Wat een werk. Dank voor jullie tomeloze inzet. 
Niet iedereen ziet wat een werk het is, maar neem van mij aan: het is een MEGA klus.  

Zaterdagochtend gingen de deuren om exact 09.00 uur open en het is de hele dag heel gezellig 
druk geweest. De mensen liepen in en uit. Er waren ook veel deelnemers die gezellig 
langskwamen. Voor  een aantal had de leiding van de tehuizen wel erg veel tijd ingeruimd voor 
dit bezoek. Ze werden om half elf gebracht en om over drieen opgehaald. Dat is voor onze 
groep vrijwilligers nog een extra belasting. Immers wij hebben onze handen al vol aan het 
bemannen van de markt.  

De pannenkoeken werden in vlot tempo gebakken. De poffertjes werden gebakken, in  twee 
grote elektrische pannen.  Het was even wennen om hier mee te werken.  Al met al was het 
hard werken om de goe gemeente te voorzien van een, twee, drie of weet ik hoeveel 
pannenkoek of een portie poffertjes. Maar het is gelukt! 

Trots keken wij zaterdagavond nadat wij de spullen zo goed en kwaad als het kon, hadden 
uitgezocht en klaar hadden gemaakt voor transport of weer in de opslag hadden gezet. 
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Zondagmorgen werden de eerste spullen weggebracht die wij niet meer konden gebruiken. De 
kleding is naar het goede doel gegaan, de aktie schoenendoos kreeg veel mooie spullen om de 
dozen te vullen. Leuke T-shirts, speelgoed en wat dies zij meer. 

De boeken maandag weggebracht (We hebben nog heel veel boeken bewaard voor de 
volgende markt op zaterdag 18 mei a.s.). Het oud-ijzer weggebracht, het (kapotte) elektra 
weggebracht. Wij zijn er met elkaar toch maar mooi druk mee.  

En tot slot het HELE pand weer schoongemaakt, geboend en gepoetst. Want hygiene staat 
hoog in vaandel.  

Hulde voor deze hardwerkende medewerkers!!!!!! Het kost heel veel tijd en energie maar het 
resultaat, daar zijn wij trots op!!! Hierdoor kunnen wij onze deelnemers weer trakteren op leuke 
uitjes/dingen. 

Op zaterdag 23 maart stond het educatieve uitje op de rol. Wij wisten eigenlijk niet wat het 
Rondje Rotterdam ons zou brengen. Nu wij zijn met twee bussen op pad gegaan. De speciale 
grote rolstoelbus ging ook mee, zodat wij met elkaar de hele dag op pad konden gaan. 

Wij startten bij de Euromast. Heel veel van onze deelnemers waren hier nog nooit opgeweest, 
of heel lang geleden. Een prachtige tocht naar boven. Daar stond hoffotograaf Piet klaar om 
iedereen te vereeuwigen. Dat was een leuke verrassing. Niet iedereen is helemaal naar de top 
gegaan. De volgende lift naar de top is alleen te bereiken via een stijle trap naar de volgende 
lift. Deze lift doet er 10 minuten over om naar boven en beneden te gaan. Dit betekende dat met 
de lange wachtrijen die er  stonden wij in de loop van de middag pas boven zouden aankomen. 
De varende pannenkoeken boot vertrok uiterlijk half een. En dat wilden wij natuurlijk ook niet 
missen. 

Beneden in het restaurant kregen we koffie met gebak en omdat wij niet allemaal tegelijk naar 
boven konden, zijn wij in groepen opgesplitst.  

Vervolgens gingen wij lopend richting de Pannenkoekenboot. 75 minuten varen en lekker 
zoveel pannenkoeken opeten als je kan. Dat klinkt als een feestje en het was een feestje. Na de 
gezellige vaartocht liepen we naar het Belasting & Douanemuseum. Een bijzonder museum 
waar je veel kunt zien & doen. Het was een tochtje van 900 meter. Een lekkere wandeling door 
het park onder het  genot van een voorjaars zonnetje.  

Sommigen onder ons hadden wat moeite met dit stukje lopen. Zo was er een deelnemer die 
demonstratief op de grond in het park was gaan zitten. Ze ging écht niet meer verder. Maar ja 
de bus komt je daar niet ophalen, dus besloot ze toch maar verder te lopen. Wat mij opviel was 
wel dat de conditie van een aantal deelnemers echt schrikbarend is. Lopen is niet slecht voor 
de mens, misschien kunnen zij zich in het vervolg aansluiten bij de wandelingen. 

Het museum was leuk. Wij hebben veel geleerd over de meest vreemde soorten belastingen. 
Het is een mooi pand, waar over vier verdiepingen verdeeld van alles te zien en te doen was. 

Om half vier stonden de bussen gereed voor het museum om ons terug te brengen. We 
kwamen even half vijf moe maar zeer voldaan terug. Wij hebben genoten! 

En dan maken wij ons al weer op voor de Playbackshow op zaterdag 30 maart a.s. Helemaal 
volgeboekt! Het is dan ook de 20ste editie. In het volgende brugnieuws verschijnt er een verslag. 

 

             APRIL DOET WAT ZIJ WIL!!!!!! 
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Op zaterdag 6 april openen wij de maand met de jaarlijkse Truckrun. Wij 
zitten helemaal vol. Er waren nog wel wat  tehuizen die te laat hebben 
ingeschreven waardoor de cliënten van hen niet mee konden met de 
Truckrun. Dat is echt jammer. De Stichting krijgt plaatsen toegewezen voor 
mensen die thuiswonen of begeleid zelfstandig wonen.  

 

 

Op zaterdagavond 6 april kunnen wij ons weer lekker uitleven op de inmiddels 
welbekende, super gezellige Line Dance avond. Arnold Breuër komt deze 
avond weer met een aantal vrijwilligers de avond voor ons verzorgen. Iedereen 
kan en mag meedoen. De avond begint om 19.30 uur!  

 

Op zondag 7 april gaan wij weer PAASSTUKJES maken. Meld je snel aan! 
Ik heb al gezien wat ze willen gaan maken. Ik herinner mij nog van de 
vorige keer dat er 22 deelnemers  waren opgegeven, maar dat er 
uiteindelijk 34 aanwezig waren. Dat brengt ons in grote problemen, omdat 
wij ook het materiaal moeten inkopen. 

 

Please geef ze gewoon snel op! Onze deelnemers genieten altijd van deze middag. Aanvang 
14.00 uur. Einde 16.00 uur. Kijk ook verderop in het blad. 

Ook is er deze middag societeit. Er kan van alles gezellig gedaan worden. De toegang is vrij, de 
bar is open dus er kan iets lekkers gekocht worden.  

                                         

Op zondag 14 april is het PAASBINGO!!!!! Daar mag iedereen aan 
deelnemen. Je hoeft je niet in te schrijven. Er zijn weer prachtige 
prijzen. Iedereen is van harte welkom. Aanvang 13.00 uur. Einde 
17.30 uur! Zie ook verderop in het blad voor meer informatie. 

 

 

KEN JIJ NOG (OUD) MEDEWERKERS DIE JARENLANG 
HEBBEN MEEGEDANST? GEEF HUN NAMEN EN ADRES ZO 
SNEL MOGELIJK DOOR AAN: Monique de Lange, Brenda Bol of 
Tess van Gelderen. 

 

 

Op vrijdagavond 19 april a.s. gaat er voor de 40ste keer afgedanst worden. Dat wordt echt een 
heel bijzondere avond. In de pauze wordt er een speciaal optreden verzorgd. Wij hopen dat 
veel (oud) medewerkers van het dansen deze avond ook aanwezig willen zijn. Wij hebben zelfs 
twee deelnemers die voor de 40ste keer meedoen! Kom je ook gezellig kijken deze avond. Je 
kunt kaarten vooraf bestellen (€ 3,50 incl 1 consumptie) maar ze zijn ook aan de zaal te 
verkrijgen. 
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Het afdansen vindt weer plaats bij Scholengemeenschap Scala Molenwatering, Curieweg in 
Spijkenisse. Een prachtige lokatie waar iedereen gezellig een plaatsje rondom de dansvloer kan 
krijgen. Iedereen is hier welkom. Koop dus snel een kaartje voor deze heel gezellige avond.  

Op zaterdagmorgen 20 april gaat de wandelgroep om 10.00 uur weer vertrekken vanuit het 
Clubgebouw aan de M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse. Meld je snel aan bij Ronald Mirer. 
Verderop in het blad vind je ook informatie. 

En dan is het echt 21 en 22 april PASEN en zijn wij gesloten. Even uitrusten voor de eindsprint, 
want wij krijgen echt nog leuke drukke weken tot de zomervakantie die 1 juli begint. 

Zaterdag 27 april is het KONINGSDISCO!!!!! Leuk als je met iets oranjes aan,komt. De avond is 
van 19.30 – 22.00 uur. Kom je voor het eerst? Laat dit even weten aan Wil van der Velden. Info 
staat verderop in het clubblad. 

Dus ook in APRIL hoef je nooit in het weekend en door de week je te vervelen. Wij hebben altijd 
iets leuks te doen.  

 

En dan, het komt maar eens in de 6 jaar voor: de KONINGSDISCO echt 
op KONINGSDAG. Kom jij ook met iets oranjes?  Het is altijd weer een 
gezellig feestje.  

Dus 27 april allemaal naar de KONINGSDISCO!!!!!! Aanvang 19.30 uur, 
einde avond: 22.00 uur 

 

WAT ZAL MEI ONS BRENGEN??? 

Wat te denken van zondag 5 mei? Societeit én Workshop voor Moederdag 

Op zaterdag 11 mei gaan wij ’s morgens wandelen en ’s avonds 11 mei is het LAATSTE 
eetcafé voor de vakantie. In juni zijn een aantal vrijwilligers met vakantie, dus  helaas kan het 
eetcafé dan niet doorgaan.  

Op zaterdag 18 mei is er weer een grote KLEDINGBEURS & BOEKEN- EN PLATENBEURS. 

Op vrijdag 24 mei staat de workshop Mandala tekenen weer op de rol. Van 19.00 – 21.00 uur 
gaan wij lekker met elkaar hiervan genieten. Meedoen is voor iedereen mogelijk. 

Op zondag 2 juni kun je je weer inschrijven voor de Vaderdag workshop.  

En dan …… van 3 t/m 6 juni is het weer AVONDVIERDAAGSE. De trainingen voor de 
evenementenbegeleiders zijn al gestart. Wij moeten nl een groot aantal 
evenementenbegeleiders leveren om te kunnen meelopen met onze club. 

Dat doen wij met liefde. Zijn er nog vrijwilligers die mee lopen en deze e-training willen doen? 
Ook als je geen evenementenbegeleider wilt worden, dan hopen wij dat je mee wilt lopen. 

Geef je snel op bij Gerrie Mirer (gerrie.mirer@kpnplanet.nl). 

We lopen doorgaans met ruim 130 deelnemers & begeleiders. Leuk als je mee loopt. Wacht 
niet te lang met opgeven. Doe het gelijk, dan vergeet je het ook niet. 

Wij hebben er zin in, jullie ook?  

Abelien van der Rest    (abelien@chello.nl) 
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 OVERZICHT VAN DE KOMENDE EETCAFE’S 2019  

11 mei – 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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 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. 

 

Heb jij nog spulletjes voor de komende  

Kledingbeurs & Boeken- CD beurs op 

Zaterdag 18 mei 2019 

09.00 – 15.30 uur 

         

 

 

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 

                    

 

GÉÉN GROTE SPULLEN, ZOALS STOELEN, BEDDEN, BANKEN, EETHOEKEN KASTEN ETC.  

Wij hebben hier (helaas) echt geen ruimte voor! 
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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 

  

 

 

Schrijf je snel in voor de activiteiten. Dan kunnen wij ons ook 

beter voorbereiden. 

Kijk w at je leuk vindt en laat het ons snel weten! 



TRUCKERS RONDRIT 2019  

 

 

VOORNE PUTTEN 

 

 

 

Hallo allemaal,  

Het schiet al weer op! 

 

De truckers rondrit wordt dit jaar gehouden op zaterdag 6 april 2019. 

Helaas hebben wij dit jaar minder plekken beschikbaar, daar er 

minder vrachtauto’s mogen meerijden van de vergunningverlener.  
 

 

Inmiddels heeft iedereen bericht gekregen of hij mee kan en heeft zijn 

instapkaart ontvangen. Heb je nog niets gehoord? Dan kun je contact 

opnemen met:  

 

Joke & Piet Versendaal 

Salamanderveen 114 

3205 TD Spijkenisse     tel. 0181-636618.   

  

  



 

 

 

 

 

Zaterdag 6 april 2019 
is er weer een 

COUNTRY LINEDANCE AVOND 

van 19.30 uur tot 22.00 uur 

(zaal open 19.00 uur) 

Locatie: 

De Nieuwe Brug, M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse.  

 

Arnold Breuër organiseert weer een gezellige Country Linedance avond voor jullie. 

Er wordt tijdens deze dansavond country muziek gedraaid waarop dansen worden 
uitgelest en waarop de bij jullie bekende countrydansen kunnen worden gedanst.  

Heb je nooit aan Linedance gedaan? Je kunt gewoon meedoen!  

Arnold neemt een aantal vrijwilligers mee die jullie deze avond komen helpen. 

Toegang: Voor de leden gratis 

Introducees betalen € 2,00  

 

http://clipart-library.com/clipart/1976467.htm


 

 

 

 

INSCHRIJVEN VOOR HET MAKEN VAN EEN PAASBLOEMSTUKJE  IS VANAF NU 
MOGELIJK!!!!!    (Foto : Geen voorbeeld).                                                                                                      
EIGEN BIJDRAGE € 5,00 voor leden. Introducees betalen € 7,50.                    
============================================================================================= 

Ja ik kom graag een paas bloemstukje maken en op zondag 7 april 2019.                                   

Deze middag is van 14.00 – 16.00 uur. Eigen bijdrage € 5,00; introducées                               

€ 7,50.  Dit bedrag kan overgemaakt worden naar de Penningmeester van 

Stichting De Nieuwe Brug:   NL 88 INGB 000 5704558  onder vermelding van 

naam wie het betreft, of in een gesloten enveloppe afgegeven op 

maandagavond in het zwembad of in het clubgebouw in de gele brievenbus. 

Graag het bedrag wat bijgesloten wordt aan de BUITENKANT van de enveloppe 

vermelden + de namen van diegene die gaan deelnemen. 

Naam: 

Adres:       Telf.nr 

Mailadres:           
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Op Goede Vrijdag 19 april 2019 

gaan we voor de 40ste keer testdansen! 

Het testdansen vindt dit jaar zoals gebruikelijk, plaats bij  

Scholengemeenschap Scala Molenwatering, Curieweg 25, 3208 KJ Spijkenisse 

Alvast op voorhand bedanken wij Dicky & Astrid die er samen op deze Goede Vrijdag voor zorgen dat wij bij de 

Scholengemeenschap Scala mogen testdansen.  

Bij Scala kunnen we ook veel familie, vrienden en kennissen van onze testdansers ontvangen. Iedereen wil toch 

zien wat jullie het afgelopen jaar hebben bijgeleerd!  

 Onze deelnemers betalen geen entree, tegen inlevering van de entreekaart, krijg je op de avond zelf 

een gratis consumptie (koffie, thee of frisdrank) aan de bar. 

 De entreekaarten voor de toeschouwers kosten € 3,50 per stuk. Tegen inlevering van je entreekaart 

kun je een consumptie (koffie, thee of frisdrank) verkrijgen aan de bar. Aan de zaal zijn ook (beperkt) 

entreekaarten te verkrijgen.  

 Kinderen tot 12 jaar betalen € 1,00 entree, zij krijgen tegen inlevering van hun entreekaart een 

consumptie (frisdrank) aan de bar.  

 Voor vragen e/o opmerkingen, kunt u contact opnemen d.m.v. testdansen@gmail.com 

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

strookje sluit je direct het geld erbij in.  

De zaal gaat open om 18.15 uur. Het testdansen begint uiterlijk om 19.00 uur. Deze avond kun je ons steunen 

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

 

Ja ik kom naar het testdansen op vrijdag 19 april 2019 en wil graag 

____ toegangskaarten à € 3,50 bestellen. (volwassenen) 

____ toegangskaarten à € 1,00 bestellen. (kinderen t/m 12 jaar) 

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

telefoonnr. …………………………………………………… e-mailadres: …………………………………………………………….. 

Overmaken kan ook op NL88INGB0005704558 t.n.v. penningmeester De Nieuwe Brug. De entreekaarten 

worden de week voor het testdansen uitgereikt.  Aanmeldingen kunnen in de gele brievenbus worden gedaan 

(het geld graag bijsluiten). De aanmelding kan op maandagavond ook afgegeven worden in het zwembad.  

Testdansen                            
Stichting De Nieuwe Brug 



 

 

 

 

Trots nodigen wij van harte alle (oud) vrijwilligsters en (oud) deelnemers 

welke jarenlang hebben meegedanst, uit, om samen met ons te komen genieten 

van het bereiken van deze mijlpaal. 

Hopelijk  wordt deze avond ook door veel vrijwilligers/deelnemers bezocht.  

40 jaar is toch niet niks. 

Deze avonden worden al deze jaren verzorgd door Dansschool Labuda.  

Deze avond is er voor alle dansende deelnemers een bijzonder aandenken, 

gesponsord door de fam. De Jonge. Een fantastisch initiatief.  

LATEN WIJ ER MET ELKAAR EEN TOP FEEST VAN MAKEN!!!!!!!!! 

Deze avond zal er een verrassend optreden zijn! Dus voor iedereen wordt dit 

een geweldige feestavond.  
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ZONDAG  14 april 2019 

gaan de balletjes weer rollen. Iedereen kan 

meedoen of je nu lid bent of niet. De vrijwilligers 

helpen je als je het niet helemaal alleen kunt. 

Zaal open:           12.30 uur. 

Aanvang bingo: 13.00 uur 

Einde activiteit: 17.30 uur 

Boekje kost € 1,50.  

Uitgangspunt is 3 boekjes. 

Extra rondes € 1,00. Toegang € 1,00 en op je  
toegangsbewijs kan ook een prijs vallen.  

Er zijn weer mooie prijzen beschikbaar gesteld. 

Leuk als je je familie, buren, vrienden of bekenden 

ook meebrengt.  

Tot zondag 14 april 2019 !!!!! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREK JE WANDELSCHOENEN AAN!!!!! 

GENIET VAN DE WELBEKENDE PRACHTIGE 

WANDELINGEN. 

IEDEREEN MAG EN KAN MEE, OOK ALS JE 

IN EEN ROLSTOEL ZIT. 
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HET KOMT MAAR EENS IN DE ZES JAAR VOOR DAT WIJ 

DE KONINGSDISCO OOK ECHT OP KONINGSDAG 

KUNNEN HOUDEN. 

DIT JAAR IS ER OP ZATERDAGAVOND 27 APRIL a.s. een 

GEWELDIGE KONINGSDAG DISCO.  KOM JIJ OOK????????  

Je mag met iets oranjes komen, maar dit hoeft 

natuurlijk niet. Voel je vrij en kom gezellig meedoen.  

 

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.  Mailen kan ook naar: 
wmc.vandervelden@gmail.nl; of bel even met  
0181 – 663236 

 

 

 

 

 

 

Ben jij voor een avond 

Koning Willem Alexander of 

Koningin Maxima?????? 
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Jarigen april 2019 

 

Caroline Eijke  2 april 

Monique Rietveld  2 april  

Marianne van de Water  2 april 

Fanny Steenvoorde 3 april 

Willem Meijer  5 april 

Emmy Boelens   8 april 

Donny Eringaard   9 april 

Dennis Visscher  9 april 

Stefan Peek   12 april 

Anne Hoppener  13 april 

Hennie Oosterhout 13 april 

Kees de Heer   14 april 

Nico Jaspers   14 april 

Nick van Norden   14 april 

Dean Mol   15 april 

Kees Jongerius   16 april 

Edwin Telkens  16 april 

Netty Dekker  18 april 

Magda Korengevel  18 april 

Robin Maula  19 april 

Yvonne Schüchner  19 april 

Gerdie Ros    20 april 

Henk van Arkel  21 april 

Martin Bun   21 april  

Sigrid van Oosten  21 april 

Lisa Calvis   24 april 

Fiona Wulff   25 april 

Adry Hille   26 april  

Rodney Smith  26 april 

Rob Hoogstad  27 april 

Jose Prieto   28 april 

 

Van harte gefeliciteerd allemaal   



WORKSHOP voor MOEDERDAG & 
SOCIETEIT op 

 
ZONDAG 5 mei 2019 

 
14.00 – 16.00 uur  

 

 

 
Zondag 5 mei 2019 is er weer een gezellige Moederdag  Workshop. 

Kom jij ook gezellig meedoen? 

Schrijf je snel in.  Eigen bijdrage € 3,00. Introducees € 5,00  
 

De societeit is deze middag ook open en gratis toegankelijk.            

Kom gezellig bijkletsen, sjoelen, spelletjes doen of wat dan ook. De 

bar is open dus je kunt iets lekkers kopen of wat te drinken nemen. 

 

 
Ja ik kom graag naar de Workshop op zondag  5 mei a.s. van 14.00 – 

16.00 uur 

 

Naam:  

Adres:        tel.nr 

 

Ik betaal op de middag zelf voor de workshop. 

Eigen bijdrage € 3,00. Introducées € 5,00.   
                                                                                              

Het strookje graag in de gele brievenbus doen of maandagavond 

afgeven in het zwembad. 

 

Opgeven per mail bij: paulusros@gmail.com 

 

mailto:paulusros@gmail.com


 
 

 

 

Zaterdag 11 mei 2019 is alweer het laatste 

eetcafé voor de grote vakantie. 

 

Wij  nodigen u uit om van 17.30 – 19.30 uur 

gezellige 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 10 mei 2019. Echter vol=vol.  Wil je komen? Schrijf je zo 

snel mogelijk in. 

Dit is de laatste mogelijkheid voor de grote vakantie. 

 

De volgende eetcafés zijn: 14 september, 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. 
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Start zaterdag 11 mei 2019 om 10.00 uur vanaf het clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 
 
Zaal open:       vanaf 09.30 uur. 
 
Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer:   12.15 uur 
 
Einde activiteit:      13.00 uur 
 
Kosten incl. de lunch:     € 2,50 pp 

 

 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN  ZATERDAG 11 mei 2019 

Naam:                                                            E-mailadres:                                                                          

Ik maak gebruik van een rolstoel :   ja/nee.                                                                                                              

Ik heb zelf een rolstoel:    ja/nee  

 

Briefje in de gele bus in het clubgebouw vóór 10 mei 2019. Inleveren op maandagavond bij de 

zwemactiviteit is ook mogelijk. 

 Je kunt je ook via de mail opgeven bij met Ronald Mirer.  R.mirer1@kpnplanet.nl / 0181 – 639227. 

 

 

Aanmelden bij Ronald 
Mirer: 

r.mirer1@kpnplanet.nl 

0181 – 639227 

 

Opgeven voor                      
10 mei 2019 

Volgende wandeling:                 
29 juni 2019 
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Heb jij nog mooie spullen voor ons? Breng ze mee naar de club. Wij 

zijn er erg blij mee. 

Wij zorgen dat je op deze dag gezellig bij ons kunt komen lunchen.  

 

Wij hebben ons café weer geopend en bieden een gezellige plek aan 

om te komen ontspannen. 
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VRIJDAG 
24 MEI 2019 

 

 

WORKSHOP:                         
MANDALA TEKENEN 

 
19.00 – 21.00 uur. 

 

Kom jij ook gezellig naar de workshop Mandala 

tekenen?  

Het is op vrijdagavond van 19.00 – 21.00 uur aan de 

M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse. 

Inschrijven is mogelijk voor iedereen. 

Eigen bijdrage: € 3,00. Introducees: € 5,00. 
 

Schrijf je snel in bij paulusros@gmail.com 

 

 
Ja ik doe mee aan de workshop Mandala tekenen op vrijdagavond 24 mei 

2019 van 19.00 – 21.00 uur 

Naam:      Adres: 

Telefnr: 

 

Strookje inleveren in de gele brievenbus in het clubgebouw of op 

maandagavond bij het zwemmen. Mailen kan ook naar: paulusros@gmail.com 

 

 

mailto:paulusros@gmail.com


ZONDAG 2 juni 2019  
WORKSHOP & SOCIETEIT 

 

Wij gaan in het kader van Vaderdag  

iets leuks maken. 

Doe jij ook mee? 

 

 

 

 Iedereen kan meedoen! 

 

 Schrijf je snel in. 

 

 

 

 

 

 Wij staan deze zondagmidddag weer 

klaar voor wie niet wil mee doen aan 

de Workshop, maar wel graag willen 

sjoelen, kaarten, spelletjes doen.                            

 

Toegang voor de societeit is gratis. Consumpties en lekkers is tegen 

betaling te verkrijgen bij de bar.  

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

 
Ja ik schrijf mij in voor de  Workshop voor zondag 2 juni 2019.  

De workshop wordt gehouden van 14.00 – 16.00 uur. 

 

Naam:     Adres: 

Tel.nr 

 

Het strookje graag in de gele brievenbus in het clubgebouw of op maandagavond afgeven 

bij zwemmen. 

Opgeven per mail kan ook bij paulusros@gmail.com  

mailto:paulusros@gmail.com
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AAVVOONNDDVVIIEERRDDAAAAGGSSEE  

  22001199  

 

Hallo allemaal, ook dit jaar willen wij als Nieuwe Brug weer 

meelopen met de Avondvierdaagse in Spijkenisse. 

 

En wel van maandag 3 juni tot en met donderdag 6 juni 2019 

 

We hopen iedere avond, zoals elk jaar, om uiterlijk half zeven ‘s avonds te starten aan 
de achterkant van het Marrewijkflat, aan de Anthonius van der Nootstraat 2 bij 

Doorgaanz. 

 

Om mee te mogen lopen/rijden moet je ouder dan 7 jaar zijn, en moet je je opgeven 

voor: Donderdag 16 mei 2019.  

 

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  

   Snoekenveen 716   envelop       , met geld  

   3205 CV Spijkenisse   in de gele brievenbus 

   Tel:0181-639227   in het clubgebouw doen 

   Email: gerrie.mirer@kpnplanet.nl 

Kosten als je een medaille wilt : € 7,00 

Heb je niet betaald vooraf dan kun je 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.                                                                                 
Gaarne je briefje in de gele brievenbus doen met op de buitenkant naam en het bedrag dat er inzit. Het strookje 

inleveren bij het zwembad is ook mogelijk.  Je kunt je strookje natuurlijk ook persoonlijk afgeven aan Gerrie Mirer.  

  



 

 

 

Vind jij het leuk om mee te draaien bij het koken op woensdag en/of donderdagavond? 

Onze pool van vrijwilligers die assisteren bij het koken op woensdag- en/of donderdagavond,  
willen graag aanvulling hebben. Je kookt niet elke week (mag natuurlijk wel) maar op toerbeurt. 
Er wordt ruim van tevoren een rooster gemaakt en uiteraard als iemand ziek is hopen wij dat je 
extra kunt invallen. 

Wil je meer informatie hebben hierover? Bel even met Aukje 0181-659547. 
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Vorig jaar hebben wij voor het eerst gewerkt met  Club Collect voor het innen van de 
contributie. Ook dit jaar maken wij weer gebruik van deze service. 

Sommigen echter,  vinden dit lastig en soms is het niet mogelijk om de betalingen via 
hen te laten verlopen. 

U kunt uw contributie ook rechtstreeks aan ons voldoen.  

De contributie voor seizoen 2018/2019 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 

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. 

Contributie seizoen 2018 – 2019 

De facturen zijn uitgestuurd voor het seizoen 
2018-2019.  

Wil je niet betalen via Club Collect????? 

Wat te doen??  

Stichting  

De Nieuwe Brug 

t.a.v. Penningmeester 

Rigolettostr. 85,  

3208 PK Spijkenisse 

Reknr: 

NL88INGB 000 5704558 
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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! 

16 maart 2019 

Vandaag is het weer zover we konden weer lekker eten, we kregen stokbrood 

met kruidenboter, als voorgerecht een pasteitje, een potje sla. Het  

hoofdgerecht 3 soorten stamppotten andijvie, peen en uien en rodekool met 

verse rookworst.  Tot besluit een lekker toetje:  een flensje gevuld  met vers 

fruit, warme kersen,  ijs en slagroom  

 

Groetjes van Renie van de Marel 
  

Inleveradres: 

M.A. de Ruijterstraat 7 

Spijkenisse.  
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Breng deze kleurplaat mee naar de workshop van vrijdag 24 mei. Uiteraard 
volledig ingekleurd. Voor wie deze meebrengt, ligt er een aardigheidje klaar. 

 

 

 

 



AKTIVITEITENKALENDER  april / mei  2019 
Stichting DE NIEUWE BRUG. 

 

   

  

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

Zaterdag                                

6 april 2019 
TRUCKRUN 

 

Zaterdag   6 april               

19.30 – 22.00 uur  
LINE DANCE 
AVOND 

 

Vrijdag 19 april       

19.00 – 23.00 uur  AFDANSEN 

 

Zondag                         

30 september 2018    

14.00 – 16.00 uur 

PAASBINGO 

 

Zondag  7 april                   

14.00 – 16.00 uur 
PAASSTUKJES MAKEN 
& SOCIETEIT 

 Zondag 14 april                

13.00 – 17.30 uur  

 

Zaterdag 20 april                 

10.00 – 13.00 uur  
WANDELEN  

 

Zaterdag 27 april            

19.30 – 22.00 uur  
KONINGS DISCO 

 

Zondag 5 mei                    

14.00 – 16.00 uur

     

Workshop 

Moederdag & 

Societeit 
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Zaterdag 11 mei        

17.30 – 19.30 uur 
Eetcafe 

 

Zaterdag 18 mei       

09.00 – 15.30 uur

  

Kledingbeurs 

Boeken & CD Beurs 

 

Vrijdag 24 mei  

19.00 – 21.00 uur  

Mandala tekenen 

 

Zondag  2 juni            

14.00 – 16.00 uur  
Workshop Vaderdag 

& Sociëteit 

 

Maandag 3 juni t/m 

donderdag 6 juni

  

AVONDVIERDAAGSE 

 

Zaterdag 11 mei          

10.00 – 13.00 uur  
Wandelen 
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Aankomst bij de Euromast.  De koffie staat op ons te wachten. (En iets lekkers erbij!) 

 

Met z’n allen naar boven. Niet iedereen ging helemaal naar de top! Maar we zijn bijna allemaal boven gekomen. 

 

Op naar de pannenkoeken en lekker een stukje varen. Wij hebben er zin in. 

 

 

Lopend naar het Douane en Belasting museum. 900 meter lopen door een prachtig park hartje Rotterdam. 

 



“RONDJE  ROTTERDAM”,    23 MAART 2019 

 

Lekker genieten met elkaar. 

 

 

Met dank aan alle vrijwilligers. De foto’s zijn gemaakt door Piet Reijntjes 

 

 

 



            

Onze slagerij werkt uitsluitend met verse producten.   

 U kunt bij ons terecht voor alle soort vlees. 

   

 

Maar wij verzorgen ook graag voor u aan huis een complete bbq.                

 

 Onze salades zijn alom geprezen en voor elk wat wils                                    

                  

Voor alle feesten en partijen kunt u bij ons uw hapjes bestellen, maar wij kunnen ook uw captains 

dinner verzorgen. En wat te denken van uw erwtensoep avond of uw winter stamppot avond?  

                 

SLAGERIJ  & CATERING BEDRIJF 

L.N. VAN DER WULP 
 

KLUIVERTWEG 3 

3209 AP HEKELINGEN 

0181 -  639341 

 

Openingstijden:  

Woensdag, Donderdag, Vrijdag  08.30 – 17.00 uur 

Zaterdag van 08.00 – 13.00 uur 

Wij overleggen uitgebreid met de klanten 

en richten ons op de aanwezige wensen. 

Volledige verzorging van uw feest?  

Een bruiloft?      BEL ONS ! 

0181 639341 

 

 


