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Tel. nummer
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0181-632080/
06-13970451

d.jaspers1@upcmail.nl

Penningmeester

Nico Jaspers

Secretaris

Gré Wiechmann

06-42826465

gre.wiechmann@gmail.com

Zwemmen:

Gré Wiechmann/Betsy & Kees de
Heer

06-20827351

gre.wiechmann@gmail.com/deheer4@gmail.com

Dansen

Monique de Lange

06-10172385

Bestuurslid / monique.vandenengel@gmail.com

Hobby club middag

Tanja van der Meer

06-55348528/0642826465

Informatie:tpvdmeer330@hotmail.com
gre.wiechmann@gmail.com

Hobby club avond

Joke Versendaal

0181-636618

Bestuurslid / jokeversendaal52@gmail.com

Sportinstuif

Herman Mets

06-26374624/
06-22219135

Bestuurslid
herman.sport.denieuwebrug@gmail.com

Koken

Carla Kindermans

06-86861049

Adviseur /Carla.kindermans@gmail.com

Muziek

Wendy Mirer

0181-629600

Bestuurslid / wendy78m@hotmail.com

Avondvierdaagse
Bowlen

Gerrie Mirer
Betsy en Kees de Heer

0181-639227

Gerrie.mirer@kpnplanet.nl

06-20827351

deheer4@hotmail.com

Clubgebouw:

M.A. de Ruijterstraat 7

0181-611096

06-42826465

Rivièrabad:
Gymzaal Maaswijk:

Groene Kruisweg 21
Anne Frankstraat 26

06-42826465

(afbellen als je niet aanwezig kunt zijn)

06-22219135

(afbellen als je niet aanwezig kunt zijn).

Activiteit

1xper week

Plaats

Tijd

Eigen bijdrage

Zwemmen

maandagavond

Rivièrabad

18.00 - 20.00 uur

€ 100,00/jr

Dansen

dinsdagavond

clubgebouw

19.00 - 22.00 uur

€ 110,00/jr

Hobbyclub 5-15 jaar

woensdagmiddag

clubgebouw

15.00 – 16.30 uur

€ 84,00/jr

Hobbyclub > 15 jaar

woensdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

€ 90,00/jr

Hobbyclub hout

woensdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

€ 90,00/jr

Kookles

woensdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

€ 100,00/jr

Kookles

donderdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

€ 100,00/jr

Muziek

donderdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

€ 60,00/jr

Sportinstuif
Workshops
Disco
Wandelen
Kook café
Computercursus
Bowlen

donderdagavond
1x per maand vrijdag of zondag
laatste zaterdag/maand
1x per maand zaterdagochtend
1x per maand zaterdagavond
Woensdagavond
Zondagmiddag 10x/per jaar

Gymzaal/Maaswijk
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Bowlingcentrum

19.00 -20.30 uur

€ 60,00/jr

Vertrouwenspersoon
Yoga geleid door
Gerdie Ros

Wil van der Velden
Donderdagochtend
0181-640512

0181-663236
clubgebouw

19.30 - 22.00 uur
10.00 – 13.00 uur
17.30 – 19.30 uur
19.30 – 21.00 uur
14.00 – 16.00 uur

€
€

2,50/keer
6,00/keer

€ 80,00 / jaar

wmc.vandervelden@gmail.com
9.30 - 10.30 uur

€ 5,00 /keer

EN TOEN VERANDERDE MAANDAGAVOND de 28ste september
alles weer en moesten wij gelijk onze plannen bijstellen.
Het clubblad lag al bij de drukker, dus die zijn even gestopt met
kopiëren , want een clubblad uitgeven met allemaal zaken die
niet door kunnen gaan is natuurlijk niet handig.
Wat gaan de nieuwe maatregelen voor ons, in concreto, de
komende drie weken (minimaal) betekenen?
1. ALLE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN MOGEN DOOR BLIJVEN
GAAN; dus zwemmen, dansen, creamiddag en –avond,
houtbewerking, koken, yoga en de sportinstuif gaan door. Wel
graag AFBELLEN als je niet kan komen. Alle telefoonnummers zijn
in de kaft van het clubblad opgenomen.
2. ALLE ACTIVITEITEN WAAR MINDER DAN 30 PERSONEN PER
RUIMTE AAN DEELNEMEN MOGEN DOOR BLIJVEN GAAN;
Maar dit betekent wel voor ons:
1. dat de Kledingbeurs & Bloemenmarkt NIET doorgaan
2. dat het Eetcafe NIET doorgaat.
3. de Line Dance NIET doorgaat.
4. de Disco’s VOORLOPIG NIET doorgaan.
Maar we hebben ook goed nieuws.
De workshops gaan ALLEMAAL WEL door!
De sociëteit gaat WEL door!
Wel dien je goed in het clubblad je te vergewissen of je
VAN TEVOREN moet inschrijven voor een activiteit.
En alsjeblieft hou je hier aan.

Afgelopen weekend kwamen er ook weer deelnemers zonder
inschrijving binnen, dan konden we handelen omdat toen de
marge nog 50 personen was.
Maar vanaf nu betekent dit dat als je je niet hebt ingeschreven
voor de EXTRA activiteiten je niet naar binnen kan. Niet omdat
wij dit niet willen, maar gewoon omdat het niet mag.
Maatregelen om het virus in te dammen zijn nu eenmaal heel
hard nodig. Laten wij ons er in ieder geval allemaal goed
aanhouden.
Dus bij verkoudheidsklachten blijf je thuis!
We temperaturen bij de ingang en we desinfecteren de handen
heel regelmatig. In de gang staat de infrarood zuil dus je hoeft
alleen je handen er maar onder te houden.
Bij elke kraan staat zeep en PLEASE gebruik deze ook.
Zo krijgen wij met elkaar het virus er onder, dat is mijn heilige
overtuiging!

CORONA !! CORONA !! WAT DOE JE ONS ALLEMAAL AAN ????
Het goede nieuws: wij zijn opgestart met bijna alle activiteiten !!
Wat ben ik trots op alle vrijwilligers die in de maand september het seizoen hebben helpen
opstarten. Het viel deze keer absoluut niet mee. Zo waren er nog veel vrijwilligers met
vakantie, maar ook vrijwilligers die vanwege hun kwetsbare achterban, nog niet kunnen
starten. Daarnaast namen wij afscheid van een aantal vrijwilligers waaronder de
vrijwilligers van de woensdagmiddag en de onderhoudsploeg. Dit betekende dat er een
zware wissel werd getrokken op de vrijwilligers die er wel waren. Maar een ding is zeker,
ze deden het met liefde.
Ruim 35 jaar lang waren ze op woensdagmiddag op de
club om de jongste jeugd te vermaken. Ze waren voor
hen een rots in de branding. Adry, Nicolien en Toos
vonden het tijd worden om het stokje over te dragen.
Gelukkig hebben wij een nieuwe ploeg kunnen formeren.
Tanja van der Meer gaat deze activiteit begeleiden,
samen met Tiny van de Drift en Jan van Houwelingen.
Er wordt een mix gemaakt op woensdagmiddag van
activiteiten, zoals knutselen, spelletjes, bakken en houtbewerking. Weet je nog iemand die
dit superleuk zou vinden? Meld hen aan! Wijs hen op deze mogelijkheden.
Er is nog plek om mee te doen.
De kookploeg heeft doordat wij een aantal vrijwilligers hebben, die op
dit moment niet kunnen bijspringen vanwege de huiselijke
kwetsbaarheid, de beschikking over een kleine groep die heel hard
werkt om deze avonden door te kunnen laten gaan. Als je op de
kookdagen binnenkomt, ruikt het heerlijk in het pand. Een aantal
nieuwe deelnemers hebben zich aangemeld zodat wij nu behoorlijk
vol zitten.
Bij de houtbewerking is er, weliswaar twee weken later,
wegens vakantie van de vrijwilligers, volledig gestart.
Het is een gezellige bedoeling daar. Hier is ook ruimte.
Dus heb je zin? Schuif aan.
Het dansen op dinsdagavond loopt goed. Natuurlijk hebben wij veel
aangepast, uitgeprobeerd, maar iedereen kan mee komen doen.
Creatief heeft deze groep gezocht naar de mogelijkheden. Een aantal kan al weer elke
week komen dansen. Wij gaan vooruit.
De maandagavond is sinds afgelopen week weer terug naar de
“normale “ stand. We mogen de ruimtes weer volledig gebruiken,
de douches, de kleedruimtes en de lockers. Wij hebben de oude
groepsindeling weer kunnen invoeren. Toch mogen er van ons
zelf niet meer dan 30 per uur in het zwembad. Safety First!
Dank aan onze cleaning coördinator die zich drie maanden lang

elke maandagavond, samen met haar dochter, een slag in de rondte heeft gepoetst, zodat
wij in staat waren naast alle andere aanpassingen, om te blijven zwemmen. Dank aan alle
vrijwilligers die zich hebben aangepast aan de heersende richtlijnen. We vroegen nog meer
van jullie, dan normaliter. En we vragen al zoveel van jullie.
Gelukkig hebben wij ook daar vrijwilligers erbij gekregen. Welkom! Wij zijn hier altijd blij
mee. Wil jij komen helpen bij het zwemmen? Indien het nodig is, kunnen wij 1 op 1
begeleiding gebruiken. Leuk is dat sommige vrijwilligers een groepje onder zijn/haar hoede
neemt, anderen letten op langs de rand van het bad. Weer anderen geven zwemles, en
daarnaast trainen we een ploeg die zich voorbereid op het wedstrijd zwemmen. Het enige
wat wij vooralsnog niet gaan doen is VRIJ ZWEMMEN. Dit gaan we voorlopig nog niet
doen.
De sportinstuif is ook weer gestart. Helaas bleken
er nog en paar tehuizen met vakantie te zijn, maar
de vrijwilligers zijn aanwezig. Wil jij gezond mee
komen bewegen? Dat zouden ze heel gezellig
vinden. Op naar de Anna Frankstraat daar zijn we
te vinden op donderdagavond in de sportzaal.

Kijk aan de binnenkant van de kaft van het brugnieuws voor meer informatie.
De muziekgroep is voorzichtig aan weer aan het opstarten.
Eerst met een kleine groep, en naar bevinding gaan we dat
meer en meer uitbreiden.
Voorlopig wordt er niet gezongen, maar wordt er op
creatieve wijze met muziekinstrumenten en begeleidende
filmpjes met muziek lekker door de deelnemers
meegedaan.
De Yoga groep is gestart. Gelukkig hebben wij een hele ruime zaal dus dit
is geen probleem qua afstand houden. Als je aan deze activiteit wilt gaan
deelnemen? Bel met Gerdie Ros, zij verzorgt deze activiteit al jaren! Alle
info staat aan de binnenkant van de kaft afgedrukt.
De woensdagavond Handenarbeidclub kan ook gelukkig een nieuwe
vrijwilliger begroeten. Hier heeft Joke Klaver besloten dat zij na meer
dan 35 jaar gaat stoppen op woensdagavond. Heel veel deelnemers
hebben jarenlang leren breien bij Joke. Ze had haar eigen tafel en ze
breiden er met elkaar lustig op los. Jammer dat het niet meer lukt.
Hoeveel deelnemers zouden er bij Joke hebben leren breien? Maar
naast handwerken, breien kun je ook lekker knutselen, diamond
painting doen, verven. Iedereen mag doen wat het beste bij haar of
hem past.

De woensdagochtend onderhoudsploeg heeft helaas moeten
besluiten te stoppen. De leeftijd en de gezondheid gaan hen parten
spelen. Velen zagen Siem en Jan niet vaak, maar wat hebben zij een
werk verzet! En ook zij deden dit werk al heel veel jaren.
Alles wat stuk was, werd snel door hen gemaakt. Maar ook het
onkruid werd weggebrand, de heggen gesnoeid, de bladeren
opgeveegd. Wat missen wij jullie. (En het groen ook).

Ook als er iemand door de week heen in het pand aan het werk moest, waren Jan en Siem
paraat om de deur te openen, de koffie te verzorgen, het werk in de gaten te houden,
alles op te volgen en te controleren of het werk goed werd gedaan. .

Vrijwilligers wij gaan jullie enorm missen.
Wat zijn wij trots op al deze vrijwilligers, allemaal met een
hele lange staat van dienst bij Stichting De Nieuwe Brug.
Deze groep heeft zich altijd allemaal belangeloos ingezet.

Flexibiliteit hebben ook al onze deelnemers en
vrijwilligers getoond in deze lastige opstart periode.
Onze deelnemers houden goed afstand, ze volgen alle
aanwijzingen prima op. Houden zich aan looproutes,
wassen hun handen. Fantastisch. Met elkaar krijgen wij
Corona eronder.

Inmiddels hebben wij ingesteld dat de fietsers via het hek bij de
Spaanse Club naar binnen komen. Door een andere zaalopstelling, kun je
niet meer binnendoor met je fiets naar achteren. We zorgen dat de
verlichting achter brandt en je kunt via de achterdeur binnen komen.
Wel hebben wij helaas moeten besluiten om de komende
disco(‘s) niet door te laten gaan. Wij zien nog niet voor ons,
hoe wij deze activiteit kunnen opstarten op een verantwoorde
manier. We gaan nadenken over wat dan wel.
Jammer, maar helaas …………… Afstand houden is niet mogelijk
als je lekker op de vloer los gaat. Wij wachten op betere tijden.

Het wandelen hebben wij afgelast. Enerzijds waren er weinig aanmeldingen en de
weersvoorspellingen waren ook heel slecht. Anderzijds is het op dit moment voor een
aantal vaste deelnemers nog niet mogelijk om mee te gaan. Wandelen is leuk, maar dan
willen wij er wel van kunnen genieten. Eind oktober kijken wij opnieuw.
Het eetcafé is prima verlopen. We hadden alles goed ingedeeld.
Er mochten 50 gasten komen, en daar konden wij een gezellige
avond mee organiseren. Maar ook hier speelde dat wij moeten
leren omgaan met de nieuwe regels.
Wij hebben gestoeid met hoe het eten op een verantwoorde
manier op tafel te brengen. Dit is zeker gelukt. Maar kritisch naar onszelf kijkend, denk ik
dat er zeker nog punten van verbetering mogelijk zijn. Het is ook voor ons uitproberen en
kijken naar hoe we het volgende eetcafé beter kunnen laten verlopen.
Helaas moeten wij het eetcafé van zaterdag 17 oktober cancellen. Een ieder zal begrijpen
waarom het niet door zal kunnen gaan. Laten we hopen dat het in november wel weer
door kan gaan.
Op zondag 20 september was het Open Dag bij Stichting De Nieuwe Brug. In samenwerking
met het project High Five van de gemeente Nissewaard kregen wij het zwembad op
zondag een paar uur gedeeltelijk tot onze beschikking.
Het was een gezellige bedoeling, velen kwamen
zwemmen met een vriendje of vriendinnetje. Maar er
kwamen ook mensen voor inlichtingen. Iedereen heeft
het goed naar de zin gehad. En …….. ik heb gezien dat
onze vrijwilligers prima kunnen improviseren.
Het disco zwemmen en de aqua jogging activiteit
werden goed ontvangen. Kortom er is van deze extra zwemmogelijkheid genoten. Dank
aan de gemeente die deze mogelijkheid GRATIS heeft aangeboden.
Op zondag 27 september was het Burendag. Helaas is het
wijkcentrum Het Centrum nog steeds gesloten. Dit betekent dat wij
deze activiteit voor het eerst, sinds wij deze dag organiseren, dit
niet samen met hen hebben kunnen doen. Jammer maar het is niet
anders. Volgend jaar beter, zullen wij maar hopen.
We hebben gezellig op zondagmiddag kunnen genieten van TAPAS. Allemaal kleine hapjes,
voorbereid en uitgeserveerd, want lopen moeten wij in deze tijd beperken. Ook hier
hebben wij ons keurig gehouden aan het maximum van 50.
Was je er niet bij? Dan heb je echt wat gemist. Het was gezellig en wie er was heeft
genoten.

Vraag ik nog even aandacht voor het schoonmaken van het pand.
Wat zouden wij blij zijn met een paar extra handen. Wie wil er komen
helpen op maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur? Het is gezellig en
we werken hard.
We willen toch allemaal in een schoon pand blijven komen?
Meld je aan bij Monique de Lange. Want ook hier geldt: vele handen maken licht werk.

En wat gaan wij nu de komende weken doen?
Zoals bekend is er ZONDAG 4 oktober een
WORKSHOP Fotolijstjes maken van
14.00 – 16.00 uur. Meld je aan, we hebben nog
ruimte.
Ook hebben wij zondag de 4e oktober weer de eerste sociëteit. Kom jij ook. Wij zijn er van
14.00 – 16.00 uur.
Op DINSDAG 6 oktober gaan wij kransen maken. Deze keer
overdag. We hebben een ochtend sessie van 10.00 – 12.00 uur
en een middagsessie van 13.30 – 15.30 uur. Eigen bijdrage
€ 12,50 incl koffie en thee.
De foto is gewoon een plaatje. Iedereen maakt zijn eigen krans
met eventuele hulp, naar eigen inzicht.

KLEDINGBEURS EN DE BLOEMENMARKT ZULLEN HELAAS NIET
DOOR KUNNEN GAAN !!!!!!!

JAMMER

JAMMER

JAMMER

JAMMER JAMMER JAMMER

Maar …….. Heb je nog spulletjes voor ons? Wij zijn er op maandagmorgen van 10.00 –
12.00 uur, dinsdag- woensdag- en donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur en
woensdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur. je kunt de spulletjes ook afgeven in het weekend
gedurende de activiteiten.
Helaas zal ook de Line Dance avond op zaterdag 10 oktober NIET doorgaan.
Arnold Breuër en zijn vrijwilligers vinden dit natuurlijk ook heel
vervelend, maar ze hebben beloofd volgend jaar graag weer te
komen!

Voor alle activiteiten geldt: wij hebben een RIJDENDE bar,
dit betekent dat we langs komen met de drankjes en
lekkers.
Afrekenen kun je ook bij de RIJDENDE bar. Het lopen moet
tot het minimale beperkt blijven en de looproutes zijn
afgestemd op de activiteit welke op dat moment plaatsvindt.
Zaterdag 17 oktober gaan we helaas NIET met ELKAAR aan
tafel. Ook het eetcafé hebben wij moeten cancellen. Op
naar november en hopen dat het dan wel mogelijk
is.

Vergeet je niet SNEL in te schrijven, want ………. We zullen als het weer door mag gaan,
echt niet gelijk naar de oude toegangsmodus (100 gasten) terugmogen gaan.
Op zondag 18 oktober gaan de ballen HOPELIJK weer rollen bij het Bowlingcentrum in
Spijkenisse. We weten nog niet of dit door kan gaan. Ik vrees met grote vrezen, maar
vooralsnog heb ik hier geen nieuws over. Gaat het niet door dan zullen wij jullie per
mail op de hoogte stellen. Twijfel je zelf? Neem dan even
contact op met Betsy en Kees de Heer.
Wat de nieuwe spelregels bij bowlen in ieder geval voorlopig zijn: bowlen 14.00 – 16. 00
uur. Elke keer krijg je een plekje toegewezen door middel van loting. Kom niet eerder dan
13.30 uur. Trek je schoenen aan en je gaat gelijk naar Kees de Heer om een lootje te
trekken. Daarna ga je direct naar de baan toe. Wij zijn de eerste die starten op zondag dus
er zit niemand voor ons.
Op zondag 25 oktober is het weer Workshop en Sociëteit. Wat wij gaan maken is nog een
verrassing. Deze workshop en sociëteit is van 14.00 – 16.00 uur. De deur aan de M.A. de
Ruijterstraat 7 staat open voor iedereen.

De disco van op zaterdag 31 oktober zal helaas ook niet
door kunnen gaan.
En dan schrijven wij alweer november!
Wat vliegt de tijd. In november gaan de
facturen verstuurd worden. Ook dit jaar
gaan we weer in zee met Club Collect. Dit
scheelt onze penningmeester heel veel
werk.
Alhoewel het op zich toch altijd een hele grote
administratieve klus blijft.
Ook nu wijs ik iedereen erop dat het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31
augustus. Dus al wil je tussentijds stoppen dan loopt je contributieverplichting door.
En tot slot, wat was het leuk dat Selwijn namens Jumbo Waterland de check in ontvangst
mocht nemen van de statiegeldactie. Jumbo Waterland, alle ondersteuners, hartelijk dank.
Selwijn werkt bij de Jumbo en was maar wat verguld dat hij de check in ontvangst mocht
nemen.
Spreek ik de hoop uit dat al diegenen die op dit
moment ziek zijn, verkouden zijn, onder behandeling
zijn of waar een medisch onderzoek voor loopt, heel
veel sterkte toe te wensen.
Wij kunnen jullie niet missen dus ZET HEM OP en ik
hoop jullie snel weer te zien.

De komende weken gaan wij nadenken over hoe wij de activiteiten tot het eind van het
jaar gaan inrichten.
Wij kijken naar wat MOGELIJK is. De gebruikelijke activiteiten zullen zeker de komende
maanden een andere invulling gaan krijgen dan normaliter het geval is. Wellicht gaan we
dingen niet doen en gaan we andere dingen wel doen.
Echter het kan ons ook helpen om na te denken over nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën.
En alle afscheidnemende vrijwilligers: wij gaan een keer iets organiseren, maar dan
moeten we eerst weer teruggekeerd zijn naar NORMAAL. Laten we hopen dat dit toch
ergens in 2021 gaat gebeuren.
Abelien

FOTOLIJST
WORKSHOP
Zondag 4 okotber
2020
14.00 - 16.00 uur
Wil jij ook meedoen?
Eigen bijdrage is
€ 3,00
(incl consumptie). Introducés €
5,00
Opgeven bij Betsie de Heer:
mailadres:
deheer4@hotmail.com / 0620827351

Zondag 4 oktober
2020
SOCIETEIT
14.00 - 16.00 uur
Kom jij ook gezellig meedoen? Wij gaan kegelen,
sjoelen, curling spelen. Er is voor iedereen wat te
doen. Opgeven hoeft niet de deur aan de M.A. de
Ruijterstraat 7 in Spijkenisse staat open!

DINSDAG
6 OKTOBER 2020
KRANSEN MAKEN
Op dinsdag 6 oktober 2020 gaat Stichting De Nieuwe Brug
in het kader van de week van de eenzaamheid
twee workshops aan de
M.A. de Ruijterstraat 7, 3201 CK Spijkenisse houden.
o DINSDAGMORGEN van 10.00 – 12.00 uur *
o DINSDAGMIDDAG van 13.30 – 15.30 uur *
Aankruisen welke workshop u volgt.
Eigen bijdrage is € 12,50 incl koffie/thee.
Aanmelden workshop Kransen maken (€ 12,50 incl koffie/thee) bij
Stichting De Nieuwe Brug, M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse.
Naam:

Introducé:

Adres:
Mailadres:

Telefoonnr:

Ik schrijf in voor
o DINSDAGMORGEN van 10.00 – 12.00 uur
o DINSDAGMIDDAG van 13.30 – 15.30 uur
Inleveren bij de M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse
in de brievenbus of in de gele bus.
Per mail bij voorzitter@denieuwebrug.com Telefonisch: 06-14130944

Spaar jij ook
mee?

We zamelen heel veel spullen in. Naast alles voor de Rommelmarkt,
sparen wij ook voor mooie cadeautjes. Heb jij nog iets nieuws in je
kast staan en gebruik je het niet? Wij zijn er blij mee.
Maar wij sparen ook frituurvet. Graag in afgesloten flessen aanleveren
en je kan deze deponeren in deze bak achter het tuinhuisje!
Maar je kunt nog meer inleveren:
Wij zijn blij met je oude accu, met je statiegeld flessen.
Goed voor het milieu én het levert de club ook wat op!

Heb jij in je kast een cadeautje staan wat je niet
gebruikt, wat je eigenlijk niet nodig hebt? Wij
zouden dit graag van je willen krijgen. Wij
kunnen daar weer anderen blij mee maken.
Je steunt ons hiermee!

We hebben al heel veel Douwe Egberts punten
gekregen, maar als je er nog hebt liggen? Wij zijn er
blij mee.
Wij hebben hier al leuke mokken voor kunnen
kopen, maar ook leuke cadeautjes.

Al geruime tijd is de Afdeling Zwemmen bezig om te onderzoeken of we deel
kunnen gaan nemen aan wedstrijd zwemmen. En tot onze grote vreugde kunnen
wij zeggen: Wij gaan 4x per jaar deelnemen aan zwemwedstrijden! Uiteraard dien
je om hieraan deel te kunnen nemen, wel lid te zijn van de zwemgroep.
Wij, de zwemmers van Stichting De Nieuwe Brug, komen uit tegen:
U.S.S.V. uit Utrecht
Het IJ uit Amsterdam
Watervogels uit Lansingerland
Zevensprong uit Lisse
G.J.V.W. uit Schiedam.
Je kunt maximaal aan drie afstanden per wedstrijd deelnemen: je kunt kiezen uit:
Dames 50 m rugslag; Heren 50 m rugslag, Dames 25 m vrijeslag, Heren 25 m vrijeslag, Dames 75 m wisselslag,
Heren 75 m wisselslag, 4x 25 m vrije slag gemengd, dames/heren 25 meter vlinderslag.
Dames 50 m schoolslag; heren 50 m schoolslag, dames 25 m rugslag, heren 25 m rugslag, dames 50 m vrije slag,
heren 50 m vrije slag, dames 25 m schoolslag, heren 25 m schoolslag.
Daarenboven vindt er nog een Duo estafette finale plaats, waar wij met maximaal 3 koppels aan deel mogen
nemen.
We eindigen de dag met 4x 50 meter vrije slag gemengd, ook hier mogen drie koppels aan deelnemen.
De wedstrijden vinden meestal op zaterdagmiddag plaats en duren zo’n 2,5 uur.
Wel gaan wij hiervoor trainen, want we willen natuurlijk wel goed beslagen ten ijs komen.
Wil jij mee gaan wedstrijd zwemmen? Dan gaan wij voortaan op maandagavond 45 minuten
trainen. Je moet natuurlijk wel lid zijn van de zwemactiviteit (contributie € 100,00 per jaar).
Elke wedstrijd mag je kiezen op welke afstanden je mee wilt gaan doen. Voorwaarde van deelname is wel dat je
kan zwemmen!
Gre.wiechmann@gmail.com/06-42826465

Burendag 2020

Het was gezellig toeven op Burendag 2020.
Iedereen heeft genoten van de lekkere tapas. Veel voorbereiding wat hieraan vooraf ging. Er
was ruim voldoende voor iedereen. Een middag om gezellig bij te praten en een gokje te wagen.

Op dinsdag 1 september werd er in een kleine groep getest hoe de dansgroep de komende periode toch kan gaan
starten met dansen. De test is prima verlopen. Met de nodige voorzieningen en met veel overleg is er besloten dat
er de komende maanden in een kleinere setting gedanst gaat worden op dinsdagavond. Het is voor even niet
anders. De gehele groep kunnen wij gezien de ruimte niet in een keer ontvangen. Het goede nieuws: WIJ ZIJN
WEER GESTART!!!!!!

Opstarten van de kookgroep.
Ook het koken is gelukkig weer gestart. De keuken wat anders
ingedeeld. Maar wat was het fijn om weer gewoon iets te kunnen
gaan doen!

Op woensdag 3 september en donderdag 4 september startten de kookgroepen gelukkig
ook weer. Carla Kindermans heeft de coordinatie van de kookgroep overgenomen van
Aukje van der Hoeven.
Aukje op haar beurt is doorgeschoven naar de woensdagavond Handenarbeidgroep.
Patty, Ramona, Carla en Tinie hebben deze twee avonden getest hoe wij in deze nieuwe
tijd toch kookles kunnen blijven geven.

Met elkaar hebben zij genoten van het klaarmaken van het eten,
het gezamenlijk eten en gewoon elkaar na zo’n lange tijd weer
eens zien.
Elke week sluiten er zich weer meer deelnemers aan. Inmiddels
zitten wij op beide avonden behoorlijk vol.
Ook hier houden wij ons aan de corona maatregelen.

Workshopday Zaterdag 29 augustus 2020

Een prachtige, maar bovenal gezellige dag.
Houtbewerking, schilderen van prachtige houten beestjes en je kon ook
een muziek instrument maken.

Er waren 10 workshops. Je kon dus aan van alles deelnemen.
Papieren bloem
maken en
Mandala
tekenen.

Bloemschikken kan soms gevaarlijk
zijn!

Cup Cakes versieren. Vele cup cakes hebben thuis niet gehaald!

Houten beestjes verven.
Houten muziekinstrument maken.
Ze waren favoriet!

Armbandjes maken, kettingen rijgen
Het kon allemaal deze dag!

Afscheid van ruim 100 jaar vrijwilligerswerk op de woensdagmiddag!
Afscheid met patat en ijs!

Knutsel- en Figuurzaagclub op woensdagmiddag
15.00 – 16.30 uur.
Nicolien Steenis, Toos Zuidam en Adry Hille hebben heel veel jaren de woensdagmiddaggroep geleid.
Nu, in deze zware coronatijden met al haar extra maatregelen, gecombineerd met gezondheidsproblemen van
twee vrijwilligers, hebben zij besloten het stokje over te dragen.
Maar ze wilden het afscheid niet treurig laten verlopen. Ze blijven immers gewoon bij de club. Toos blijft op
maandagochtend gelukkig bij de schoonmaakploeg.
De vertrekkende groep vrijwilligers waren blij dat er en nieuwe groep vrijwilligers geformeerd kon worden.
Op woensdagmiddag om 15.00 uur staat Tanja van der Meer, Jan van Houwelingen en Tiny van der Drift klaar.
Tanja brengt haar creatieve kant in, Tiny zorgt voor de inwendige mens en helpt onze deelnemers samen met
Tanja bij het knutselen, spelletjes etc. daarnaast is Jan van Houwelingen gestart met een figuurzaag club voor de
jongste jeugd. Sluit jij ook gezellig aan? Kom gerust een kijkje nemen op woensdagmiddag. Wij zijn er van 15.00
– 16.30 uur.

Jarigen Oktober
Guus van Tour
Quenten Dolmans
Jeroen Gijzen
Miranda de Krijger
Alma Rozendaal
Wim Slingeland
Sherita Been
Sandra de Jonge
Piet Versendaal
Aukje Gutter
Corrie Smits
Marcel van de Ende
Anja Eringaard
Linda van den Berg
Hans Romijn
Maartje Schepen
Nico Eijke
Sabina van der Laan
Harry Muizer
Richard van Harmelen
Jerry Koster
Amanda Mourits
Michèle Vos

1 oktober
3 oktober
4 oktober
4 oktober
4 oktober
5 oktober
7 oktober
7 oktober
8 oktober
10 oktober
12 oktober
15 oktober
16 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
23 oktober
23 oktober
25 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober
31 oktober

Van harte gefeliciteerd allemaal en een hele fijne dag

Herfstkleurplaat

Veel plezier met het kleuren van deze
herfstmandala.

AANGEPASTE AKTIVITEITENKALENDER oktober/november 2020
Stichting DE NIEUWE BRUG.

Zondag 4 oktober
14.00 – 16.00 uur

WORKSHOP
&
SOCIETEIT

Dinsdag 6 oktober
10.00 – 12.00 uur
13.30 – 15.30 uur

KRANSEN MAKEN
2 sessies !!!!

Zondag 18 oktober
14.00 – 16.00 uur

BOWLEN GAAT
VOORALSNOG
DOOR!!!

Zondag 25 oktober
14.00 – 16.00 uur

WORKSHOP
&
SOCIETEIT

Zondag 8 november
15.30 – 17.30 uur

Oud Hollandse
SNERTMIDDAG

Zaterdag 14 november
17.30 - + 19.30 uur

Eetcafé

Zondag 15 november
14.00 – 16.00 uur

BOWLEN

Zondag 22 november
14.00 – 16.00 uur

WORKSHOP &
SOCIETEIT

Zondag 29 november

SINT BINGO

IN AANGEPASTE VORM!

Slagerij Van der Wulp
De slager neemt een steeds belangrijkere plaats in bij feesten en evenementen waarbij de
barbeque en catering centraal
staat.
Maak kennis met de vakkundige
slager en medewerkers die dag in
dag uit zorgdragen voor een prima
stukje vlees en vele andere
specialiteiten.
Stap daarom eens binnen bij de
winkel van Barbeque en Catering
Service van Slagerij van der Wulp,
Kluivertweg 3, 3209 AP Hekelingen.
Telnr: 0181-639341 / 06-42309002
info@slagerijvanderwulp.nl

Diverse van der Wulp specialiteiten zijn:
Gegaarde kip- of varkenssate met satesaus in
een warmhoudpot.
Verschillende mogelijkheden 40 of 70 stokjes.

* Moeders gebraden snack balletjes. * Diverse saladeschotels.

* Barbequeschotels.

Alom geprezen! Alles met de hand gemaakt, voor elk wat wils.
Complete verzorging van uw barbeque aan huis?
Een gezellige erwtensoep avond of een stamppot buffet?
Wij verzorgen dit graag voor u!

Openingstijden van de winkel zijn:
Woensdag, donderdag, vrijdag: 08.30 – 17.00 uur

Zaterdag:

08.00 – 13.00 uur

