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Naam

Voorzitter

Abelien van der Rest

Het is niet toegestaan artikelen zonder
instemming van het bestuur elders te
publiceren.

Tel. nummer
0181-633363/
06 14130944

abelien@chello.nl; abelien1205@gmail.com

0181-632080/
06-13970451

d.jaspers1@upcmail.nl

Penningmeester

Nico Jaspers

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

Avondvierdaagse
Brugnieuws redactie

Gerrie Mirer
Gré Wiechmann

0181-639227

Gerrie.mirer@kpnplanet.nl

0181-614787

gre.wiechmann@gmail.com

Clubgebouw:

M.A. de Ruijterstraat 7

0181-611096

06-42826465

Rivièrabad:
Gymzaal Maaswijk:

Groene Kruisweg 21
Anne Frankstraat 26

06-42826465
06-22219135

(afbellen als je niet aanwezig kunt zijn)
(afbellen als je niet aanwezig kunt zijn).

Activiteit

1xper week

Plaats

Tijd

Eigen bijdrage

Zwemmen

maandagavond

Rivièrabad

18.00 - 20.00 uur

€ 90,00/jr

Dansen

dinsdagavond

clubgebouw

19.00 - 22.00 uur

€ 110,00/jr

Hobbyclub 5-15 jaar

woensdagmiddag

clubgebouw

13.30 - 15.00 uur

€ 84,00/jr

Hobbyclub > 15 jaar

woensdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

€ 90,00/jr

Hobbyclub hout

woensdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

€ 90,00/jr

Kookles

woensdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

€ 100,00/jr

Kookles

donderdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

€ 100,00/jr

Muziek

donderdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

€ 60,00/jr

Sportinstuif
Workshops
Disco
Wandelen
Kook café
Computercursus
Bowlen

donderdagavond
1x per maand vrijdag of zondag
laatste zaterdag/maand
1x per maand zaterdagochtend
1x per maand zaterdagavond
Woensdagavond
Incidenteel

Gymzaal/Maaswijk
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw

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
€ 2,50/keer
17.30 – 19.30 uur
€ 6,00/keer
19.30 – 21.00 uur
zondagmiddag 14.00 – 16.00 uur
wmc.vandervelden@gmail.com
9.30 - 10.30 uur

€ 5,00 /keer

December & Januari wat hebben jullie ons gebracht???
In ieder geval heeft december ons een maand vol gezelligheid gebracht.
De Kerstmarkt was dit jaar al vroeger in voorbereiding dan
ooit. Voor het maken van de kerststukjes was al ruim 4
dagen voorgestoken en op vrijdag alles afgerond zodat wij
op de Kerstmarkt niet met een lege stand zouden zitten.
Maar het bleek al snel, ook op zaterdag en zondag is er de
hele dag doorgewerkt. Hulde aan Monique, Corrie, Els en op
de Kerstmarktdagen zelf kwam Tess meehelpen. Dik heeft
alle verlichting in de stukjes gedaan. Kortom dit is een ploeg
die volgend jaar de lat nog hoger mag proberen te leggen.
Persoonlijk denk ik dat dit bijna niet mogelijk is.
Het Kerstversieren was ook weer een hele klus. Wat is er
gesjouwd, bedacht, gemaakt, ontwikkeld. Maar wat stond de
zaal, de zijzaal, de hal, de houtruimte en de keuken er strak bij. Je bent gelijk in
Kerststemming als de versiering hangt.
De enveloppenstand was weer ruim gevuld. De Kerstmarkt stond als een huis! Wat een
leuke cadeautjes waren hier te koop. Gelijk kon je ook thuis in kerststemming komen.
De koffie met appeltaart was helemaal top. De appeltaart
was al vroegtijdig uitverkocht. Maar ze was dan ook
bijzonder lekker! Ruim 200 kerststukken zijn er gemaakt.
Voor elke portemonnaie was er iets gemaakt.
Met elkaar hebben wij een top maar bovenal heel
gezellig weekend gehad, met dank aan allen die hier
belangeloos aan hebben meegewerkt!
Na de Kerstmarkt konden wij gelijk door naar het Eetcafé in Kerstsfeer. Een hele volle
zaal kreeg op zaterdagavond een zeer uitgebreid Kerstdiner voorgeschoteld. Het heeft
heel wat voorbereidingstijd gekost. Maar dan staat er ook wat, wij hebben genoten,
hopelijk de gasten ook. Na twee van zulke weekenden ben je wel even aan rust toe.
Maar ……..
Rusten lukte natuurlijk helemaal niet. Jasper, Robin, Tess, Guus, Nel en Frits gingen
aan de slag voor het inmiddels traditionele KERSTDINER voor alle vrijwilligers en
leden. Deze ploeg bereidt dit al een aantal jaren voor en zijn goed ingespeeld op elkaar.
Helaas kon Jasper zelf niet aanwezig zijn tijdens het diner, maar in de voorbereiding
heeft hij heel veel werk verzet. De tijdschema’s heb ik aan de muur in de keuken zien
hangen.
Alle tafels hebben altijd een tafelhoofd die verantwoordelijk is voor zijn/haar tafel. Een
systeem dat ook dit jaar weer prima heeft gewerkt. Ik denk dat ik kan stellen dat alle
deelnemers heel blij zijn met de aanwezigheid van onze vrijwilligers. Een avond dik
genieten!

Dat genieten kwam ook mede door het gezellige
koor deze avond. Zij kwamen ons vermaken met
leuke (kerst)liedjes en ons alom aanwezige
Feyenoord lied ontbrak gelukkig ook niet. Voor
onze deelnemers is de avond niet compleet als dit
lied niet uit volle borst kan worden meegezongen.
Wat gingen de koorleden fantastisch om met onze
doelgroep. Een feestje van twee kanten was dit
optreden.
En dan is het 30 december. De voorbereidingen worden gestart voor de Oliebollen,
ananas- en appelbeignets en voor wie wilde de puddingbol. ’s Middags werd er nog
even gerust door de bakkers, want dit jaar zouden ze het niet meer laten gebeuren. Te
laat klaar voor de bestellingen. Nu vol trots kan ik u vertellen: half elf ’s morgens
stonden ALLE bestellingen klaar. Wat liep het gesmeerd. Voor de losse verkoop werd
nog lustig doorgebakken door de dag heen. En om het niet te verleren ……… werden
de bollen voor de Nieuwjaarsreceptie ook gelijk gebakken. Ruim 1600 bollen,
appelbeignets en ananasbeignets zijn er gebakken. Een ware meester prestatie. Op
naar volgend jaar zou ik zeggen. En wie dit jaar niet had besteld omdat hij de vorige
keer moest wachten? Die heeft een super lekkere bol gemist.
De AVR kwam een mooie cheque overhandigen. Daar kon de houtgroep prachtige
apparatuur van aanschaffen. Gelukkig bleef er nog een beetje over voor de
Muziekgroep, want zij hebben en prachtige tafeltriangel en een bellenspel gekregen.
En geloof maar ze genieten bij de muziek van de instrumenten!

Inmiddels zijn wij steeds meer in staat om de energiekosten beter te gaan beheersen.
Het is even met elkaar zoeken naar de juiste instellingen. Maar met begrip van beide
kanten, wordt dit een mooi project. Ik ben benieuwd wat wij nu echt gaan besparen dit
jaar.
Laat onverlet dat wij nogal wat klussen hebben liggen die nog gedaan moeten worden
of afgemaakt. Wil jij ons komen helpen? Graag: geef even een seintje en wij zijn met
elkaar veel eerder klaar.

We hebben ons ingeschreven voor de Special Olympics met een zwemploeg. Ik heb er
een hard hoofd in of we toegelaten zullen worden. Reeds vijf minuten na de inschrijving
was er al sprake van over-inschrijving. Maar mochten we niet toegelaten worden: geen
nood, dan gaan wij voor onze eigen Special Olympics. We trainen nl niet voor niets.
Wordt vervolgd, zou ik zeggen!
Inmiddels is ook de uitnodiging de deur uit aan de basis scholen
voor Speciaal Onderwijs en Cluster 4. Ze kunnen inschrijven
voor de Sportinstuif die wij mede dankzij de schenking van de
RABO bank kunnen organiseren. Wij zijn benieuwd hoe de
scholen gaan reageren. De bal ligt nu bij hen.
Maar gaan ze inschrijven dan hebben wij in maart op
woensdagmorgen een sportmorgen. 20 februari a.s. sluit de
inschrijving.

Zit jij nog op school? Por je klas op en vraag aan je school of jullie ook mogen
meedoen. Informatie kun je krijgen bij gre.wiechmann@gmail.com

werd er op 5 januari gestart met Nieuwjaar wensen. Onder het genot
van een lekkere warme oliebol, hebben wij met elkaar het nieuwe jaar opgestart. Leuk
dat er zoveel deelnemers waren. Jammer dat de vrijwilligers wat minder aanwezig
waren. Het is nu om een balans te zoeken tussen een middag c.q. avondactiviteit.
En daarmee is de kop van het jaar 2020 af.
De kerstspullen werden door een kleine ploeg op de vrijdag voor het eetcafé
opgeruimd. Die zitten weer voor een jaar in de kast. Aan iedereen die heeft geholpen:
thanks.
We hebben inmiddels op zaterdag 11 januari weer een super gezellig eetcafé gehad.
Wat is dit toch altijd weer leuk om te doen. Deze keer waren er verse loempia’s, bami,
nasi met toebehoren, verse saté en toe appeltaart. Wel eens 10 appeltaarten bij elkaar
gezien? Nu bij ons waren ze te zien. Alles was schoon op aan het eind van de avond.
We hadden leuke plantjes die de bezoekers van het Eetcafé tegen een klein prijsje
konden kopen. De prijzen liggen laag en je hebt gelijk iets gezelligs in je kamer staan, of
om als cadeautje weg te geven. Dit houden wij erin. Volgend eetcafé hebben wij weer
iets leuks klaar staan!
Dank voor jullie komst en we zijn er weer op zaterdag 15 februari a.s.

Op zondag 12 januari was het weer Workshoptime. De beelden zeggen genoeg!

De stokjes waren al voorgeboord en iedereen ging aan het einde van de middag met
een prachtige mobiel naar huis. Jammer is het wel dat er nog speciaal op
zaterdagavond twee mobiels zijn gemaakt voor Feyenoordfans en dat de betrokkenen
op zondagmorgen afbellen. Dit kan natuurlijk niet.
Gelukkig konden wij nu iemand anders er blij mee maken. Maar voor de volgende keer:
als je je opgeeft dan kom je ook. Wij hebben ook onze voorbereiding en kosten
gemaakt en dan zul je toch echt moeten betalen.
De societeit is ook een prima aanvulling. Niet zo erg druk, maar wie er is, vermaakt zich
prima.
Zondag 19 januari was de eerste keer dat onze nieuwe activiteit Bowlen van start ging.
Met 47 deelnemers is dit op voorhand al een GESLAAGD evenement. Als het allemaal
de komende keren goed gaan, wordt dit volgend jaar definitief een nieuwe activiteit. De
bedoeling is dan dat wij 10x gaan bowlen. Wil jij daarbij aansluiten? Meld je dan aan bij
Betsie & Kees de Heer, zij zijn elke keer bij het bowlen aanwezig.

BOWLEN WAS BIJZONDER GESLAAGD!
WIL JIJ VOLGENDE SERIE OOK MEEDOEN?

Op zaterdag 25 januari is het weer DISCO time. Een echte midwinter DISCO. Kom jij
ook? Je kunt natuurlijk je muts opzetten, je sjaal omdoen en handschoenen aantrekken,
maar ik vermoed dat dit iets te warm zal worden. Maar wie weet, vriest het dan wel.
Op vrijdag 31 januari sluiten wij de maand januari af met een Muziekavond.

Duo Tijdloos heeft beloofd om het dak erbij ons af te komen spelen en zingen deze
vrijdagavond. Kom jij ook gezellig naar deze avond? Toegang is GRATIS!!!!!
Introducées zijn toegestaan. Wij zijn er in ieder geval bij.
Zondag 9 februari is alweer de Valentijns Workshop. Want ja, de tijd vliegt ook dit jaar.
Tanja en Betsie zijn al weer druk in de weer. Wij gaan een mooie kaart maken speciaal
voor Valentijn dag. Kom jij ook gezellig meeknutselen? Voor opgeven zie verderop in
het blad.

Zaterdag 15 februari kun je weer gezellig mee-eten in ons Eetcafé. En ja voor de
bloemenliefhebbers, er wordt weer iets leuks gemaakt tegen een kleine prijs. Dus ook
de maand februari ziet er weer gezellig uit. Opgeven kun je bij
gre.wiechmann@gmail.com
Zondag 23 februari gaan we weer gezellig met onze ploeg bowlen. 8 banen hebben wij
inmiddels. Over een succes gesproken. En voor volgend seizoen, willen wij 10x gaan
bowlen als er voldoende animo voor is. Maar ik vermoed dat dit wel goed gaat komen.
Op Zaterdag 29 februari gaan wij op deze extra dag van het jaar Carnaval vieren met
de Smooksnuivers uit Rozenburg. Zij luisteren ons Carnavalsfeest op.

Kom jij ook gezellig meedoen? Het is gezellig als je verkleed komt, maar dat hoeft
natuurlijk niet.
Contributie-inning:
De contributie innen is nog wel een dingetje. Al maanden staat in het clubblad dat het
verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Het is dan jammer dat wij een
aantal mensen aan de lijn krijgen waar wij dit nogmaals aan moeten uitleggen.
Opzeggen midden in het contributiejaar is helaas niet mogelijk. Je bent lid voor een heel
jaar.
Ons Moestuinproject loopt inmiddels. Wat verheugen wij ons erop om op de NL DOET
dag deze tuin te mogen openen. Het zal nog hard werken worden. Maar het gaat
lukken! Ziet u het al voor u? Bloemen, kruiden, verse groenten? En dat allemaal zelf
gekweekt?
Druk zijn wij ook geweest met het Sportakkoord. Ook Stichting De Nieuwe Brug vindt
het heel belangrijk dat wij bewegen en hebben ons hierbij dus aangesloten. Wij als
Stichting bieden al heel veel op sportgebied aan: denk hierbij aan het dansen, aan het
wandelen, aan onze sportinstuif, zwemmen, yoga, bowlen. Een mooi voorbeeld voor
iedereen wat wij zoal aan bewegen doen.
Wat ik wel heel bijzonder blijf vinden is dat velen de weg naar ons nog niet gevonden
hebben. Gewoon omdat ze niet weten van het bestaan van Stichting De Nieuwe Brug.
Dat is toch wel héééééél bijzonder.
Wij hebben een nieuw informatieboekje 2020 gereed liggen. Neem dit mee naar je
groep, reik het uit aan iemand die je kent. Want je mist zoveel als je niet deelneemt aan
activiteiten. Wij bieden veel gezelligheid, voor iedereen.
Heb jij nog spulletjes voor de Rommelmarkt? Lever ze dan graag bij ons in, echter wij
hebben geen ruimte voor tafels, stoelen, meubels etc. Hoe jammer dan ook, dat kunnen
wij helaas niet aannemen. Maar verder maakt u ons met alles blij. En ……… van de
opbrengst kunnen wij weer vele mooie dingen doen.
Fijne maand februari!
Abelien van der Rest

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



Lever je frituurvet in bij de club.

Wel graag in afgesloten flessen en deponeer
het in bijgaande bak!
 Lever je oude accu’s in.
 Lever je statiegeld flessen in.

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

DURF TE VRAGEN!!!!
KUN JIJ ONS
HELPEN?
DANK ALVAST VOOR
DE BIJDRAGE.

Wij zijn op zoek naar mooie nieuwe cadeau’s voor onze
enveloppenstand en de bingo. Steun jij ons? Heb jij iets nieuws
in de kast staan, wat je niet gebruikt en wat je graag aan ons
wilt schenken? Wij zijn er erg blij mee.

Bowlen
Dit tweede deel van het seizoen zijn
we gestart met een nieuwe activiteit.
Bowlen, 1x per maand, op
zondagmiddag.
Kom eens kijken als je geïnteresseerd
bent. Als de proef slaagt gaan wij in het seizoen 2020/2021
definitief 10x bowlen.
Je kunt nog komen kijken op:
Zondag 23 februari, Zondag 15 maart, Zondag 19 april, Zondag
24 mei 2020
Van 14.00 – 16.00 uur
Bowlingcentrum Spijkenisse.
Aanwezig om 13.30 uur.
Meld je aan bij Betsie & Kees de Heer als je geïnteresseerd
bent. Maar je kunt alvast gaan kijken op zondagmiddag of het
ook bij jou past.
Een woord van dank aan de organisatoren van de Playbackshow én de dagreis!
Op de eerder geplande uitgaansdag konden we niet beschikken over de rolstoelbus. Het
wisselen van data van de Playbackshow en de dagreis was de oplossing.
Dankzij onderling overleg kunnen beide activiteiten nu toch doorgaan!
Namens alle deelnemers:
BEDANKT

Op 4 december werden wij opgeschrikt door het voor ons onverwachte overlijden van
MARRY van KAPEL-NEDERLOF.
Op dinsdag 10 december namen een groot aantal vrijwilligers van Stichting De Nieuwe Brug afscheid van Mar van Kapel.
Mar startte een hobbyclub samen met o.a. Toon & Hettie, Magda en Nel. Zij hadden een gemeenschappelijke deler, ze wilden dat hun
kinderen ook een eigen club hadden waar zij zich thuis voelden. En nu daarop terugkijkend kunnen wij stellen dat dit initiatief uiteindelijk
heeft geleid tot de oprichting van Stichting De Nieuwe Brug in 1977.
Nadat de hobbyclub vanuit de Woutershof was verhuisd naar de Repelaar was dit helaas niet de laatste verhuizing van de Stichting. De
Petrusschool en de Frambozengaard waren nog twee tussenstops op weg naar onze huidige locatie aan de M.A. de Ruijterstraat. Hier
hebben de activiteiten van Stichting De Nieuwe Brug zich sinds 1997 volop kunnen ontplooien. Iets wat Mar met grote belangstelling
volgde.
Naast de hobby activiteiten ondersteunde zij indertijd de zwemgroep die in het Herman Gorterbad zwom. Daar verzorgde zij dan weer de
ste
koffie & thee. Het zal rond haar 70 zijn geweest toen ze met de wekelijkse activiteiten stopte.
Wat was zij trots toen haar club 40 jaar bestond. Een organisatie waar zij vanaf den beginne bij betrokken was.
Bij het afdansen van Sjaak, die al ruim 30 jaar deelneemt aan de dansactiviteit, zat Mar altijd te genieten van de ambiance en het feit dat
bij deze activiteit haar familie nog steeds volop betrokken is. Sterker nog de hele familie heeft altijd en velen nog steeds, zich verbonden
gevoeld, bij een groot deel van de activiteiten van de Stichting.
Hoe heb ik “tante” Mar, zoals ik haar gekscherend altijd noemde, leren kennen? Een vrouw die het hart op de tong droeg. Nooit liet ze
direct blijken als ze iemand niet mocht. Terwijl ik zeker weet dat zij heel sterk haar voor- én afkeuren had. Maar betrokkene zelf zal hier
nooit iets van gemerkt hebben. Ze trad zeker niet op de voorgrond maar ze volgde alles op de voet. Ze was enthousiast over de
ontwikkelingen die haar Stichting in de loop der jaren heeft doorgemaakt.
Waar kwam Mar voor mij pas goed in beeld? Dat was bij een van de eerste eetcafés. Wij hadden een nieuwe activiteit bedacht die wij als
vrijwilligers samen met de deelnemers wilden opstarten. Met elkaar koken, serveren, afwassen, voor én door onze deelnemers. Een plek
bieden waar iedereen gezellig uit eten kan gaan met familie en vrienden en dat voor een betaalbare prijs. Een plek waar wij mensen die op
zaterdagavond alleen met een bord op schoot zitten te eten, een gezellige avond kunnen bieden. Uitgangspunt van het eetcafé is: wij
koken gezond en maken van elk eetcafé een feestje.
De eerste keer dat ze gezellig langskwam om deze nieuwe activiteit eens te bekijken, maakten wij stamppotten. Nu dat was een kolfje naar
haar hand. Binnen 5 minuten had ze een schort voorgebonden en werd de stamppot op smaak gebracht. Want Hollandse pot koken, dat
kon ze!
Vanaf dat moment was ze verkocht. Elke eetcafé was ze aanwezig. Eerst alleen op zaterdag, toen het eetcafé nog niet zo’n vlucht had
genomen, later ook vanaf vrijdagmiddag om te helpen bij de voorbereidingen. Of het nu appels, peren of aardappels schillen was. Of het
sla snijden was, champignons schoonmaken of paprika’s snijden betrof. Het maakte haar niet uit. Was ze ziek dan had ze daar behoorlijk de
pé over in. Als het even kon haalden we Marry op, of Henk kwam haar lopend brengen. Lichamelijk ging het minder, maar geestelijk bleef
ze tot op het laatste moment prima bij de tijd. Wij hebben genoten met én van haar.
Toen ze hoorden van onze nieuwe activiteit: het aanleggen van een moestuin voor eigen gebruik was ze enthousiast. Het is wel veel werk
hoor! Zij wist immers als geen ander wat dit inhield. Zo bracht ze een kist aardappels mee om te verwerken in de stamppot. Lekkere
biologische aardappelen van eigen grond. En met elkaar gingen we weer schillen. Bij het laatste stamppottenbuffet zo’n 36 kg. Maar ook bij
de avondvierdaagse stond Mar elke avond op het balkon om ons uit te zwaaien en vaak stond ze ons op te wachten bij terugkomst.
Vorig jaar hebben wij haar nog toegezongen vanaf de startplaats van de avondvierdaagse. Het was immers hun trouwdag.
Als er een enveloppenstand stond opgesteld kocht Mar altijd lootjes. Niet voor zichzelf. De prijzen werden nl direct verdeeld, ze had voor
elke prijs wel iemand op het oog die verblijd werd met het gewonnen cadeau. Zo liet ze bij mij thuis een pot met snoep bezorgen, dat was
leuk voor mijn kleinkinderen. Ze had nl bij het afdansen de grootste pret. Ik kocht lootjes en had geen enkele prijs en zij kocht hetzelfde
aantal lootjes en had 8 prijzen.
Mar, dank voor jouw bijdrage, jouw opgewekte lach, jouw tomeloze inzet waardoor de Stichting uiteindelijke is uitgegroeid tot wat het nu
is. Namens alle medewerkers en deelnemers: dank voor jouw bijdrage.
Rust zacht “tante” Mar.
Abelien van der Rest

Duo Tijdloos, bestaande uit Willem & Jaap, komen op vrijdag 31 januari 2020
een gezellige avond voor ons verzorgen. Wat vinden wij dat een fantastisch idee!
Kom jij ook deze avond genieten? Iedereen willen wij van harte uitnodigen om (mee) te
komen (doen). Toegang is gratis.
Zaal open om 19.00 uur.

Aanvang van deze gezellige avond 19.30 uur.
Iedereen is welkom en kan gezellig meezingen en/of
dansen.
De deuren aan de M.A. de Ruijterstraat 7 in
Spijkenisse zijn vanaf 19.00 uur open.

Wil jij ook meedoen? Eigen bijdrage is €
3,00 (incl consumptie). Introducés € 5,00
Opgeven bij Betsie de Heer: mailadres:
deheer4@hotmail.com / 06-20827351

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!

Opgeven bij Gre Wiechmann.
M.A. de Ruijterstraat 7
Spijkenisse
Iedereen is van harte welkom!
Gre.wiechmann@gmail.com / 0642826465.
Eigen bijdrage is € 6,00 exkl. consumpties.

En voor de plantenliefhebbers:
er staat weer een aanbieding tegen een zeer
aantrekkelijke prijs, op u te wachten.
Iets leuks voor thuis of om cadeau te geven.

En weten jullie wie er mee komen doen bij de Carnavals Disco???
CARNAVALSVERENIGING: "CV

de SMOOKSNUIVERS ”

Wij hopen op een volle zaal
om gezellig met elkaar
carnaval te vieren. Kom je
verkleed? Leuk! Wil je niet?
Geef niet: dan kom je als
jezelf.

Op zaterdag 7 maart a.s. staat de Eetcafé groep weer klaar om
jullie allemaal een gezellige avond te bezorgen
Schrijf je snel in bij: gre.wiechmann@gmail.com .
Bellen kan ook naar 06-42826465
Eigen bijdrage: € 6,00 pp (exkl.consumpties)
Introducees zijn toegestaan. Of je nu lid bent van de Nieuwe
Brug, buurtbewoner, kennis, familie of (on)bekend. Schuif
gezellig aan bij ons.
En in de bloemenkraam, staan weer leuke cadeautjes klaar
tegen een klein prijsje!

Zondag 8 maart kun je weer gezellig komen meedoen bij onze
Workshop. Wat we gaan maken blijft nog even een verrassing.
Maar het belooft weer iets leuks te worden.

Wil jij ook meedoen?
Eigen bijdrage is € 3,00 (incl. consumptie). Introducés € 5,00
(incl. consumptie)
Opgeven bij Betsie de Heer: mailadres: deheer4@hotmail.com
(06-20827351)

Stichting
De Nieuwe Brug
M.A. de Ruijterstraat 7
(centrum), Spijkenisse
De totale opbrengst van de markt komt ten goede aan
extra activiteiten voor deelnemers van Stichting De Nieuwe
Brug, welke allen een verstandelijke beperking hebben.

Met heel veel leuke, mooie spulletjes. Speelgoed, Elektronica,
Glaswerk etc.

KLEDINGBEURS/BOEKEN, CD’s, DVD’s

Prachtige
kleding, schoon
en heel.

LENTE MARKT / ENVELOPPENSTAND
Prachtige
bloemstukjes tegen
zeer
aantrekkelijke
prijzen!
Op = Op !!!!!!

mooie spullen voor onze Rommel- en Lentemarkt op

Zaterdag 14 maart a.s.
Maar ook leuke spullen voor de speelgoedstand, voor de
boeken- en lp beurs, voor de klein elektra hoek, leuke
snuisterijen, voor de huishoudelijke hoek, maar ook kleding
(schoon en heel), schoenen, tasjes etc. etc.
Mooie glazen vazen
Wij zijn blij met alle spullen, die heel en verkoopbaar zijn. Die
een tweede leven verdienen!
 Helaas kunnen wij geen stoelen, tafels, kasten, bedden
etc. meer aannemen. Wij hebben er gewoon geen ruimte
voor.
 Wij zoeken ook mooie nieuwe spullen. Heeft u nog een
cadeautje staan wat u nog nooit heeft gebruikt, maar ook
niet gaat gebruiken? U maakt ons hier erg blij mee.
 Steun ons en weet dat wij van alle opbrengsten hele leuke
dingen doen met onze deelnemers.

En ook zondag 15 maart gaan we voor de 3e keer weer naar de
Bowling.
Zorg dat je op tijd bent! Zo rond half twee verwachten wij
iedereen bij Bowlingcentrum Spijkenisse.
Sta om 14.00 uur klaar met je schoenen aan, want dan gaan we
gelijk starten.

Als je niet aanwezig kunt zijn, zeg dan even af bij
Betsie & Kees de Heer : 06-20827351

Hallo allemaal
Zoals jullie weten is het bijna weer zover. Op
zaterdag 21 maart 2020 wordt er weer een
playbackshow georganiseerd.
Omdat we ook dit jaar samen met jullie er
weer een groot feest van willen maken zijn hier
nogmaals de regels om mee te kunnen doen.
In eerste instantie krijgen de mensen die vorig
jaar niet mee hebben gedaan voorrang. Daarna
is er ruimte voor de overige opgaves. Bij teveel
aanmeldingen zullen we via een loting bekijken
wie er nog meer mee mogen doen.
Dus heb je zin om jouw favoriete artiest na te doen en ben je al druk aan het oefenen of kun
je niet wachten om te beginnen, geef je dan op om mee te doen.
Natuurlijk is een optreden niet leuk zonder publiek.
Daarom nodigen we iedereen van harte uit om deze
avond met ons mee te maken. En nog belangrijker om
onze artiesten aan te moedigen. Iedereen is welkom,
familie, vrienden, huisgenoten, begeleiding en
natuurlijk ook de mensen die dit jaar misschien niet
mee kunnen doen omdat een ander deze kans heeft
gekregen.
Zaal open:

18.30 uur

Start van de playbackshow: 19.00 uur (zorg dat je op tijd bent)
Einde playbackshow:

22.15 uur

Neem ook nog wat geld mee om wat te drinken en te eten te kopen.
Heel veel playbackgroetjes
Ilse, Gerrie en Wendy

tel:

0181-675652
0181-639227
0181-629600

Je opgave briefje om mee te mogen doen moet voor donderdag 5 maart 2020 worden
ingeleverd in de gele brievenbus in het clubgebouw
Ja ik zou graag mee willen doen met de playbackshow
Naam:…………………………………………………………………………………………………
e-mail adres:………………………………………………………………………………………..
Tel:………………………………………………………………………………...........................
Ik doe de volgende artiest na:…………………………………………………....................
Liedje:…………………………………………………………………………………………………
Ja ik zou graag komen kijken naar de playbackshow
Naam:………………………………………………………………………………………………….
Aantal personen:……………………………………………………………………………………

Op zaterdag 28 maart a.s. gaan wij naar de Keukenhof. Wil jij ook graag mee? Schrijf je zo
snel mogelijk in, want vol=vol. (Sluitingsdatum inschrijven is 7 maart 2020)
De speciale rolstoelbus gaat ook weer mee, dus we reizen met elkaar in de grote bus!
Ga jij ook gezellig mee? Voorwaarden is wel dat je Algemeen Lid bent of deelneemt aan een
activiteit.
Donateurs mogen ook mee, indien er plaatsen over zijn in de bus.
Eigen bijdrage voor deelnemers is € 30,00 pp. Schrijf je zo snel mogelijk in!! Overmaken kan
ook naar Penn. Stichting De Nieuwe Brug: NL88INGB 0005704558

Ja ik ga graag mee naar de Keukenhof op zaterdag 28 maart 2020.
Naam:

Telnr.

Adres:

Mailadres

o
o
o

Ik sluit € 30,00 in
Ik maak € 30,00 over aan de penningmeester o.v.v. Keukenhof + naam Reknr.
NL88INGB0005704558
Ik zit in een rolstoel

Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt. De enveloppe kun je in de gele brievenbus doen.
Je kunt het bedrag ook overmaken aan de penningmeester van Stichting De Nieuwe Brug, Reknr.
NL88INGB0005704558. (graag ovv naam)
Op maandagavond kun je je aanmelding ook inleveren in het zwembad.
Inschrijving sluit: zaterdag 14 maart 2020.

Daar gaan wij dan …….
Zaterdag 7 maart:

* Eetcafé

Zondag 8 maart:

* Workshop

Zondag 8 maart:

* Sociëteit

Zaterdag 14 maart:

* Rommelmarkt

Zaterdag 14 maart:

* Opening Moestuin (onder voorbehoud)

Zondag 15 maart:

* Bowlen

Zaterdag 21 maart:
Zaterdag 28 maart:

* Playbackshow (Iedereen mag hiervoor
inschrijven)
* Dagtocht naar de Keukenhof

En …… april????
Zaterdag 4 april

* Truckrun (inschrijving komt volgende maand)

Zaterdag 4 april

* Linedance

Zondag 5 april

* Paasbingo

Vrijdag 10 april

* Afdansen bij Scholengemeenschap Scala.

Jarigen februari 2020
2 februari
2 februari
2 februari
3 februari
3 februari
3 februari
4 februari
4 februari
4 februari
6 februari
8 februari
8 februari
.9 februari
12 februari
12 februari
14 februari
14 februari
14 februari
15 februari
16 februari
16 februari
16 februari
17 februari
17 februari
18 februari
18 februari
20 februari
22 februari
23 februari
25 februari
25 februari
26 februari
26 februari
26 februari

Gosse de Deugd
Mark Giezen
Peter Huisman
Naima Ibrahim Ali
Nino de Lange
Marcel Salome
Giovanni van Es
Lars de Klerk
Anjo Molendijk
Petra Offenmeijer
Shivangi Balraadsjing
Desteny Gouwen
Kenny Blok
Coen Bevaart
Michel van Duuren
Wolf van de Luitgaarden
Leonne Schoonmade
Saskia Steenhuis
Maria Blok
Bas Hijbeek
Siem Groeneweg
Joke Versendaal
Jolien Braspenning
Daan Broeders
Ingrid Buitendijk
Desiree Opstal
Jeroen Jaspers
Devian Noventa
Diana Seger
Huig van de Weerdt
Nihal Metin
Marina Bussem
Corrie Quack
Wil van de Velden

AKTIVITEITENKALENDER februari/maart 2020
Stichting DE NIEUWE BRUG.

Zaterdag 25 januari 2020
19.30 – 22.00 uur

WINTERDISCO

Vrijdag 31 januari 2020
19.30 – 22.00 uur

Duo TIJDLOOS

Zondag 9 februari 2020
14.00 – 16.00 uur

Workshop Valentijn

Zondag 9 februari 2020
14.00 – 16.00 uur

Sociëteit

Zaterdag 15 februari
2020
17.30 – 19.30 uur

Eetcafé

Zondag 23 februari 2020
14.00 – 16.00 uur

Bowlen

Zaterdag 29 februari
2020
19.30 – 22.00 uur

Carnavalsdisco met
de
SMOOKSNUIVERS

Zaterdag 7 maart 2020
17.30 - + 19.30 uur

Eetcafé

Zondag 8 maart 2020
14.00 – 16.00 uur

Workshop & Sociëteit

Zaterdag 14 maart 2020
09.00 – 15.30 uur

Rommelmarkt,

Zondag 15 maart 2o2o
14.00 – 16.00 uur

Bowlen

Zaterdag 21 maart 2020

Playbackshow

lentebeurs, elektromarkt,
kledingbeurs, boeken en lp
markt, speelgoedbeurs,
huishoudelijk & snuisterijen,
schoenen, tassen, etc. etc.
EN…….. iets lekkers bij de koffie.

19.00 – 22.30 uur

Zaterdag 28 maart 2020

Dagtocht Keukenhof

Zaterdag 4 april 2020

Truckrun &
LINE DANCE AVOND

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.
Barbequeschotels.

* Diverse saladeschotels.

*

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

