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Voorzitter

Stichting De Nieuwe Brug

Abelien van der Rest

7537542
Rigolettostraat 85,
3208 PK Spijkenisse
Het is niet toegestaan artikelen zonder
instemming van het bestuur elders te
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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

……… MET EEN GROTE KLAP STAAN WIJ NU HELEMAAL STIL…………..

Op zaterdag 7 maart konden wij gelukkig weer de wandelschoenen aantrekken. Het was een
mooie wandeling en gelukkig zijn wij tegenwoordig al wat flexibeler ingesteld, want ……… er
kwamen er meer gezellig meewandelen, dan vantevoren opgegeven.
De lunch werd klaargemaakt en gelukkig kregen wij daar extra hulp bij van de familie van Gre.
Helaas was nl de vaste lunchploeg deze dag verhinderd.
Om 13.00 uur begon het grote ombouwen van de zaal, want wij hadden op 7 maart ook een
toaal volgeboekt eetcafé. Ook hier hadden wij bij onze deelnemers te maken met zieken,
daarbij konden een aantal vrijwilligers deze dag ook niet. Maar flexibel als andere vrijwilligers
zijn, ze springen gelijk in. En gelukkig sloot een deelnemer extra aan.
Al met al hadden wij een prima zaterdag 7 maart.
Zondag 8 maart werd er een nieuwe workshop gehouden. Dit keer werd er weer gebakken.
Prachtige lekkere dingen zijn er gemaakt. En iedereen ging met een doos vol lekkers naar huis.
Voor de schoonmaakploeg op maandag stond er een lekkere schaal met koekjes klaar.
Dus uit ervaring weten ook wij dat het heel lekker was.
De eerste alarmerende berichten over de corinusvirus welke Nederland bereikte, bereikten ons
inmiddels ook. Je hoort het, je neemt het in je op, je maakt je zorgen, maar hoopt dat het aan
ons voorbij gaat.
Met elkaar spraken wij af, uit voorzorg, dat iedereen die deelnam aan de activiteiten bij ons in
het gebouw, bij binnenkomst gelijk de handen moest wassen, tussendoor moesten de dansers
op dinsdagavond ook nog een aantal keren hun handen wassen en uiteraard als ze vanaf het
toilet kwamen ook nog een keer. Deze maatregelen waren voor de vrijwilligers een extra taak
erbij. Wie geen handen wilden wassen, ging direct terug naar huis. Wij vonden dat we niet
voorzichtig genoeg konden zijn.
Vanaf maandag stond alles in het teken van de voorbereiding van de ROMMELMARKT.
Prachtige bloemstukken zijn er in de aanloop naar zaterdag de 14e maart gemaak. Ware
pronkstukken. Dit bleek ook wel want nog voor dat de verkoop op zaterdag begon waren wij al
een aantal bloemstukken kwijt. Maar de ‘Bloemenmeisjes” zijn voor geen gat te vangen en dus
werden er, vol enthousiasme, nog meer bloemstukken gemaakt.
Donderdagmiddag 12 maart is er heel hard gewerkt om de spulletjes in de grote zaal alvast
zover neer te zetten. De elektro-afdeling kon donderdag al worden klaargezet.
Donderdagavond was er koken en muziek en dat ging onder hetzelfde handwas ritueel door.
We schakelden de hele week met de overheid hoe om te gaan met de ‘ontstane’ situatie.
Op vrijdag heel de dag hard gewerkt aan het in gereedheidbrengen van de Rommelmarkt. Alles
moest uitgesorteerd, schoon en heel worden aangeboden. Wat hebben wij knijterhard gewerkt.
Wat is er veel voorbereid voor de fourage voor de zaterdag.
Om 15.00 uur nogmaals overleg met de Gemeente gehad. Welke maatregelen wij hadden
genomen. Immers er mochten maar 100 mensen tegelijk binnen zijn.
Nu hadden wij dit zelf al teruggebracht tot 80 incl onze vrijwilligers. Geregeld dat wij een strakt
deurbeleid zouden houden. Want …….. safety first.

En dan om kwart over vijf, wij stonden op punt om naar huis te gaan, komt dat ene telefoontje.
STOPPEN met de Rommelmarkt. Het pand gaat met onmiddellijke ingang dicht tot 31 maart.
Tsja om zijn zachts gezegd, dan zakt het moreel wel even bij de ploeg.
Als troost hebben wij de laatst gebakken appeltaart (van de 10 die er al gebakken waren)
opgegeten met elkaar, iets gedronken en even stevig gebaald. Natuurlijk hebben wij begrip voor
het besluit, maar als je nu doorlopend met elkaar in contact bent, dan is het wel heel
teleurstellend dat als je helemaal gesteld staat, de boel à la minuut moet sluiten.
Dit betekent: 80 lunches, 60 liter verse soep, 150 bloemstukken, 12 appeltaarten, lasagna voor
de vrijwilligers aan het einde van de zaterdag, en dat allemaal voor niets klaar gemaakt. De
hele week voor niets zo hard gewerkt. Balen, balen, balen.
Geschakeld met het Bowlingcentrum: want zondag zouden wij gaan bowlen. Zij hadden
toestemming om open te blijven. Zij hadden voor zichzelf al besloten maximaal 10 banen open
te houden. (Lees totaal 60 bowlers). Inmiddels hadden een aantal zich afgemeld voor het
bowlen. Ze durfden het niet aan gezien hun gezondheid.
Alle begrip hiervoor..
Wat ben ik daarnaast trots op al die vrijwilligers die zondagmorgen één voor één bloemstukjes
komen kopen, om zo de schade te beperken. Die extra bloemstukjes meenamen voor buren,
vrienden en kennissen om ons te helpen. Thanks hiervoor!!!! Dit doet echt recht aan het harde
werk dat ze gedurende de hele week al hadden verricht.
Op zondagmiddag besluit de overheid vanaf 18.00 uur de horeca te sluiten. Wat ben ik
persoonlijk blij dat ik niet in hun schoenen sta.
Wat is dit een vreselijke situatie. Wat hebben zij een gigantische verantwoording. En ze doen
het nooit goed.
Op maandagmorgen 16 maart staat de schoonmaakploeg weer klaar. Immers het gebouw is
wel volledig afgesloten, maar …… de toiletten, de keuken, etc etc.
En dan de Rommelmarkt: kunt u het zich voorstellen? Alles uitgesorteerd, prachtig opgesteld in
drie zalen en ……….. zo staat het nog steeds.
Enerzijds hebben wij niet de moed om het weer allemaal in te pakken. Anderzijds ….. als wij nu
eens starten met een Rommelmarkt in het eerste weekend nadat wij weer open mogen zijn. Wij
hoopten dan nog dat wij 6 april weer zouden kunnen gaan starten. Maar inmiddels weten wij
natuurlijk veel beter.
Wij zien en horen niet anders. Het gaat gewoon niet goed. Wij hebben allemaal in onze
omgeving hier mee te maken. Sommigen wel heel dichtbij, die een familielid of een bewoners
van hun huis verliezen. Anderen die het zelf krijgen, sommigen in een (gelukkig) milde vorm,
anderen toch veel ernstiger.
Wat hebben wij te doen met al onze deelnemers en hun begeleiders. Binnen blijven, niet naar
hun dagbesteding mogen, niet naar hun werk mogen. Thuis zitten. Met als weinig vertier de TV,
waar ook nogeens alles in het teken staat van het Coronavirus. Waar de ene deskundige valt
over de anderen.
En dan nu ook nog eens een DIGITAAL Brugnieuws. Boordevol met dingen die helaas niet
door gaan. Het zijn barre tijden.

De drukkerij is nl ook gesloten, dus we kunnen ook geen papieren versie uitgeven. En nu maar
hopen, dat familie, vrienden, bekenden, begeleiding onze deelnemers vertelt wat er in dit
DIGITALE nummer is opgenomen. Gelukkig kunnen we tegenwoordig beeldbellen.
Zo gaat het bowlen in april en mei niet door, gaan wij niet wandelen, is er geen eetcafe in april,
is er voor niets gerepeteerd voor de Playbackshow (deze wordt doorgeschoven naar volgend
jaar) gingen wij niet naar de Keukenhof, kunnen wij niet naar de Bingo, gaat het afdansen
voorlopig niet door en zijn er vooralsnog geen workshops. De Line Dance schoenen kunnen
ook in de kast blijven. De Koningsdisco gaat niet door. Daar wordt een mens niet vrolijk van.
Daarnaast liggen alle door de weekse activiteiten stil.
We begrijpen allemaal dat het niet anders is, maar zoals een aantal vrijwilligers zeggen: wij
missen jullie allemaal. De deelnemers appen ons, bellen ons, ze willen van ons ook weten of
ze al weer kunnen komen. Maar helaas ook wij weten niet wanneer het weer kan.
We liggen gewoon STIL. WAARDELOOS.
Alle vaste activiteiten zijn gestopt tot 28 april a.s. We hopen na die datum betere berichten te
mogen krijgen.
Achter de schermen wordt er gestoeid met de begroting, wordt het activiteitenplan geschreven,
wordt er verantwoording afgelegd. Onze penningmeester is er druk mee. Wordt er achter de
onbetaalde contributies aangebeld. Kortom wij gaan wel door, maar niet met de dagelijkse
dingen.
We hebben inmiddels contact gehad via Dikkie Pronk met Scholengemeenschap Scala over het
afdansen. Daar kan op Goede Vrijdag helaas geen sprake van zijn.
Zowel de scholengemeenschap als Dikkie Pronk hebben aangegeven te willen kijken of er
wellicht dit seizoen wel iets mogelijk is. Wij beloven niets, maar wij onderzoeken het wel.
Kort nadat het gebouw weer open zou mogen dan houden wij gelijk de grote OVERDEKTE
rommelmarkt. Want ja, de grote zaal moet eerst weer helemaal leeg zijn, willen wij kunnen
starten met de vaste activiteiten.
Wij willen dan ook onderzoeken of het mogelijk is om in juni weg te kunnen gaan. Dan kunnen
de deelnemers van de Keukenhof reis gezellig met ons mee. Wil je niet op zaterdag 20 juni
mee, dan zorgen wij dat je je geld teruggestort krijgt.
Als het 20 juni a.s. allemaal door zou mogen gaan, dan kunnen anderen zich ook nog
aansluiten bij ons. We hebben iets leuks op het oog, maar ………… we blijven voorzichtig.
Voor diegene die zich hebben opgegeven voor het afdansen geldt hetzelfde. We wachten even
af of wij dit binnenkort nog kunnen organiseren. Zo niet, dan storten wij eind juni het geld terug.
Ik schreef in het vorige clubblad:
April doet wat hij wil voor wat betreft het weer, maar niet voor de activiteiten.
Nu niets is minder waar. De Algemene Vergadering gaat niet door. Rond de ALV datum zullen
wij een speciale digitale versie rondsturen. Daarin kan iedereen lezen wat wij zoal hebben
gedaan. Iedereen kan digitaal zijn vragen aan ons stellen n.a.v. het verslag dat wij hebben
uitgebracht.

Gelukkig is de kascontrole al geweest. Wij zullen publiceren of zij akkoord zijn met de controle.
Het Moestuinproject kan helaas voorlopig niet verder worden afgemaakt. Alle deelnemers
moeten immers thuisblijven. Ze mogen niet naar hun werk. Dus ook niet naar de Moestuin.
Jammer want er zijn fantastische plannen en er werd zo enthousiast gewerkt.
Voorlopig worden er geen verjaardagskaarten rondgefietst. Even wachten wanneer wij dat weer
gaan oppakken.
Alle jarigen, ook dit jaar voor jullie geen bezoek, maar weet dat wij aan jullie denken.
Wel hebben wij twee positieve dingen te melden en hiervoor zijn ook de
aanmeldingsformulieren opgenomen in dit digitale nummer.
Wij gaan volgend jaar Bowlen: meld je aan! Er zijn er al een aantal die zich de laatste keer
hebben aangemeld, die staan inmiddels op de lijst.
Vul het formulier in en stuur het op. Dit kan gewoon digitaal.
En dan hebben wij nog een nieuwe activiteit voor het nieuwe seizoen.
Wij gaan WEDSTRIJDZWEMMEN !!!!!!! Je kunt gezellig mee gaan zwemmen. Er zijn voor dit
jaar nog twee zwemwedstrijden gepland. Er zijn 6 verenigingen die tegen elkaar gaan
zwemmen. Wat is nu leuker dan op de vaste maandagavond te gaan trainen om goed voor de
dag te komen bij de wedstrijden. Let wel op dat je deelnemer moet zijn van de zwemactiviteit
om mee te mogen gaan zwemmen bij de wedstrijden.
Meld je aan, dit kan nu ook gewoon digitaal.
Het is een bijzondere tijd. Wij denken aan jullie
En ………… LET EEN BEETJE OP ELKAAR.
Stuur een appje, bel even met elkaar. Ik hoop jullie
allemaal weer gezond terug te mogen zien.

Abelien
Abelien van der Rest

Helaas is

Jillis van der Tas
op 63 jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het Coronavirus.
Jillis was al jaren een trouwe bezoeker van de activiteiten bij Stichting De Nieuwe Brug.
Wij wensen zijn medebewoners, maar familie, vrienden en bekenden, veel sterkte toe.
Wij realiseren ons dat het voor alle verzorgers, begeleiders maar ook zijn huisgenoten een extra
spannende maar bovenal moeilijke tijd is geworden. Het Coronavirus is zo besmettelijk.
Helaas hebben wij door de getroffen overheidsmaatregelen geen afscheid van hem kunnen
nemen.
Wij wensen een ieder heel veel sterkte toe.
Rust zacht Jillis!

De eerste volle bak frituurvet is opgehaald. Dank voor het inleveren.
We gaan echter gewoon door met sparen. Wil je het voor ons
bewaren? Als het pand weer opengaat, kun je het weer deponeren
in de bak.
Wel graag in afgesloten flessen en deponeer het in deze bak!
Hij staat achter het gebouw naast de fietsenstalling.

Maar je kunt nog
meer inleveren:
Zoals:



oude accu’s .
statiegeld flessen.

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

AANMELDEN VOOR HET SEIZOEN 2020/2021
Bowlen gaat een vaste activiteit worden. Je wordt lid
van de Bowlinggroep en dan bowl je 10x per jaar. Elke
maand op zondagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.
Dit betekent dat, als je nu Algemeen Lid bent, je
lidmaatschap vanaf 1 september 2020 lid wordt
omgezet als lid van de Bowlinggroep. De bijdrage voor
het Algemeen Lidmaatschap komt te vervallen.
Bijgaand kun je je opgeven via dit formulier, mailen
mag uiteraard ook naar:
voorzitter@denieuwebrug.com.
Wie al bowlde heeft voorrang bij de inschrijving voor
het nieuwe seizoen. Er zijn maximaal 60 plaatsen
beschikbaar.

Inschrijfformulier voor 10x bowlen in seizoen 2020/2021.

Naam:

Mailadres:

Adres:

Telefoonnummer:

Plaats:
Daar Bowlen een vaste activiteit wordt m.i.v. het seizoen 2020/2021, vervalt, voor
diegene die nu Algemeen Lid zijn, het Algemeen Lidmaatschap. Het Algemeen
lidmaatschap wordt omgezet in lid van de Bowlingafdeling.

Als lidmaatschap van de afdeling Bowling geldt als tegemoetkoming in de kosten voor
het seizoen 2020/2021 een eigen bijdrage ad € 80,00.
De volgende data zijn vooralsnog gepland:
13 september 2020
18 oktober 2020
15 november 2020
20 december 2020
17 januari 2021
14 februari 2021
21 maart 2021
18 april 2021
30 mei 2021
20 juni 2021

Schrijf je snel in. Wij hebben nl maximaal 60 plaatsen beschikbaa
Zij die al meebowlen hebben voorrang bij de inschrijving voor het
seizoen 2020/2021.
Mailen kan ook naar: voorzitter@denieuwebrug.com

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!.

Wij, de zwemmers van Stichting De Nieuwe Brug, komen uit tegen:
U.S.S.V. uit Utrecht
Het IJ uit Amsterdam
Watervogels uit Lansingerland

PROGRAMMA voor 2020:
26 september 2020

Lisse

14 november 2020

Vlaardingen.

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 zaterdag en in de middag 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.

Elke wedstrijd mag je kiezen op welke afstanden je mee wilt gaan doen. Voorwaarde van deelname is wel dat je

Ja, ik wil graag mee gaan doen met het wedstrijd zwemmen
Naam:

Adres:

Mailadres:

Telefoonnummer

Ja, ik ga voortaan op maandagavond deelnemen aan de training.

Per wedstrijd, dien ik zelf € 4,00 bij te dragen in de kosten.
De wedstrijden worden doorgaans op zaterdag middagen gehouden en duren
ongeveer 2,5 uur.
Alleen als je lid bent van de zwemafdeling, kun je hieraan deelnemen.

Inschrijvingsformulier kan naar:
Gre.wiechmann@gmail.com
voorzitter@denieuwebrug.com

Jarigen april 2020
Caroline Eijke
Monique Rietveld
Marianne de Water
Fanny Steenvoorde
Nicola van Vliet
Marco van Bueren
Willem Meijer
Emmy Boelens
Dennis Visscher
Stefan Peek
Anne Hoppener
Hennie Oosterhout
Kees de Heer
Nico Jaspers
Tinie Meijndert
Dean Mol
Kees Jongerius
Edwin Telkens
Netty Dekker
Magda Korengevel
Robin Maula
Ron van der Meer
Yvonne Schüchner
Yvonne de Nooijer
Gerdie Ros
Martin Bun
Ton Schouten
Sigrid van Oosten
Lisa Calvis
Fiona Wulff
Adry Hille
Edwin Nijman
Rodney Smith

2 april
2 april
2 april
3 april
3 april
4 april
5 april
8 april
9 april
12 april
13 april
13 april
14 april
14 april
14 april
15 april
16 april
16 april
18 april
18 april
19 april
19 april
19 april
20 april
20 april
21 april
21 april
21 april
24 april
25 april
26 april
26 april
26 april

Wij zijn voornemens om op

zaterdag 20 juni 2020
een dagreis te organiseren.
(Van 09.00 uur ’s morgens tot 20.00 uur ’s avonds)
Dit wordt een hele speciale reis. Iedereen die meegaat, wordt verwent
deze dag.
Dat wil zeggen dat als je mee wilt gaan je een begeleider mee mag
nemen. (Zolang er plaats is uiteraard).
De begeleider betaalt de kostprijs van dit evenement.
(Dit zal rond de € 65,00 komen te liggen).
Voor onze deelnemers én vrijwilligers is de eigen bijdrage vastgesteld
op € 30,00.
Als je al bent aangemeld voor de Keukenhof en je hebt al betaald, dan
zetten wij je alvast op de lijst.
Mocht onverhoopt deze dag toch niet doorgaan, dan storten wij voor
eind juni het geld terug!

 Ja, ik ga graag mee op de Surprise reis op Zaterdag 20
juni 2020. (Duur van de reis: 09.00 – 20.00 uur). Allinclusieve.
Was je al ingeschreven voor de dagreis naar de
Keukenhof en had je al betaald?
Dan sta je automatisch aangemeld voor deze bijzondere
dag.
 Ga je mee als vrijwilliger deze dag?
Dat kan: echter gezien de bijzonderheid van de reis en
het feit dat je deze dag niet hoeft te begeleiden vragen
wij ook een eigen bijdrage ad € 30,00.
 Breng je een persoonlijk begeleider mee?
Dan kun je deze aanmelden o.v.v. naam & adres. Deze
begeleider betaalt dan rond de € 65,00.
Op voorhand kun je je alvast opgeven bij:
voorzitter@nieuwebrug.com
In ons volgende clubblad komen wij hierop terug, incl. de
inschrijfformulieren.

