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t.n.v. Stichting De Nieuwe Brug

Website:

WWW.DENIEUWEBRUG.COM

Redactie:

Gre.wiechmann@gmail.com

Activiteit

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

……… NOG EVEN VOLHOUDEN!!!!! WEET DAT WIJ JULLIE ALLEMAAL MISSEN …………..

Wederom ontvangen jullie deze maand het Brugnieuws UITSLUITEND DIGITAAL !
Een vriendelijk verzoek aan alle begeleiders: STEL ONZE DEELNEMERS OP DE HOOGTE EN
LAAT HEN WETEN DAT WIJ AAN HEN DENKEN.
Zij kunnen dit Brugnieuws niet ontvangen, omdat de drukkerij nog steeds is gesloten. Dit betekent
niet dat wij stilzitten. Verderop zien jullie wat wij aan het doen zijn met de buitenruimte. Deze wordt
verder opgeknapt. Dit wordt echt een fijne plek!
Maar ook is de Rommelmarkt al bijna helemaal omgezet en aangepast aan de 1,5 meter afstand
regel. Een heel inventief plan is er gemaakt. Maar ……. dit betekende heel veel extra werk. Alles
moet omgezet worden, een deel van de markt moet weer ingepakt worden, die gaat nl later naar
buiten in de grote tent. Want wij gaan een grote tent opzetten om daarmee te kunnen voldoen aan
de 1,5 meter afstand. Ook is er een looprichting geintroduceerd. Kortom wij zijn klaar voor de
Rommelmarkt zodra het pand weer open mag van de overheid.
Gelukkig hebben wij met het Bowlingcentrum nieuwe afspraken kunnen maken. Wie voor de vorige
sessie had ingeschreven en betaald heeft krijgt gegarandeerd een plek als hij/zij wil deelnemen
aan het nieuwe seizoen.
Gelukkig gaan wij, als alles goed gaat, vanaf september starten met onze nieuwe vaste activiteit:
Bowlen.
Heb je je nog niet opgegeven? Doe dit snel, want de banen moeten wel gereserveerd worden.
Er is maximaal plek voor 60 personen. Een mailtje naar voorzitter@denieuwebrug.com en wij
reserveren je plek. Heb je nog nooit meegedaan, dan is inschrijven vanaf nu ook mogelijk. Dus
……. schrijf je snel in.
Aan het tuinhuis is inmiddels al heel veel gedaan. (Zie ook de foto’s verderop in het blad). Het is
gerestaureerd, het is al gedraaid en wij zijn nu bezig aan het afmaken van de bestrating, het
verven etc. Uit de Moestuin hebben wij nu zelf al een aantal bakken met tuinafval gehaald. Immers
kleine stapjes samen maken uiteindelijk ook een grote stap.
Hopelijk mogen de KLUSTOPPERS van de Zorgboerderij binnenkort weer aan de slag. Ruimte
genoeg om 1,5 meter toe te passen bij ons in de tuin.
Omdat wij de wekelijkse activiteiten zeker niet meer mogen én kunnen opstarten voor 1 september
2020, hebben wij een oproep gedaan om de voorraden voor de bar bij ons op te kopen. Dit is
verrassend succesvol verlopen. Spontaan kwamen er mensen heel veel dingen kopen. Maar wat
nog meer bijzonder was, was dat iemand zei: ik maak € 100,00 over aan jullie. Willen jullie voor dit
bedrag spullen afleveren bij de Voedselbank! Dat is toch een geweldig idee. Wij hebben het gelijk
geregeld.
Dank aan allen die ons van de voorraad hebben afgeholpen. Er zijn nog een paar flessen cola,
cola light en sinas te krijgen. Dus stuur een mailtje aan: voorzitter@denieuwebrug.com en wij
maken een afspraak!
We voorkomen hiermee dat spullen over de datum geraken, want dat zou pure verspilling zijn!

Er is heel hard gewerkt aan het omzetten van de elektra op LED. De grote zaal is op een haar na
geheel overgezet op led verlichting. Een hele klus waar heel veel uren werk in zijn gaan zitten.
Maar als dit gereed is, zijn we zo goed als rond en is het pand volledig overgezet op ledverlichting.
Herman wat is dit een klus! Uren en uren werk is er door jou verzet. Natuurlijk hebben wij al weer
meer mogelijkheden bedacht waar wij verder kunnen besparen. De verduurzaming van ons pand
loopt goed. Het eindresultaat zal prachtig zijn.
Helaas is het werk wat boven het plafond gebeurt, achter de muren, onder vloer altijd werk wat je
niet ziet, maar waar de meeste tijd in gaat zitten.
In dit nummer vinden jullie allemaal de stukken van de DIGITALE jaarvergadering. Immers wij
kunnen niet fysiek bij elkaar komen. Het Bestuur heeft besloten deze vergadering nu DIGITAAL te
houden. In dit blad vindt men hier van alles over. Het is even wennen aan deze nieuwe wereld.
Let wel dat de op- en aanmerkingen tot uiterlijk 15 mei 2020 kunnen worden ingestuurd.
De kascommissie is bijeen geweest en adviseert de Algemene Vergadering om het Bestuur
decharge te verlenen. Het accountsonderzoek heeft ook plaatsgevonden en de accountant heeft
aanvullende informatie gevraagd over hoe wij denken verder te kunnen functioneren na de
Caronacrisis. Een terechte vraag in deze moeilijke tijden.
Komt het voortbestaan van de Stichting in het geding?
Gelukkig niet. Omdat wij zeer spaarzaam zijn geweest en altijd het standpunt hebben ingenomen:
voor extra dingen moeten wij eerst extra geld genereren. Lukt dit geld genereren niet, dan gaat er
niets gekocht of verbouwd worden. Dus zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen is hier zeker
van toepassing.
Het afdansen zal ook dit jaar definitief niet doorgaan. Wij kunnen echt niet gaan afdansen met in
achtneming van de 1,5 meter. Alle gestortte bedragen voor de toegangskaarten worden
teruggestort door de Penningmeester. De dansgroep zorgt t.z.t. dat iedereen die zijn kaarten
contant heeft betaald, zijn geld gaat terugkrijgen.
De dansgroep is zich nu aan het beraden hoe zij in september aan deze activiteit invulling kunnen
geven. Er wordt zeker gekeken naar een oplossing. Wordt dus vervolgd.
De dagreis is nog niet in te vullen. Wij zijn nog steeds gebonden aan hele strenge voorwaarden.
Het enige wat wij nu kunnen zeggen: gaat zaterdag 20 juni niet door omdat dit nog niet mogelijk is,
dan gaan wij een nieuwe datum plannen in september/oktober. Eens zullen wij toch wel weer met
elkaar op pad kunnen gaan, lijkt mij. Ik kijk er naar uit! Iedereen die zich heeft aangemeld voor de
Keukenhof reis schuift automatisch door als aangemeld. Mocht dit t.z.t. om welke reden niet
lukken, dan krijgt men zijn geld uiteraard terug. In alles volgen wij de richtlijnen die wij krijgen van
de overheid. Wij sturen op hen en volgen hen dus. Wij zijn geen deskundigen. Natuurlijk zou ik van
alles willen, maar gezondheid gaat voor.
Gelukkig kunnen de verjaardagskaarten en de lief- en leedkaartjes weer rondgebracht worden.
Daar wordt altijd bijzonder naar uitgekeken.
Op 26 april heeft Toos Zuidam een lintje ontvangen van de Koning.
Philadelphia had dit voor haar aangevraagd, omdat zij zoveel
vrijwilligerswerk voor deze organisatie doet. Daarbij hebben wij als Stichting
De Nieuwe Brug, opgetreden als ondersteuner. Toos was bijzonder verrast
en blij met deze erkenning. Toos namens ons allemaal gefeliciteerd.

.

Dat lief en leed heel dicht bij elkaar liggen, wordt vaak gezegd, maar is ook zeker waar.
Wij ontvingen bericht dat Gerard van der Hoeven op 5 april op 73 jarige leeftijd is overleden. Wij
condoleren zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Wat is dit toch een nare manier van afscheid
nemen. Weinigen mogen acte de présence geven. Verder op in het blad staat een IM voor Gerard.
Gerard was een trouwe vrijwilliger van de zwemafdeling tot dat zijn gezondheid het niet langer
toeliet.
Zoals gezegd in het vorige nummer gaan wij in het seizoen 2020/2021 deelnemen met een ploeg
aan het WEDSTRIJDZWEMMEN.
Iedereen, die kan zwemmen kan meedoen. 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
en dat je moet mee oefenen. We willen uiteraard goed voor de dag komen.
Meld je aan, dit kan digitaal bij gre.wiechmann@gmail.com. Bellen kan uiteraard ook:
06 42826465
Het is een bijzondere tijd. Wij denken aan jullie!
en ………… LET EEN BEETJE OP ELKAAR.
Stuur een app-je, bel even met elkaar, stuur een kaartje.
Ik hoop jullie allemaal, zo snel als mogelijk, weer gezond
terug te mogen zien.

Abelien
Abelien van der Rest

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 beschikbaar.
Zij die al meebowlen hebben voorrang bij de inschrijving voor het
seizoen 2020/2021 tot 15 mei 2020.
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! 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

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
kan zwemmen!

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 de 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 / 06-42826465
voorzitter@denieuwebrug.com

Wij zijn voornemens om op

zaterdag 20 juni 2020 of september/oktober 2020
een dagreis te organiseren.
Wij schreven vol enthousiasme in eerste instantie zaterdag 20 juni. Nu er
echter nog geen zicht is of dit daadwerkelijk door zal kunnen gaan,
hopen wij dat als dit niet door kan gaan, wij in september/oktober wel
een reisje te kunnen organiseren.
Wij houden jullie op de hoogte!
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
ben je alvast aangemeld.
Wij houden jullie op de hoogte!

Agenda Digitale Ledenvergadering 2020
1. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering 2018/
2019 (zie Brugnieuws juni 2019)
2. Jaaroverzicht 2019/2020
3. Financiën
4. Kascommissie
5. Contributieverhoging zwemmen
6. Aftreden Aukje van der Hoeven-Gutter
7. Vragen digitaal te stellen
8. Sluiting
Agenda punt 1.
Het jaaroverzicht vindt u in het brugnieuws van juni/juli/augustus 2019. Vragen c.q.
op- en aanmerkingen n.a.v. deze publicatie kunt u sturen aan:
gre.wiechmann@gmail.com

Agendapunt 2:

Het Jaaroverzicht 2019/2020
Inmiddels is het een goede gewoonte om tijdens de Algemene Vergadering een overzicht te
geven van het wel en wee van het afgelopen jaar. Hieronder de volledige tekst:
Lees en verwonder!
Ook dit keer kijk ik terug op een bijzonder jaar bij Stichting De Nieuwe Brug. Steeds ontwikkelen zaken
zich, komen er nieuwe plannen en zie ik de energie van de activiteiten afspatten.
Met elkaar was het weer een druk jaar. Een jaar waarin wij helaas ook afscheid hebben moeten nemen
van een aantal leden en vrijwilligers. Allemaal mensen die al heel lang bij ons waren en waar wij veel van
hebben genoten. Vrijwilligers die heel actief zich zijn blijven inzetten. Zeker als je naar de leeftijd kijkt
van hen. Maar dit geldt ook onze deelnemers, zij worden allemaal gelukkig ouder. Maar op enig
moment moeten wij afscheid nemen.
Triest maar waar!
Na de ledenvergadering van 14 mei 2019 hebben wij onverminderd onze energie omgezet in
daden.
Wat hebben wij een werk verzet! Petje af aan allen die hier, ieder op zijn eigen manier, aan
heeft bijgedragen.
Wat altijd heel lastig blijft, is communiceren met elkaar. Ik ga uit van de goede intentie van
elke vrijwilliger. Maar als ik het op mij zelf betrek: ik bedenk iets en zie het voor mij. Echter
als ik het uitleg aan anderen, komt er een reactie. Dit kan zijn dat ze iets volledig anders
willen doen; dat ze iets willen aanpassen, of het plan afschieten. Voor mij is dat perfect. Met elkaar zet je
een mooi product neer. Ik zie dit niet als kritiek maar als elkaar versterken. Dus blijf communiceren.
Let wel op: gehoord betekent niet dat het is begrepen, begrepen betekent niet dat men het ook wil gaan
doen. Als je zegt dat je iets gaat doen, betekent dit niet dat het al is gedaan.
Dus : Het komende jaar er niet van uit te gaan dat de ander het natuurlijk al weet, maar zekerstellen dat
iedereen die op de hoogte dient te zijn ook op de hoogte is, én luister naar elkaars inbreng. Dat komen
wij gezamenlijk tot mooie dingen.
In augustus zijn wij het seizoen vol enthousiasme opgestart met de Wansinkbokaal. In Sporthal Den Oert
hadden wij het eerste avontuur al te pakken, wij konden nl het gebouw wel in, maar nooit meer uit.
Hermetisch was het gebouw afgesloten. Helaas de nooddienst werkte niet. Na veel proberen en truckjes
is het ons gelukt om de deuren weer open te krijgen en konden wij iets later dan we wilden, starten.

Toen wij deze baan in elkaar hadden gezet bleek het niet mee te vallen om over zo’n lange baan de kegels
omver te werpen. Gelukkig kon de baan ook worden ingekort en werd er volop genoten van het kegelen.
Er waren voldoende teams om een gezellige zeskamp te kunnen houden. Wat niet onverlet laat dat ik hoop
dat er volgend jaar meer deelnemers, al dan niet lid van de Stichting, meedoen.
Bij het zwemmen zijn het roerige tijden. Het zwembad moet nodig worden opgeknapt. Het interieur ziet er
niet uit. De beveiligingscamera’s worden vernieuwd. En wij hopen, zoals al vele jaren, op een half uurtje
extra zwemwater.
Waar ik zeker met trots op terugkijk is de zwemdiploma’s die dit jaar behaald zijn. Klasse! Het kan zijn dat
onze doelgroep wat langer nodig heeft om zijn diploma te halen, maar wat hier wordt gepresteerd door de
vrijwilligers is echt fantastisch. Alleen al de stralende gezichten van diegene die hun diploma hebben
gehaald! Super.
Er werden weer avonden georganiseerd waar je mee kon doen aan aqua jogging, er werden zwemdisco’s
gehouden, er werd vrij gezwommen. Leuk is het om te zien dat wij ook veel jeugd bij deze activiteit hebben.
De afvalbakken: deze problematiek was vorig jaar erg hot. Maar gelukkig
heeft de gemeente een chique oplossing voor ons bedacht. Wij hebben vier
bakken (samen met Wijkgroep het Centrum) die elke week op
vrijdagmorgen worden geleegd. Hulde voor dit mooie gebaar van de
gemeente. En wat een geruststelling voor ons.
Het bestraten aan de voorkant van het gebouw was na het weghalen van de afvalbakken broodnodig.
Gelukkig werd dit voortvarend aangepakt. Wat jammer dan weer dat het net niet tot aan de voordeur is
gebeurd. Nu liggen daar helaas de tegels nog schots en scheef, wat struikelgevaar oplevert en moet daar
weer teruggekomen voor worden. Het had handiger geweest als het gelijk in een keer goed was gedaan.
Hebben wij verder nog het e.e.a. gedaan? Tuurlijk: we hebben het enkele glas in de grote zaal vervangen
voor dubbel glas. Onze strijd in het omlaag brengen van onze energiekosten gaat onverminderd door. Mooi
is om te zien dat wij elk jaar met kleine stapjes, de energierekening omlaag krijgen. Wij hadden in de grote
zaal plexiglas ruitjes zitten uit de tijd dat de ramen nog veelvuldig werden ingegooid door de jeugd. Nadat
er een hek om het terrein is gekomen in de jaren ‘90, was dit niet meer het geval. De gemeente gaf geen
thuis bij de klacht dat wij de grote zaal uitwaaiden, dus hebben de vrijwilligers extra activiteiten verricht om
geld te genereren. En ja, dat is gelukt. We waaien nu niet meer het pand uit.
Is het probleem in de keuken opgelost? Helaas dat nog niet. Wij zitten wel bij de gemeente in het
duurzaamheidsproject met ons pand. Er moet binnenkort zicht komen op wat de plannen zijn om ons pand
te verduurzamen. Er wordt gekeken naar zonnepanelen op het dak. Het dak zou in 2015 worden
vernieuwd, dus als dit in samenhang met zonnepanelen in een keer kan worden gedaan? Hoe mooi zou dit
zijn.
Maar we hebben zelf ook een TOON op de kachel gezet. Helaas kwam het té vaak voor dat er aan de
thermostaat werd gedraaid en deze niet werd teruggezet. Met het gevolg dat de kachel dagenlang sky high
bleef branden. Dit is nu niet meer mogelijk en dit heeft zich al vertaald in een beter beheersbaar (lees: fors
lager) gasverbruik.
Het tuinhuis moest nog opgeknapt worden. Hopelijk wordt dit opknappen binnenkort afgerond. Met dit
project hebben we te maken met tegenslagen. Maar ook hier kwam er na overleg een nieuw en beter plan
naar voren. Het tuinhuis is inmiddels opgeknapt en gedraaid. Wat een prachtig plein hebben wij nu
gekregen. Het moet nog wel af getegeld worden en geverfd, Maar het eindresultaat is er een waar wij trots
op kunnen zijn.

De moestuin moet daar de kers op de taart gaan worden. Dit was nog een hele klus. De wildernis moest
opgeruimd worden en gelukkig is de Zorgboerderij met de Klustoppers aan de slag gegaan. Wat is het leuk
dat onze eigen deelnemers dit project nu aanpakken. Maar wat is dit een werk! Helaas ligt het project nu
stil i.v.m. de Carona crisis. Deze crisis heeft echt heel veel impact op onze deelnemers en voor de
activiteiten.
Het bekendheid geven aan onze Stichting en waar wij voor staan, blijft altijd lastig. Nu dachten wij dat wij
de enige waren, maar de veel gehoorde klachten zijn toch echt in heel Nissewaard; hoe krijgen wij de al
reeds lang bestaande activiteiten over het voetlicht, hoe maken wij bekend waar wij mee bezig zijn. Hoe
voorkom je dat er nieuwe initiatieven worden opgezet omdat men denkt dat deze projecten niet bestaan,
dat het er niet is in Nissewaard. Nu er is in Nissewaard echt heeeeel veeeeel.
Coördinatie door de gemeente en zekerstellen dat er niet opnieuw initiatieven worden opgestart, terwijl
deze al bestaan. Nieuwe initiatieven die al dan niet worden gesubsidieerd door de overheid. Deze
dubbeling wordt door de Gemeente ook onderkend en zij gaan intern binnen het gemeentelijk apparaat
hier mee aan de slag.
Wij hebben het sportakkoord mede ondertekend omdat wij het belangrijk vinden dat mensen bewegen. Zo
kun je bij ons (wedstrijd)zwemmen, dansen, sporten, yoga doen, bowlen etc. Want bewegen is en blijft
belangrijk! Beweeg je nog niet? Kom lekker meedoen bij ons.
Zelf geven wij tegenwoordig ons jaarboekje uit en bezorgen die op de scholen en vele maatschappelijke
organisaties zodat ook zij, de leerlingen, of de cliënten die in tehuizen verblijven, weten waar je in je vrije
tijd je bij kunt aansluiten. Wij schrijven ijverig een weekbrief, een maandboekje en dan blijft het toch heel
teleurstellend als iemand tegen je zegt: De Nieuwe Brug? Nooit van gehoord.

Ook in het seizoen 2019/2020 werd er weer op allerlei terreinen geld
gegenereerd om onze extra activiteiten te financieren. Ja, naast het
organiseren van alle activiteiten trekt het genereren van geld ook een enorme
wissel op een aantal van onze vrijwilligers.
Wij hadden het afgelopen seizoen een prachtige Rommelmarkt. Wij hebben een Enveloppenstand
gedraaid. We hebben een fantastische kerstmarkt gedraaid. Wat te denken van de leuke Sint BINGO
middag. Los daarvan is de voorverkoop van de spulletjes ook een mooie manier om extra te verkopen. En
al deze extra’s zijn nodig om onze extra activiteiten te kunnen blijven uitvoeren en ons pand netjes te
kunnen blijven onderhouden. Maar dan slaat de Corona toe. Weg Rommelmarkt, weg Bingo, weg afdansen,
weg alle activiteiten. Geen wandelingen meer, geen eetcafés, geen workshops, geen bingo’s en geen
Playbackshow. Geen wekelijkse activiteiten. Niets, helemaal niets!
De verlichting staat nog hoog in het plan van aanpak. Het lichtplan is geschreven en er is hard gewerkt aan
het overzetten van de grote zaal op LED verlichting Dit is op een oor na geveld. Wat een klus is dit. Als dit
rond is, weet ik zeker dat het energieverbruik weer een stuk minder wordt.
Dit jaar hebben wij de actie : Durf te vragen! gestart. Hierin vragen wij aan
iedereen om nieuwe spulletjes te schenken aan ons.

Maar ook om te kijken of je via sponsoring iets kunt bijdrage aan het prijzenpakket voor de Bingo’s. Wij
krijgen veel spulletjes, om niet, aangeboden van mensen die onze Stichting een warm hart toedragen.
Dank hiervoor. Weet dat wij hier oprecht blij mee zijn.
Dit jaar zijn wij met twaalf deelnemers mee gaan doen aan de Special Olympics Bowlen, dit keer in
Rotterdam IJsselmonde. Wat genieten de deelnemers hier toch van. Het idee ontstond om te bezien of wij
niet een eigen Bowlingactiviteit konden gaan opstarten. Wij hebben eerst op 5 zondagmiddagen een paar
banen gehuurd. Al snel ging het van 2 banen, naar 5 banen, 8 banen en nu zelfs 9 banen. Bij 10 banen is
deze activiteit echt vol. Meer kunnen er niet aan meedoen.
Maar ook hier gooide de Corona crisis roet in het eten. De laatste twee keer kon er niet
gebowld worden, daar het Bowlingcentrum ook is afgesloten. Wat is dit toch balen

Bowlen wordt vanaf het seizoen 2020/2021 een vaste activiteit. 10x bowlen op zondagmiddag en op het
ideale tijdstip van 14.00 – 16.00 uur zodat iedereen hier aan mee kan doen.
De Burendag organiseerden wij samen met het Wijkcentrum “Het Centrum”. Dit jaar was het verzoek om in
september weer een straatontbijt te houden. Helaas speelde het weer ons parten. Het goot van de regen.
Maar niet getreurd, alles werd binnen opgesteld.
Jammer dat een aantal mensen, die zich wel hadden opgegeven, besloten om, gezien het slechte weer,
weg te blijven. Dit terwijl wij nog zo hadden gecommuniceerd dat bij slecht weer het BINNEN door zou
gaan. Er is heel veel werk verzet om het ontbijt klaar te maken. Leuk was het dat de wethouder, maar ook
een aantal vaste contacten van de Nieuwe Brug zijn aangeschoven bij het ontbijt.

De klussen worden nog steeds gedaan. Dik Smit heeft denk ik alle
afvoeren en aansluitingen al gehad dit jaar. Bertus de Roo, Dik Smit,
Nico Eijke, Ron van den Tempel en Kees de Heer alsmede Herman
Mets verzorgen ook zo tussen neus en lippen het hele jaar door
veel klusjes. Daarnaast zorgen Nico Eijke, Bertus Schipper elke
maandag trouw dat het pand wordt geboend, bijgestaan door Elly
de Roo, Patty Eijke, Monique de Lange, Toos Zuidam en Corrie de Die. En dan heb je nog
de stille mensen. Die iets voorbereiden op het gebied van hout, die stilletjes helpen en
hele mooie dingen maken. Maar ook de stille extra klussers die met mooie ideeën komen, die dan ook zelf
uitvoeren. Wat geeft dat een fijn gevoel! Vrijwilligers die spontaan bijspringen bij activiteiten of het nu is bij
het doen van de afwas, of het opruimen, vegen etc.

Het fenomeen Workshops is een prima activiteit. De workshops worden
tegenwoordig op zondagmiddag gehouden van 14.00 – 16.00 uur. Zo hebben
wij dit jaar o.a. gebakken, mandala tekenen gedaan, een kalender gemaakt,
een mobiel geknutseld, een dierendag workshop gehouden, sleutelhangers
gemaakt.

Elke keer weer staat er een leuke middag op het programma. Moederdag, Vaderdag, Valentijn, wij vieren
alles.
De voorbereiding vergt veel tijd van Tanja en Betsie, maar bijgestaan door een leger van vrijwilligers op
zondag lukt het om iedereen met iets leuks naar huis te laten gaan. En kunnen alle deelnemers het
helemaal alleen maken? Nee hoor, ze worden bijgestaan door een vrijwilliger. Die ondertussen veel
aandacht heeft voor de betrokkene, een praatje maakt of gewoon een luisterend oor biedt. En dat alles
met elkaar gezellig bijeen.
Daarnaast kun je op die zondagen ook lekker komen sjoelen, kegelen of gewoon wat komen drinken. Kees
heeft zijn eigen ploeg inmiddels om zich heen geschaard. Helaas konden ook dit jaar de laatste workshops
niet doorgaan.
Arnold Breuër en zijn vrijwilligers zouden in november en april aanwezig zijn om de Line
Dance zaterdagavond te verzorgen. Inmiddels komen er steeds meer mensen meedansen.
Want ook al kom je voor het eerst. Iedereen mag en kan meedoen. Wat was het een
teleurstelling dat in april die hele gezellige avond geskipt moest worden.
Maar in het najaar komt het allemaal weer goed. (hoop ik van harte).
Onze dagreizen zijn inmiddels ingeburgerd. Zo gingen wij als slotdag activiteit naar Garderen het
Zandsculpture festival. Geweldig wat zijn alle voorstellingen knap gemaakt, alles van zand. In het najaar zijn
wij met elkaar naar de Zaanse Schans gegaan. Een mooie openlucht activiteit en het weer was ons goed
gezind. Op 28 maart zou de Keukenhof worden bezocht. Onze deelnemers hebben zelf mogen kiezen waar
ze heen wilden en de Keukenhof heeft gewonnen. Bijna niemand was hier nog geweest. En dan …… komt
ook deze uitstap te vervallen. Wij gaan als wij weer operationeel zijn, bekijken wat wij gaan doen. Maar
geloof mij, het gaat iets leuks worden. De aanmeldingen van de Keukenhofreis worden omgezet naar de
volgende reis. Blijkt dat je tzt niet meekunt, dan storten wij je eigen bijdrage terug.
In december hebben wij weer gekozen voor het houden van een Kerstdiner. Wat is daar toch altijd veel
animo voor. Dit jaar werd de avond begeleid door het Zangkoor Nieuw Zuid Rotterdam. Wat een gezellige
groep mensen en wat zongen ze mooi. Ook onze deelnemers vonden het zo mooi, dat ze spontaan tussen
de koorleden gingen staan op het podium. Het diner was geweldig voorbereid. Jammer dat Jasper op de
dag zelf niet aanwezig kon zijn, maar de kerstdinerploeg is prima overeind gebleven. Wij kijken met een
goed gevoel terug op deze mooie avond.
Al deze activiteiten kunnen wij natuurlijk niet doen zonder extra sponsoring. Wat waren wij blij dat de
Rotary ons koos als doel om de opbrengst van hun Quiz avond in september, aan toe te kennen. Wij
hadden een wensenlijst gemaakt met wat wij zoal nog zouden willen doen. Zo kreeg de muziekgroep dit
jaar hun mooie Klankpan. Kregen de zwemmers allemaal nieuwe zwemgordels. Die waren bij een vorige
verbouwing in het zwembad verdwenen. Nu hangen deze in een afgesloten ruimten op een prachtig door
Kees geconstrueerd rek. Wat waren wij blij dat wij een sta-op lift hebben kunnen aanschaffen. Wij blijven
denken in oplossingen en laten ons niet leiden door onmogelijkheden. Binnen twee dagen was het
sponsorgeld binnen om deze prachtige lift aan te kunnen schaffen. Dank aan alle privé-donaties, het
Deltafonds en de leverancier van deze prachtige lift.
De kookgroepen kregen allemaal nieuwe grote kookpannen. Wat een zegen als je voor grote groepen
kookt.
De jongste jeugd is naar de Sinterklaasfilm gegaan. Wat hebben ze met elkaar
hiervan genoten. Wat was het ook leuk dat alle jonge zwemmers dit jaar ook mee
zijn gegaan. Een prima idee om hun ook te trakteren op dit uitje.

En toen kwam ook plotseling de AVR om de hoek kijken. Wat een geweldig verhaal. Wij zaten in een soort
goede doelen pot. Echter dit initiatief werd gestopt. En opeens ….. we hadden er niet meer op gerekend,
kwam er toch een heel mooi bedrag los. Dus kreeg de hout bewerkingsgroep nieuwe apparatuur, en werd
de Muziekgroep met nog meer mooie nieuwe muziekinstrumenten verrast.
Kreeg de Handenarbeid groep extra borduurpakketten. Kon de Carnavalsdisco bezocht worden door de
Smooksnuivers.
En wat dacht je van het RABO bank sport initiatief? Wij kregen zomaar een sponsorbedrag om mensen te
stimuleren om te gaan sporten. Dit hebben wij deels gestoken in de oprichting van de Bowlinggroep. 60
deelnemers die 10x in het seizoen 2020/2021 gaan bowlen. Bowling wordt een nieuwe vaste activiteit. Wat
een fantastisch resultaat.
Daarnaast zijn wij met de scholen bezig geweest om te kijken hoe wij ook deze leerlingen bij ons kunnen
laten sporten. Dat liep niet echt gemakkelijk. Er zijn veel mitsen en maren, maar wij blijven bezig om dit
project te laten slagen. We overwogen het organiseren van een Open Dag. De plannen lagen al op de plank,
klaar voor de uitvoering. Maar helaas: ook dit is doorgeschoven naar betere tijden.
Als wij sponsorgelden ontvangen besteden wij dit altijd aan extra projecten of nieuwe initiatieven. Immers
in jaren dat er geen sponsoringgelden worden ontvangen willen wij wel gewoon kunnen blijven doen, wat
wij altijd doen. Dus weet je een sponsor? Wij hebben altijd mooie wensen.

De disco’s zijn altijd goed voor een bron van gezelligheid; elke keer weer
met een ander thema zoals; Dierendag, Halloween, de Sint, de
Koningsdisco. Helaas kon ook de Koningsdisco niet doorgaan. En wat is
het fantastisch dat Lex en Chris deze disco draaien. Van te voren coacht
een vrijwilliger om de muziek op de laptop te zetten. En op de avond zelf
hebben wij een vrijwilliger die de geluidsknop in de gaten houdt.
Dit jaar werd het Carnavalsfeest opgeluisterd door de Smooksnuivers (ook mede namens de sponsorgelden
die wij hebben ontvangen). Wat was dit een super gezellige avond. De verkleed winkel stond helemaal
opgesteld. Op zo’n winkel kan menig bedrijf jaloers zijn. De carnavalsprins, prinses en de Raad van 11,
samen met de dansmariekes en onze eigen deelnemers bouwden een feestje dat zijn weerga niet kende.
Wandelen is ook een vorm van bewegen die wij graag promoten. Zo’n 6 à
7 keer per jaar gaan wij lekker aan de wandel. Iedereen mag mee. Je
hoeft geen lid te zijn om mee te kunnen wandelen en te genieten bij ons.
Het wandelen is elke keer een feestje op zich. Leuke wandelingen, gezellig
kletsen met elkaar onder het lopen, even die extra aandacht, een echte
speciale activiteit. De gezonde lunch die na afloop klaar staat is ook elke
keer lekker en een goede afsluiting van de activiteit. Daarnaast is het ook
een sociaal gebeuren, wandelen en lunchen met elkaar. Lekker ontspannen!
De kledingbeurs hebben wij dit jaar maar 1x gehouden. Het is altijd weer een hele klus om alles schoon, op
maat gesorteerd uit te zoeken en uit te stallen. Dan valt het bezoekers aantal tegen. Zeker als je dit afzet
tegen de enorme hoeveelheid werk. Willen wij hiervan af? Welnee, wij gaan een aantrekkelijkere vorm
bedenken. Een combinatie met ……… Ideeën zijn altijd welkom.

Wij weten nl dat iedereen die hier binnenloopt op zoek naar mooie kleding, vaak met mooi pakket kleding
tegen een kleine prijs weer naar buiten loopt. Daar doen wij het voor.
Bij al onze markten kunnen wij beschikken over mooie spulletjes. Vergeet dus niet om deze markten te
komen bezoeken; tegenwoordig zorgen wij ook dat er lekker geluncht kan worden, zodat er ook ruim
aandacht is voor de inwendige mens. Maar ook de inbreng van spullen is voor ons een levensader. Mooie
spullen zijn altijd welkom.

Ook Sinterklaas was prominent aanwezig bij een aantal van onze activiteiten. Bij de
Bingo, bij de dansavond waar zien wij hem niet. En als hij er niet is, dan zie je heel veel
Pieten de activiteiten bezoeken. Ze komen chocola schenken, ze staan bij het zwembad,
ze komen bij het dansen. Sint en zijn Pieten vergeten ons nooit.
Alle kostuums waren ook dit jaar weer tip top in orde. Hier en daar zijn er dingen
vernieuwd. Maar als je al zo oud bent, dan mag je natuurlijk ook wel eens wat nieuws.
Tip top geschminkt, in prachtige pakken, het was een lust voor het oog. En wat is het elk jaar weer een
werk om alles in orde te hebben, te houden en/of te maken.
De kerstmarkt is niet meer weg te denken uit ons aanbod. Prachtige bloemstukken zijn er gemaakt. Een
record aantal stukjes zijn er gemaakt én verkocht. Wat is dit een mega klus. Maar ook de Kerstmarkt zelf,
wat een tafels vol met prachtige en leuke cadeaus. Wat konden wij uit mooie dingen kiezen. De
enveloppenstand stond ons weer toe te lachen. Gelukkig kent deze enveloppenstand inmiddels een vast
klantenbestand. Kortom het was een lust voor het oog zoals de zalen erbij stonden.
De lunches werden goed bezocht maar dat is ook niet vreemd als je ziet wat je krijgt aangeboden bij de
lunch voor een zeer gering bedrag. We serveren tegen kostend prijs zodat iedereen bij ons kan
meelunchen. De keuken heeft hier met elkaar weer een mooi project neergezet.
En als verrassing had de kok voor alle vrijwilligers ’s avonds nog lekker extra gekookt. De bloemschikkers
bleven daardoor nog uren langer doorstaan om de mooiste stukken te blijven steken. Ze wisten van geen
ophouden.
De bloemstukjes werden ook weer in grote getale door onze bezoekers gekocht. Dit is een prachtig event
geworden.
Voordat wij ook maar kerst kunnen gaan denken, hebben wij eerst de grote versier
wisseltruc. De Sintversiering moest deze keer al op woensdag 4 december uit het
pand zijn, daar op donderdag 5 december gestart werd met het in Kerstsfeer
brengen van het pand. Een huzarenstukje. Maar het is gelukt. Goed overleg is hier
het sleutelwoord. Wat is er door iedereen gebuffeld. Want vrijdag 6 maart ’s
avonds startte al de kerstmarkt. De mensen die zelf een bloemstukje wilden maken werden op zaterdag en
zondag in 4 sessies hier toe in de gelegenheid gesteld.

Was vorig jaar het eetcafé nog in de opstartfase. Dit jaar is het een vaste activiteit
geworden. Bijna elke maand een eetcafé. Dit is toch echt heel bijzonder. De groep
vrijwilligers en deelnemers is uitgebreid. Want het is een hele klus. Maar wat een
succes. Bijna elke keer zijn wij VOLLEDIG volgeboekt. Wij hebben inmiddels een limiet
moeten instellen. Maar wat genieten wij van deze activiteit. Iets voor anderen doen is
voor onze doelgroep ook een eye opener. Ze genieten ervan dat juist zij nu voor
anderen iets kunnen doen.
En wij genieten van hen en van de gasten. Ook hier kwam abrupt in april een einde aan. We hadden
gehoopt dat wij in juni nog een eetcafé zouden kunnen verzorgen. Helaas gaat dit niet meer lukken. Het is
voor even niet anders. Wij hopen in september weer van de partij te kunnen zijn.
Uit de ideeën koker kwam nog op de valreep een nieuw idee. Waarom
gaan wij niet voor een eigen moestuin. Achter het gebouw ligt een stukje
grond wat vergeven is van het onkruid. Wat zou het fantastisch zijn hier
een mooie invulling aan te geven. En zo werd het plan Moestuin geboren.
Met de Klustoppers en Conrad werd hard gewerkt aan het opstellen van
een plan. Het project is gestart, de zaden zijn voorgetrokken. Mooie
bakken zijn er gemaakt en dan …….. PATS BOEM, gebouw dicht, alle
deelnemers thuis.
Het project ligt nu stil. Wat dit precies betekent daar heb ik even geen zicht op. Maar ik weet zeker dat de
klustoppers zodra het veilig is weer gaan starten.
Onze blokhut. Helaas zijn onderhoudsstaat gilde om aanpakken. Wij waren
al druk doende, maar gaande het project hebben wij bedacht hem te
draaien, waardoor er een mooi binnenplein ontstaat met zicht op de
prachtige moestuin. Ik zie het al voor mij. De tafeltjes en stoelen lekker op
het binnenplein. Gelukkig is dit project onlangs opgestart, het huisje is
hersteld en gedraaid. Er wordt nu druk getegeld en geschilderd. Daarnaast
moet de bank buiten nog geschilderd worden.
Wil jij komen helpen bij het schilderen? Graag!

Vorig jaar hebben onze buren een initiatief gestart om ons te steunen. Ze zijn
donateur geworden. Wat was dit een fantastisch initiatief. Wat hoop ik dat wij nog
veel meer donateurs mogen krijgen. Juist die extra’s zijn bij ons de kers op de taart.
Ouders, buren, vrienden, kennissen, familie: wil je ons steunen? Wordt donateur!
De Sintbingo liep als een trein. Het was een gezellige drukke middag met hulp van veel vrijwilligers die de
deelnemers in staat stelden om mee te bingoën. Gewoon aanpakken en helpen, dat is zo kenmerkend voor
onze vrijwilligers.
Wat was het fijn om te zien dat wij veel sponsoren hadden die leuke prijzen weggaven. Heel hartelijk dank!
En wij hopen ook voor de volgende bingo’s weer een beroep op u te kunnen doen.
Ook hier viel het tegen dat de PAAS bingo niet is doorgegaan. We waren nog in de voorbereidende fase dus
konden wij dit nog op tijd stoppen. De volgende bingo zal pas weer met de Sint zijn. Dat klinkt nog ver weg,
maar voor je het weet is het zover.

Vorig jaar hadden wij een gezellige lichtjesavond. Nu hebben wij eind januari een prachtige meezing avond
aangeboden gekregen door Duo Tijdloos. Wat een geweldig duo. Bekend met onze doelgroep en wisten
vanaf minuut één de juiste toon te zetten. De dansvloer was van vijf over half acht bezet tot 22.00 uur toe.
Dat maak je niet vaak mee. En wat is er uit volle borst meegezongen. Een avond met een gouden rand!
Hopelijk komen ze volgend jaar weer. Vragen staat immers vrij ………. en we weten dat jullie het fantastisch
naar je zin hebben gehad.
Alle activiteiten hebben het hele jaar door goed gedraaid. Wij proberen deze elke keer aan te passen aan
het voortschrijdende inzicht en de tijd. De jeugdmiddag hobby blijft wat weinig bezocht. Hopelijk krijgen wij
hier toch wat meer aanwas bij, een aantal van deze groep gaan namelijk doorstromen naar de
avondactiviteiten.
Het jaar 2019 eindigde met de inmiddels bekende activiteit:
oliebollen en appelbeignets bakken. Waren wij vorig jaar logistiek
even niet bij de tijd. Nu hadden we ons goed voorbereid.
De benodigde voorbereidingen waren de dag ervoor al gedaan. Op
de 30 december zijn onze bakkers om 23.00 uur gestart. Ze wilden ALLE bestellingen om 11.00 uur op 31
december gereed hebben staan. Nu dat is echt helemaal gelukt. Top was dit.
ste

Wat een bewondering voor hen. De hele nacht is er doorgebakken om ons verse bollen te bezorgen. We
hadden geleerd van wat er het jaar daarvoor niet goed ging, dus het liep nu al veel en veel beter. Voor
volgend jaar hopen wij op nog meer klanten. Want de opbrengst van al deze inspanningen waren echt
netjes. Dank aan alle betrokkenen.
Ook dit jaar zijn door onze vaste fietsers, Piet voor de verjaardagskaarten, en
Ronald voor de overige kaarten, weer heel wat kaarten bezorgd en kilometers
afgefietst. Wij realiseren ons dat deze traditie alleen kan blijven voortbestaan
met de hulp van de kaartenbezorgers en de kaartenschrijvers.
Helaas hadden wij voor een korte tijd de kaartenbezorgdienst even hebben moeten
stopzetten, maar gelukkig is het nu weer opgestart. Wie dus in deze periode jarig was, helaas voor jullie
geen kaartje dit jaar, maar wij denken zeker aan jullie en volgend jaar beter.
Een oproep aan een ieder: Meld als je weet dat er iemand langdurig of ernstig ziek is. Of als er iets
bijzonders is. Wij doen ons best om voor hen dan een kaartje te schrijven en dit te laten bezorgen.
De avondvierdaagse in juni gaat helaas ook niet door. Wij stonden er klaar voor om
de organisatie ter hand te nemen toen het besluit viel dat er in 2020 geen
avondvierdaagse zal worden gehouden.
Volgend jaar gaan we er weer voor.

Het Nieuwjaarwensen was verplaatst naar de zondagmiddag. Lekker hapje en drankje, want wij waren toch
nog niet aan het lijnen. Bijzonder was wel dat nu deze middag druk bezocht werd door heel veel
deelnemers en wat minder door de vrijwilligers en als wij het ’s avonds organiseren het juist een
omgedraaid beeld laat zien. Maar voor hen die er waren, we hebben lekker oliebollen gekregen bij de
koffie. We kijken terug op een hele gezellige middag.

Ook de playbackshow is gesneuveld dit jaar. De inzendingen waren allemaal al
binnen en er werd al druk geoefend. Wat is de teleurstelling dan groot als je hoort
dat er geen playbackshow kan worden gehouden. Wij zijn helaas gedwongen dit een
jaartje over te slaan. Maar gezondheid gaat voor alles!
Wat in de afgelopen 40 jaar niet is voorgekomen, is nu wel aan de orde. De afdans
avond is afgelast. Het is niet anders. We hebben hard geoefend, de diploma’s zijn
voorbereid. En dan opeens …….. STOP geen danslessen, geen afdansen. Helaas in
deze nieuwe 1,5 meter tijd kunnen wij op korte termijn niet afdansen.
Scholengemeenschap SCALA en Dikkie Pronk wilden ons graag op een ander tijdstip ontvangen, maar dat
gaat dit jaar zeker niet meer lukken. Ook wij moeten ons nu, terecht, houden aan de afgekondigde
maatregelen. Volgend jaar op Goede Vrijdag hopen wij op betere tijden.

Tsja, de truckrun. Eerst werd de organisatie getroffen door allerlei extra milieu
aanpassingen, met als gevolgd dat er minder vrachtauto’s mee mochten gaan
rijden. Veel teleurgestelde chauffeurs die zo graag, geheel belangeloos, aan deze
dag meewerken. Niet meer door een aantal dorpen mogen rijden. Kortom het zat
de organisatie niet mee. Ze kwamen met een prachtig alternatief: ze zouden in
twee runs gaan rijden.
Alles georganiseerd, iedereen ingeschreven. En dan komt ook hier de KATER. Ook dit evenement werd
stilgelegd. Wat jammer van alle initiatieven, wat vreselijk voor onze deelnemers die elk jaar weer naar deze
bijzondere activiteit uitkijken. Dit kan je toch niet geloven.
Helaas het is niet anders. In 2021 hopen wij iedereen weer mee te kunnen laten gaan.

Bij het zwemmen hebben wij 15 deelnemers kunnen laten deelnemen aan het
diploma zwemmen. Dit is toch geweldig. Ook is Aqua Jogging en Disco zwemmen
voor een aantal van hen een geweldige aanvulling op het wekelijkse zwemuurtje.
Wat een geduld moeten onze vrijwilligers hebben om het hoogst mogelijke uit
onze deelnemers te halen, zonder het plezier uit het oog te verliezen.
We wilden ons dit jaar inschrijven voor de Special Olympics Zwemmen. Wij stonden
exact om 12.00 uur gesteld om ons in te schrijven met een groep van 20 deelnemers en hun reeds
gezwommen tijden. Helaas dit is niet gelukt. Binnen de kortste keren was dit event volgeboekt.
Teleurstelling alom. Dus hebben wij gekeken naar wat er wel mogelijk was. Achteraf zijn de Special
Olympics ook niet doorgegaan, maar dit geheel terzijde.
Maar dit willen deelnemen aan de Special Olympics heeft wel geleid tot een prachtig nieuw initiatief. Wij
sluiten ons aan bij vijf andere zwemverenigingen in het land die 4x per jaar een zwemwedstrijd
organiseren. De gesprekken zijn gevoerd, de eerste briefjes waren al uitgedeeld aan onze deelnemers om in
te schrijven en dan gaat 18 april niet door. Wel is de voorwaarde om mee te doen dat je lid bent van de
zwemgroep.

Het zwembad is gesloten. Wat een teleurstelling. Maar wat in het vat zit verzuurd niet: wij gaan ons verder
voorbereiden. Je moet wel echt oefenen als je mee wilt doen. Elke maandagavond. De wedstrijden van
september en november daar gaan wij nu voor. Als het zwembad weer open is gaan we oefenen. Wij weten
op welke onderdelen je mee kunt doen. Je mag per keer in 3 disciplines mee zwemmen. Dit betekent: of
rugslag, of schoolslag, of borstcrawl etc. etc. Telkens afstanden van 25 of 50 meter.
Zodra het zwembad weer open is zullen wij iedereen die KAN zwemmen een briefje meegeven. Je kunt dan
je inschrijven voor de zwemwedstrijden. Maar dan moet je ook elke maandagavond oefenen.
Dit is iets nieuws en leuk om naar uit te kijken!
In de ledenvergadering van vorig jaar is Herman Mets toegetreden tot het bestuur. Hij heeft de rol in het
bestuur van Henk van Arkel overgenomen. Henk was nl voornemens om naar het oosten van het land te
gaan verhuizen en is inmiddels ook verhuisd.
Dit jaar zal Aukje van der Hoeven-Gutter gaan stoppen als organisator van de activiteit Koken. Wij zouden
met de vrijwilligers van het koken rond de tafel gaan, echter doordat wij niet kunnen vergaderen in deze
tijd, wordt dit overleg opgeschort naar het moment waarop we weer wel met elkaar kunnen overleggen.
Aukje ………………………….

De contributie werd ook nu weer grotendeels geïnd door Club Collect. Dit scheelt
ons veel tijd. Voor de penningmeester is er nog wel een bredere taak weggelegd.
Hij moet controleren wie er via Club Collect heeft betaald en wie er rechtstreeks
heeft betaald. Dan moet hij dit in het systeem aanpassen. Helaas blijken soms
mailadressen te zijn veranderd. Is het bewindvoerderschap veranderd en zijn wij
hier niet van op de hoogte gesteld. Of onze deelnemers blijken verhuisd te zijn en
is dit gewoon niet doorgegeven.
Onze bestuursleden gaan dan binnen hun groep achter de mensen aan die nog niet betaald hebben. Dat is
geen leuke taak, maar soms is de factuur gewoon niet goed aangekomen. Gelukkig het overgrote deel
wordt daarna snel betaald en hoeven zij daar niet meer achteraan te bellen. Dank aan alle trouwe betalers.
De penningmeester heeft echter nog veel meer taken. Wat te denken van de subsidie aanvragen, het
uitbetalen van alle declaraties (en dat zijn er enorm veel), het verslag doen van de financiën. Het opstellen
van begrotingen etc. etc. Wat zouden wij moeten doen zonder een goede penningmeester. Nico: heel
hartelijk dank voor je vele werk en voor de snelle uitbetaling!

De inkoop van de bar was vorig jaar al behoorlijk én omvangrijk. Dit is eerder meer
geworden dan minder. Wij hebben zoveel activiteiten. Wij sturen op alle aanbiedingen,
alleen dan kunnen wij de consumpties en het eetcafé tegen kostprijs blijven geven. En ja,
wij willen laagdrempelig zijn én blijven. Dus aan hen die hier heel strak op letten:
THANKS. Wat was het geweldig dat wij de voorraad hebben kunnen uitverkopen toen de
activiteiten werden gestopt voor dit seizoen. Hartelijk dank aan de ondersteuners!
Het clubblad wordt trouw uitgegeven. Teleurstellend dat dit niet altijd goed wordt
gelezen. Alleen al de tijd en energie die hierin gaat zitten, verdient beter. Nog erger vind ik het geluid (en
laat ik hopen dat het niet waar is) dat onze deelnemers het boekje direct moeten inleveren omdat het
“rommel” op hun kamer geeft. Dit vind ik zo ongelooflijk dat ik gewoon denk dat dit niet waar is.
We kondigen hierin alle activiteiten aan. Je kunt dus je agenda van tevoren al blokkeren voor wat er gaat
komen. Daarnaast verschijnt de digitale weekbrief als extra reminder. En dan toch …….. je gelooft het of
niet, moet je vaak nog overal achteraan bellen. Wat zou het fijn zijn als iedereen zich gelijk opgeeft voor
waar hij of zij aan mee wil gaan doen.

De verjaardagen is een van de meest gelezen pagina’s in ons maandblad. Dat merk je als je op de club
komt, dan word je gefeliciteerd als je jarig bent geweest. Je viert je verjaardag op de club met je eigen
clubje. Wij zingen en dansen. Een mooie traditie. Ilse bedankt hiervoor.
De website wordt bijgehouden door een extern bureau. Zij zorgen dat het blad op de site verschijnt en
posten de diverse wettelijk verplichte informaties.
We werken ook onverminderd door aan onze eigen bijdrage aan het milieu. Het oude frituurvet kan
ingeleverd worden, oud ijzer ook. De Douwe Egberts punten zijn nog steeds van harte welkom. Oude
elektrisch huishoudelijke apparatuur zamelen we in.
En al die kleine beetjes helpen tweeledig mee. Enerzijds ontlasten
wij het milieu en anderzijds van wat het opbrengt organiseren wij
iets extra’s.
Wij hebben de derde editie van het activiteitenboekje uitgegeven en
rondgedeeld op scholen en bij organisaties. Alles in het kader van de
wens om het brede publiek te betrekken bij wat wij kunnen
betekenen voor hen.

Ken je iemand in je omgeving die een beperking heeft en wellicht nog thuis woont? Of iemand die in een
woongroep verblijft? Wij hebben zoveel verschillende mooie activiteiten. Vraag een boekje aan en breng
het bij hem of haar. Immers als je niet weet dat er veel voor je te doen is, dan zul je niet komen genieten
van de leuke dingen die wij organiseren. Stuur een mailtje aan gre.wiechmann@gmail.com. en zij zorgt dat
het boekje bij je komt. Op de club liggen er ook exemplaren, die kun je zo meenemen.
Meer en meer zie ik dat tehuizen alles in één pand organiseren. Dit lijkt mij persoonlijk vreselijk. Je
woont/slaapt boven je, je werk is beneden en in de huiskamer zie je elkaar weer om iets gezelligs te gaan
doen of gezamenlijk te eten. Je komt nauwelijks meer in contact met anderen buiten je eigen groep. En wij
hebben nog zo’n 300 leuke andere, nieuwe contacten, die van buiten jouw (woon)omgeving komen.
Helaas hebben wij dit jaar ook weer afscheid moeten nemen van (oud) deelnemers en (oud) vrijwilligers.
Afscheid nemen blijft altijd zeer pijnlijk en het gemis blijft. Maar laten wij blij zijn dat wij
hen hebben mogen kennen. Zo hebben wij van Marry van Kapel afscheid moeten
nemen. Vanaf het eerste uur was zij betrokken bij de organisatie en grondlegger van de
Nieuwe Brug.
Ook Gerard van der Hoeven is overleden. Behulpzaam vanuit de gemeente bij de oprichting van de
Stichting. En langdurig vrijwilliger bij de zwemgroep.
Wat hebben wij met én van hen genoten. Ik heb mooie herinneringen aan beiden. Die koester ik.
Maar ook van twee deelnemers hebben wij afscheid moeten nemen dit jaar. Dat valt ons zwaar. Je kent ze
al zoveel jaren. Veel van onze deelnemers zijn JAREN lid van de Nieuwe Brug. Wij realiseren ons dat onze
doelgroep ook kwetsbaar is qua gezondheid. Velen hebben meerdere kwalen, waar goed mee om te gaan
is, maar die hen direct in de problemen brengt als er iets extra’s bijkomt.
Met de opkomst van het Coronacrisis hadden wij ook te maken met een deelnemer die overleed aan dit
virus. Wat vreselijk voor zijn woongroep, voor zijn familie en omgeving.
Rust zacht allen!
Weet dat de situatie rondom het virus voor ons allemaal tot minimaal september blijft voortbestaan, zelf
vrees ik nog langer. Hou afstand, hou je aan de regels, hoe zwaar je dit ook valt. Maar wat is een paar
maanden je houden aan de regels die de overheid en de deskundigen ons opleggen? Blijf aan elkaar
denken, app elkaar, bel elkaar.
En ik hoop jullie allemaal weer terug te zien, zo snel als mogelijk is.
En dan nu het overzicht van de wekelijkse activiteiten:
Activiteiten waar heel veel deelnemers al jarenlang veel gebruik van maken. Deelnemers die wekelijks hun
vaste clubmiddag c.q. avond hebben. Die genieten van de aangeboden activiteit.
Of het nu om zwemmen gaat of om dansen, over houtbewerking, handenarbeid, sporten, muziek, yoga,
computeren of koken.
Elke week o.l.v. heel veel vrijwilligers gaan deze activiteiten (bijna) geruisloos door. Deze activiteiten
hebben naast het aanbieden van de activiteit ook te maken met de zorg voor het ontvangen en het laten
vertrekken van de deelnemers die gebracht worden met het speciale vervoer.

Heel veel van de chauffeurs die onze deelnemers komen brengen, kennen hen en de aanpak
die nodig is om de angst weg te nemen of de ondeugendheid bij hen te herkennen om
alles in goede banen te kunnen leiden. Onze vrijwilligers letten daarbij op dat de
deelnemers ook in de goede bus meegaan.

Wat fijn dat er de komende jaren geen andere vervoerder komt omdat het contract voor een aantal jaren is
afgesloten. Dit geeft rust aan alle kanten.
Het vervoer in Rotterdam wordt door een andere gemeente georganiseerd. Wel hebben wij in contacten
met deze gemeenten kunnen bemiddelen in het verkrijgen van extra kilometers zodat de deelnemers toch
naar de aangeboden activiteiten hebben kunnen komen.
Ik denk dat we kunnen terugkijken op een bijzonder jaar. Een jaar dat
abrupt tot stilstand kwam. Van het ene moment op het anderen.
Een jaar die wij nooit uit onze gedachte zullen wissen. Het is een heel bizar
jaar. Een jaar dat gekenmerkt werd door hoogtepunten maar helaas ook te
maken heeft met dieptepunten.
Blijf aan elkaar denken!
Abelien van der Rest

Vragen c.q. opmerking over punt 2 kunt u sturen aan:
gre.wiechmann@gmail.com

Agendapunt 3: Financiën
Gelukkig hebben wij een financieel goed jaar gedraaid, ondanks de Corona crisis. De
boekhouding is gecontroleerd door de Kascommissie en de Accountant heeft de boeken daarna
gecontroleerd. Tevens heeft de Accountant, terecht vragen gesteld, of de Stichting
levensvatbaar is op termijn. Al deze vragen hebben wij tot tevredenheid kunnen beantwoorden.
De stukken zijn door alle partijen goedgekeurd.

AGENDAPUNT 4: KASCOMMISSIE
De Kascommissie, bestaande uit Sandra Ouwens en Ronald Mirer stelt voor aan de
Ledenvergadering om decharge aan het bestuur te verlenen. Zij hebben hiervoor een
schriftelijke verklaring opgesteld.
Het Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor de Kascommissie voor 2021 in dezelfde
samenstelling te benoemen.
Voor de punten 3 en 4 kunt u uw vragen stellen aan onze penningmeester Nico Jaspers:
d.jaspers1@upcmail.nl
Indien u niet akkoord bent met het voorstel om decharge te verlenen als Algemene Vergadering
aan het bestuur dan verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester voor 15 mei
a.s.
Mocht u bezwaren hebben tegen de benoeming van de Kascommissie dan verzoeken wij u dit,
onderbouwt met uw bezwaren ook kenbaar te maken voor 15 mei aan de penningmeester.

AGENDAPUNT 5: Contributieverhoging Zwemmen
Na jarenlang de contributie op hetzelfde peil te hebben kunnen houden is het bestuur helaas
genoodzaakt om een contributieverhoging voor te stellen bij de Afdeling Zwemmen. De huur
van het zwembad is de laatste jaren geleidelijk aan verhoogd en wij zien dat de kosten niet meer
gedekt kunnen worden uit de contributieopbrengst.
Wij hebben gemeend deze (noodzakelijke) verhoging niet in 1x te moeten uitvoeren, maar
willen dit in 2x doen.
Voor het seizoen 2020/2021 wordt de contributie verhoogd met € 10,00 per jaar
Voor het seizoen 2021/2022 wordt de contributie nogmaals verhoogd met € 10,00 per jaar.
Mocht u bezwaren hebben tegen deze contributieverhoging dan verzoeken wij u dit schriftelijk
kenbaar te maken bij Nico Jaspers: d.jaspers1@upcmail.nl

AGENDAPUNT 6: Aftreden
Aukje van der Hoeven-Gutter heeft aangegeven af te willen treden aan het einde van het
seizoen als bestuurslid. Zij vertegenwoordigde de kookgroep in het bestuur. Door de reeds
bekende omstandigheden kunnen wij op dit moment niet rond de tafel met de kookgroep.
Zodra wij weer in de gelegenheid zijn om bijeen te komen, zullen wij met alle vrijwilligers van de
kookgroep rond de tafel gaan. Het bestuur zal tevens zich inzetten om een opvolger voor Aukje
in het bestuur voor te stellen.
Wij danken Aukje voor haar 35 jaar inzetten als Bestuurslid met in haar portefeuille de activiteit
koken. Aukje heeft al laten weten zich te blijven willen inzetten als vrijwilliger. En daar zijn wij
uiteraard heel blij mee.

AGENDAPUNT 7: Vragen en Suggesties
Middels deze digitale rondvraag hopen wij toch uw vragen te mogen horen. Ook willen wij graag
uw ideeën en suggesties horen. Schroom niet: als u de vraag niet stelt, dan krijgt u ook geen
antwoord. Mail uw vragen, suggesties, ideeën aan : voorzitter@denieuwebrug.com

AGENDAPUNT 8: Sluiting
Alle eventuele vragen, op- en aanmerkingen dienen voor 15 mei a.s. ingediend te zijn.
Daarna worden alle stukken als zijnde akkoord, vastgesteld.

Rest mij nog om deze wonderlijke digitale vergadering in deze wonderlijke tijd af te sluiten. Ik
wens een ieder heel veel gezondheid toe. En spreek de hoop uit iedereen snel weer te mogen
zien.
Abelien van der Rest

Jarigen mei 2020
Shan Ahmad
Jeffrey Kloen
Marja Klok
Marieke van Ooyen
Elise den Arend
Nienke Rensink
Abelien van der Rest
Nico Nieuwland
Ellie de wit
Herman Melse
Diana van den Engel
Manon de Graaff
Bea Vos Burchart
Solange ’t Mannetje Breen
Jack van der Rest
Kimberley Broeders
Frank Brugman
Jan Verrijp
Trudy Daubinet
Carla Kindermans
Gerrie Kieboom
Gerard Weber
Peter van de Velde
Ben Wigman

1 mei
1 mei
3 mei
4 mei
8 mei
8 mei
12 mei
12 mei
13 mei
14 mei
18 mei
18 mei
19 mei
20 mei
21 mei
23 mei
24 mei
24 mei
25 mei
26 mei
28 mei
28 mei
30 mei
30 mei

Van harte gefeliciteerd allemaal

ROMMELMARKT IN CORONA TIJD.
De Rommelmarkt wordt op dit moment omgebouwd om te voldoen
aan de eisen die er zijn gesteld naar aanleiding van het voorlopig
aanhouden van de 1,5 meter afstand.
Dit betekent nogal wat. Wij moeten gaan werken met looprichtingen,
moeten rekening houden met brede paden, moeten zorgen dat er niet
teveel mensen tegelijk aanwezig zijn, maar wij hebben een plan!
En wat voor een.
Buiten staan de spulletjes opgesteld aan de voorkant van het gebouw
waar ruime paden worden gerealiseerd. Dan kom je binnen en volgt de
pijlen. Je ziet het eerste deel van de elektra markt, gaat dan door de
kleine keuken: hier is de Bloemenboetiek gevestigd, doorlopend kom
je in de grote zaal: je ziet daar het speelgoed, het huishoudelijk, de
boekenbeurs. Je loopt de zaal aan de andere kant eruit en volgt het 2e
deel van de elektra markt, dan ga je naar buiten.

In het fietsenhok staat opgesteld de enveloppenstand, dan kom je op ons hopelijk dan volledig ingerichte nieuwe
plein. In een hele grote tent staat daar opgesteld de Kledingbeurs, de schoenen, de tassen etc.
Aan de achterkant door het hek sta je vervolgens weer buiten.
Heb je iets gemist of wil je toch nog iets nader bekijken? Dan moet je het rondje opnieuw lopen. Vinden wij gezellig
natuurlijk.
Door deze hele strenge maatregelen mogen helaas de deelnemers deze keer ons niet komen helpen. Jammer want
wat hadden wij dat graag gezien. Wanneer de Rommelmarkt gehouden kan gaan worden: GEEN IDEE, maar zodra
het kan, laten wij het een ieder weten.

Op 5 april 2020 is

Gerard van der Hoeven
overleden op 73 jarige leeftijd.
Gerard was jarenlang betrokken als vrijwilliger bij de zwemafdeling.
In 1977 is Gerard van der Hoeven vanuit de Gemeente betrokken geweest bij de Oprichting van
Stichting De Nieuwe Brug.
Gerard heeft gewerkt bij de gemeente Spijkenisse op de afdeling Sportzaken en later bij de afdeling Vastgoed.
Heel veel vrijwilligerswerk heeft Gerard naast zijn werk verricht. Zo is hij betrokken geweest bij
stedenuitwisselingen, bij de zwemvereniging de Kempvis, waar hij als vrijwilliger als zweminstructeur les gaf.
In 2006 is Gerard onze zwemgroep komen ondersteunen bij het geven van zwemles aan onze deelnemers.
Heel veel van onze deelnemers hebben van hem nog zwemles gehad.
Een paar jaar geleden moest Gerard helaas stoppen met zijn activiteiten daar hij te kampen kreeg met
gezondheidsproblemen.
Wij wensen zijn vrouw Hetty, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
Zij kunnen trots zijn op hun man, vader, opa die zoveel vrijwilligerswerk heeft verricht in onze gemeente en bij
onze Stichting.
Rust zacht!

HET WORDT FIJN OP ONS PLEIN!!!!!

BLIJF GEZOND!
TOT BINNENKORT!

Dank aan de vrijwilligers!
Zet hem op: wij zijn bijna klaar!

