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Clubgebouw:

M.A. de Ruijterstraat 7
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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

CORONA blijft voorlopig een ongewenste gast aan tafel!
Corona is plotseling gekomen, maar zo snel als ze verscheen, weigert ze te vertrekken. Ze heeft het
prima naar haar zin bij ons.
Dus gaan wij samen, met elkaar, haar isoleren, wij willen haar niet binnen hebben. Wij willen haar
niet onze activiteiten, onze levens laten verpesten, dus ………… kunnen wij niet anders dan het
seizoen opstarten op een andere, aangepaste manier.
Dit betekent dat als je binnenkomt bij de M.A. de Ruijterstraat je
- eerst je handen gaat wassen bij de ontsmettingszuil
en dan
- je temperatuur laat meten. Bij koorts mag je niet in het pand aanwezig zijn.
-

bij vertrek ga je weer je handen wassen bij de ontsmettingszuil

We vertrekken allemaal door het hek aan de achterzijde! De buschauffeurs moeten ook daar heen
met diegene die ze komen ophalen.
We werken nl met looproutes.
De bar gaat niet gebruikt worden. We gaan rond met de bedieningskar waarop alles staat wat je
normaliter gebruikt aan de bar. Zo voorkomen wij veel extra geloop.
Voordat een activiteit start zijn alle deuren & ramen al open geweest, wij luchten de ruimtes goed
door. Bij goed weer blijven de deuren natuurlijk openstaan of op een kierstand.
In de grote zaal worden alle mechanische ventilatiesystemen aangezet. (vergeet ze niet uit te zetten
aan het eind van de activiteit).
Daarna wordt de ruimte weer goed doorgelucht. Dus weer alle deuren open!
We zullen in alle ruimtes de tafels anders moeten indelen. We gaan werken met vaste zitplekken.
Iedereen op 1,5 meter van elkaar. Tehuizen bij elkaar, familie bij elkaar. Minder mensen aan een
tafel.
De vrijwilligers komen uitsluitend helpen, als zij dit zelf willen. Er zijn voorhanden: vol
gelaatsschermen, mondkapjes en plastic handschoenen. Zeker te gebruiken als de 1,5 meter niet
altijd haalbaar is. Maar altijd gebruiken is ook goed. En vooral (en dat geldt voor vrijwilligers en
deelnemers) was veel je handen, ook tussendoor en blijven desinfecteren.
Deelnemers die niet zelfstandig naar het toilet gaan, kunnen uiteraard aansluiten bij de activiteiten
maar vanuit de instelling/begeleiding moet er dan iemand meekomen om deze zorg te verlenen. Wij
kunnen én mogen vooralsnog niemand op het toilet helpen.
Maar ook door én voor de deelnemers zal de keus gemaakt moeten worden door hun
verantwoordelijke. Is het haalbaar, is het voor mijn protegé een veilige omgeving. Hoe kwetsbaar is
de deelnemer?
Ik verwacht dus dat wij niet allemaal zullen/kunnen/mogen/willen starten op 1 september.
Zo ga ik ervan uit dat er per groep/evenement gekeken en nagedacht gaat worden in
MOGELIJKHEDEN. Dus starten wij met wie wil, wie kan en wie mag.

Dit betekent uiteraard dat de vrijwilligers goed moeten bekijken hoe e.e.a. gaat werken. Al wordt er
maar gestart met één deelnemer per avond, dan gaan we dat doen, dan bezorgen wij die ene
deelnemer in ieder geval een fijne avond.
We zetten de stoelen, als we in een kring zitten, ruim uit elkaar. Wij gaan ook niet extra lopen. En
als we lopen, dan via de vastgestelde looproutes.
Voor alle activiteiten geldt: de deelnemers krijgen een vaste stoel aangewezen, waar alleen zij
gebruik van gaan maken.
Voor koken is er al een plan gemaakt. Wij gaan vooralsnog met minder hulpen in de keuken
werken. Wij gaan meer gebruik maken van de zijzaal, zodat het koken goed beheersbaar blijft. Wij
hopen, en daar ga ik vanuit, dat dit gaat lukken. Zijn de groepen te groot, dan zouden wij kunnen
beslissen dat men eens in de twee weken komt ipv elke week. Dit heet roeien met de riemen die we
hebben. Als bij koken blijkt dat er een klein groepje gaat starten per avond, dan zou het zomaar
kunnen dat wij voorlopig naar een avond kookles geven, gaan.
Als we gaan wandelen, dan gaan we bekijken wie zelfstandig kan lopen, ook hier geldt dat men
zelfstandig naar het toilet moet kunnen gaan. Als dit niet aan de orde is kan er alleen meegelopen
worden als er een begeleider met de deelnemer meeloopt. Natuurlijk zal blijken dat niet iedereen
mee kan doen. We gaan even kijken hoe we om moeten gaan met rolstoelers. Maar moeten wij dan
besluiten voor hen die wel mee kunnen doen, niet op te starten? Dat is denk ik niet wat ik zou
willen voorstaan. We gaan op deze manier een ieder geval de deelnemers die wel mogen komen
weer iets aanbieden.
Heel veel van onze deelnemers voelen zich erg eenzaam.
Daar moeten wij met elkaar ook oog voor hebben.
Er zullen heel veel schoonmaakdoekjes ingeslagen worden, zodat na elke activiteit de tafels en
stoelen, deurklinken etc. kunnen worden gereinigd. Ja dit is extra werk, en ja de toiletten worden
altijd al extra schoongemaakt, maar daar zullen wij nog alerter op moeten zijn.
Maar NIEMAND wil CORONA als gast binnen hebben!
Met inzet en de wil om dit tot een succes te maken, gaat het ons lukken, dat is mijn heilige
overtuiging.
En voor hoelang deze aanpassingen gaan gelden? Tot we weer zover als mogelijk naar het
“oude”normaal terug kunnen.
Ik reken op jullie allemaal! Abelien van der Rest

Dit is onze ongewenste gast!
Tip voor een mondkapje in samenhang met je bril. Je hebt
geen last van beslaan van je bril, als je je bril insmeert met
afwasmiddel en dan met een doekje uitwrijft. Het helpt echt!

Wij hebben het seizoen 2019/2020, ondanks de gegeven omstandigheden, op
een fantastische wijze geëindigd.
Wat waren wij, de vrijwilligers, trots toen wij na een tweedaagse rommelmarkt
de deuren sloten. (voor het eerst in onze geschiedenis een tweedaagse markt).
Wat is dit fantastische gegaan. Wat hebben wij met elkaar een prachtig
concept uitgedacht.
Het grootste compliment hebben wij gekregen van onze bezoekers. In Corona
tijd op zo’n veilige, doordachte manier, zo’n groot evenement neerzetten.
Klasse! Hulde!
Niemand vond het een probleem om bij de voordeur getemperatuurd te worden
en zijn handen te moeten desinfecteren. Dit alles onder streng toezicht van
onze Corona Coördinator.
We hadden 1 looproute. Je kwam via de voordeur erin, je ging via de achterdeur
eruit. De kleine keuken werd niet gebruikt, omdat de looproute daar dwars
doorheen liep.
Vanuit de grote keuken hebben wij gelukkig alles kunnen doen.
Om de rommelmarkt mogelijk te maken is er buiten ruim 20 meter tent opgezet.
Vooral de kleding was zoveel, dat wij het binnen niet kwijt konden. Wat een
uitvinding! Iedereen kon goed zoeken naar mooie dingen. Rijen kledingrekken
konden regelmatig bijgevuld worden. Wat hebben wij veel mensen blij kunnen
maken met mooie kleding voor een kleine prijs!
De bloemenhoek was ook naar buiten verplaatst, evenals de enveloppenstand.
Deze werden ook goed bezocht.
Binnen hadden wij heel veel speelgoed, mooi huishoudelijk, heel veel elektra,
pc’s printers etc. etc. En dan de boeken. Wij hadden bij elkaar 30 meter boeken
staan. Een walhalla voor de boekenverzamelaars. De tassen en schoenen
vonden gretig aftrek. Zo zeer zelfs dat er op zondag bijna geen schoen meer te
verkrijgen was.
Maar wat nog leuker was, het was gezellig. De sfeer was ontspannen. Iedereen
ging via de achteruitgang door het hek naar huis. Dat was balen voor hen die
aan het begin iets leuks hadden gezien en nog even terug wilde. Zij moesten
weer via de voordeur, en dan weer de hele route lopen.
Voldaan hebben wij met elkaar afgesloten en opgeruimd. ’s Maandags is de
schoonmaakploeg nog hard bezig geweest met extra hulp. Immers alle vloeren
moesten worden geboend, de toiletten gereinigd, keukens terug gebouwd,
tenten afgebroken.
Ben je niet langs geweest? Dan heb je echt een FANTASTISCH evenement
gemist. Wat een topper was dit. Vrijwilligers hartelijk dank. Bezoekers fijn dat
jullie er waren en aan alle gulle gevers van de mooie spulletjes! THANKS

Omdat wij in juni hebben kunnen oefenen bij de
zwemactiviteit, is het ons gelukt een concept neer
te zetten, waar iedereen in aangepaste vorm mee uit
de voeten kan. Het overleg hoe wij op maandag 7
september kunnen starten en onder welke condities,
is nog gaande. Maar we gaan weer lekker
zwemmen!!!!!!!
Binnenkort krijgen de zwemmers hierover nader bericht.
Van het kookfront is er ook nieuws te melden.
Aukje Gutter (vd Hoeven) heeft aangegeven na heel veel jaren te willen stoppen
bij de kookgroep. Maar …….. ze blijft wel gewoon helpen hoor! Ze is goed in
handwerken en gaat de woensdagavondgroep versterken. Daar zijn ze heel blij
met haar komst.

Gelukkig hebben wij, voor velen een bekende
vrijwilliger, Carla Kindermans, bereid gevonden het
koken gebeuren onder haar hoede te gaan nemen.
Afgelopen donderdag heeft de groep met elkaar
kennisgemaakt (voor zover dit nodig was) en
vervolgens met elkaar gekeken hoe ze koken
vooralsnog willen gaan inrichten.
Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen. Carla heeft al jaren
meegekookt dus kent de klappen van de zweep. En ……. ze kan ook nog eens
geweldig koken heb ik gehoord uit betrouwbare bron. Welkom Carla!
Dit betekent wel dat Carla, die ook al weer 15 jaar bij het zwemmen was, deze
groep gaat verlaten.
We zoeken nieuwe vrijwilligers om te komen helpen bij zwemmen. Wij zouden
het fantastisch vinden als je ons komt helpen en weet dat we je goed kunnen
gebruiken. Weet jij iemand die dit leuk vindt? Benader hem/haar en vraag of ze
eens willen gaan kijken in het Rivierabad op maandag 7 september a.s. (We
zwemmen van 18.00 – 20.00 uur).
Op kleine schaal is er geoefend voor de zwemwedstrijden waaraan wij gaan
meedoen. Helaas zal de eerste wedstrijd op zijn vroegst in november pas gaan
plaatsvinden. Maar we hebben ook nog niet zoveel kunnen oefenen, dus daar
hebben wij nu meer tijd voor. Wil jij ook meegaan doen bij het wedstrijd
zwemmen? Meld je aan bij de zwemgroep. Zij oefenen elke maandagavond. Je
hoeft geen Pieter van den Hoogenband te zijn om mee te doen. Voorwaarde
voor deelname is dat je beschikt over een zwemdiploma.
De zwemwedstrijden worden gehouden op zaterdagmiddag en duren tussen de
2,5 en 3 uur. Eigen bijdrage is € 4,00 per wedstrijd.

Voorlopig blijft gelden voor het zwemmen:

Kom 10 minuten voor de
aangegeven tijd. Meld je bij Betsy de Heer!


Zorg dat je je badpak/zwembroek

reeds aan hebt. Zorg dat je een tas bij je hebt
waar je je spullen in kunt doen.


We gaan rechtstreeks via de

vastgestelde looproute naar het goede bad toe,
daar trek je je spullen uit en doet ze in de tas.
Daarna is het lekker zwemmen.
Na afloop omkleden in de kleedruimtes. Let op je mag (nog) NIET douchen.
Wat was het fijn dat het vervoer ook gewoon reed. Wij begrepen dat ze niet stil
gelegen hebben. Dus vervoer is geen enkel probleem.
Tot maandag 7 september!

Zaterdag 15 augustus vond onder grote belangstelling (117
aanmeldingen) de dagtocht naar Woudrichem plaats. Wat
hebben wij genoten met en van elkaar. Deze keer hebben wij
de reis samen met de organisatie SIEN gedaan om zo het
e.e.a. te kunnen organiseren.
Er was een ballonnenman, een mooi groot spel, we kregen
een lekker drankje. Dit alles werd mogelijk gemaakt door een
donatie van het Donatiefonds Deltaport.
Wat hebben onze deelnemers genoten van deze fantastische boottocht. Het
was echt een uitje na zo’n waardeloze periode. Natuurlijk werkte het mooie
weer mee. Het was eigenlijk iets té warm, maar zeuren doen wij niet.
Het is altijd jammer als mensen het boekje en de weekbrieven niet (goed)
lezen. We hadden al diverse malen aangekondigd dat de deelnemers van de
Keukenhof die zich daarvoor hadden ingeschreven, automatisch waren
overgeboekt naar de dagreis in augustus. Wel was er een aanpassing, als de
deelnemer niet zelfstandig meekon moest er een begeleider mee. Alle
instapkaarten zijn rondgestuurd en dan nog ……… wordt er niet gereageerd en
blijf je weg.
Daar heb ik op zijn zachts gezegd moeite mee. De vrijwilligers genereren door
het voeren van acties, extra geld. Daardoor kunnen wij onze deelnemers voor
een schappelijke prijs deze dure reis aanbieden.

Persoonlijk vind ik, dat wij dit niet kunnen maken naar onze vrijwilligers toe.
Zij investeren heel veel tijd én moeite en dan wordt er weggebleven of werd er
te laat afgezegd. Dus hebben de betrokkenen de volledige rekening ontvangen.
Hun plek was gereserveerd en iedereen weet dat je van tevoren moet
bespreken en betalen.
Een goede raad: LEES HET BLAD GOED, DAN KOM JE NIET VOOR
(ONGEWENSTE) VERRASSINGEN TE STAAN.

Gewapend met mijn lege flessen ben ik op bezoek gegaan bij Jumbo Waterland. De
statiegeld actie loopt de hele maand augustus en de opbrengst is voor Stichting De
Nieuwe Brug.
Met de opbrengst wordt mede de opening van het seizoen op zaterdag 29 augustus
a.s. gefinancierd. Wat een geweldig initiatief van de Jumbo. Dus heb je nog lege
flessen? Breng ze naar Jumbo WATERLAND. De doneeractie loopt tot 31 augustus
a.s. Enige spoed is geboden.
Alle ondersteuners van dit initiatief B E D A N K T!!!!!!!
STEMPELPRET OP

WORKSHOPDAY !!!!!!!!!!

Op zaterdag 29 augustus is de “aangepaste” opening van het seizoen 2020/2021.
We hadden al voorzien dat het niet mogelijk was om in de Sporthal den Oert onze
Zeskamp op een verantwoorde manier te houden. Maar niets doen is geen optie.
Wij willen natuurlijk wel deze traditie in ere houden.
Dus voor dit jaar hebben we gekozen om Workshopday te organiseren. Er zijn 10
workshops ingericht waar je tussen 10.00-15.00 uur aan mee kan doen. Er wordt in
hele kleine groepjes gewerkt. We zijn zo ingericht om dit in deze tijd op een veilige
manier te doen.
Opgeven: doe dit zo snel mogelijk: Voorzitter@denieuwebrug.com
Een stempelkaart kost voor onze leden € 3,50 en voor introducés € 7,—.
Je krijgt deze dag pannenkoeken, patat en een ijsje. Vergeet niet om geld mee te
nemen voor je consumpties (€ 0,50 - € 1,00 per consumptie).
Wat gaan wij zaterdag de 29ste doen?

Muziekinstrument maken, Houten beest verven, Bloempotje maken van papier,
Schilderij verven en versieren, Bloemschikken, Cupcakes versieren, Glitter tattoo’s
zetten, Armbandjes maken, Nagels Lakken, Mandala tekenen.
Heb je je van tevoren aangemeld, dan kun je aan alles meedoen.
Je kunt altijd binnenlopen, maar we kunnen dan niet garanderen dat je overal aan
mee kunt doen. Sommigen workshops kennen nl een maximum aan deelnemers.
Schrijf je snel in bij voorzitter@denieuwebrug.com of bel met 06-14130944.
Tot zaterdag de 29ste!

Het eetcafé is ook gepland en gaat plaatsvinden op
zaterdag 5 september a.s.
Wij gaan van start, maar helaas kunnen wij deze dag
minder gasten toelaten. Ook zullen er minder gasten
per tafel kunnen plaatsnemen. We houden rekening met families en zetten
deelnemers van tehuizen bij elkaar aan tafel. Wij houden goed afstand maar vragen
ook van onze gasten om zich te conformeren aan de regels.
Ook hier wordt gebruik gemaakt van looproutes. De bar zal alternatief worden
gedraaid. Maar we serveren nog steeds een drankje.
De bediening zal deze dag gebruik maken van mondkapjes, veiligheid voor alles!
Maar met elkaar kijken wij er weer naar uit om jullie te mogen ontvangen.
Schrijf je snel in bij gre.wiechmann@gmail.com. Bellen kan ook naar 06-42826465.
Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Zondag 13 september start onze vaste bowlactiviteit in
Bowlingcentrum Spijkenisse, van 14.00 – 16.00 uur.
Het bowlingcentrum is verbouwd en aangepast aan de thans
eisende normen.
Alle bowlers die zich hebben opgegeven voor deze activiteit hebben bericht
ontvangen. Wil je nog gaan bowlen? We hebben nog een paar plekjes open! Mail
als je mee wilt doen naar: voorzitter@denieuwebrug.com.

Zondag 20 september komt er een inloopsessie in het
Rivierabad in Spijkenisse. Hier kunnen alle
deelnemers, maar ook alle mensen die een kijkje
willen komen nemen bij de zwemactiviteit van Stichting De Nieuwe
Brug. Iedereen kan komen meedoen.
Dit is een initiatief dat aangeboden wordt door High Five, gemeente Nissewaard.
We krijgen een tijd op, waarop iedereen deze zondag, gratis kan komen meedoen
en zwemmen. Breng gezellig iemand mee, die zwemmen ook leuk vindt.
Wordt vervolgd!

Zaterdag 26 september gaan we weer wandelen. Onder
strikte voorwaarden en wellicht met een kleinere groep.
Maar wij gaan op pad! Lekker genieten van een gezonde
wandeling in de buitenlucht.

Zondag 27 september vindt de BURENDAG plaats.
Wij zijn druk bezig met een nieuw initiatief. De
toestemming is aangevraagd bij de Gemeente. Op
korte termijn hopen wij dat ze deze willen geven.
Dan gaan wij razendsnel aan de slag met dit nieuwe initiatief, dat wij dan op
zondag 27 september a.s. in gebruik hopen te kunnen nemen.
Wordt vervolgd!
Over de disco moeten wij nog even nadenken. In principe gaat deze
plaatsvinden op zaterdag 4 oktober. Dierendagdisco. Maar dit kunnen wij pas
beter invullen, als we weten hoe het is gegaan in de maand september. Maar
dat er aanpassingen zullen zijn, dat is zeker.
Want wij zullen best wel onze prachtige ideeën die wij nu hebben, moeten
aanpassen in de loop van de maand. Al doende leren ook wij.
Op zondag 5 oktober vindt al weer een mooie workshop plaats. Verderop zie je
wat wij gaan maken die dag. Van 14.00 – 16.00 uur gaat deze plaatsvinden in
samenhang met de sociëteit.
In de zomermaanden zijn er ook heel veel dingen extra gedaan.
Zo zijn alle buitentafeltjes prachtig opgeknapt. Dank Kees want wat zijn ze
mooi geworden. Zo is de grote boom achter gesnoeid. Het hout hebben wij
achter liggen, daar worden schijven van gezaagd zodat wij daar met de Kerst
weer leuke dingen mee kunnen doen. Er is tussentijds regelmatig
schoongemaakt. En alle klusjes die gedaan moesten worden via de gemeente
zijn gedaan. Ongemerkt ben je toch een paar keer per week hier druk mee.
En voor nu:
Hou het save! Hou het veilig. Denk vooral de komende periode in
mogelijkheden.
Suc6!
Met elkaar klaren wij ook deze klus. Ik kijk naar jullie allemaal uit.
Abelien van der Rest

Zaterdag 5 september starten wij weer met ons eetcafé. Deze keer,
helaas met minder gasten, maar het mooie bericht is, we gaan weer
beginnen. Wij hebben er zin in.
Wij nodigen u uit om van 17.30 – + 20.00 uur gezellig mee te komen
eten.
Wij serveren een driegangen diner voor € 6,00 pp (excl. consumpties).
Gezien de voorbereidingen is opgeven van tevoren wel noodzakelijk. Dit
kan tot uiterlijk vrijdag 4 september a.s. Echter vol=vol. Er zijn een
beperkt aantal plaatsen vrij, deze keer. Wil je komen? Schrijf je zo snel
mogelijk in. We eten in kleinere groepjes, soms aan kleinere tafels,
families bij elkaar en houden rekening met looproutes en afstand houden
van elkaar.
Stuur een mailtje naar gre.wiechmann@gmail.com als je wilt komen meeeten of bel haar op nummer: 06-42826465.

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!

WE GAAN WEER VAN START !!!!!
Zondag 13 september 2020 gaan wij weer bowlen van
14.00 – 16.00 uur. Wij gaan in het seizoen 2020/2021 10x
bowlen bij Bowlingcentrum Spijkenisse.
Ga jij ook mee met ons? Haast je dan, want wij zitten
bijna vol.
Inschrijven kan nog bij voorzitter@denieuwebrug.com
De data dat wij gaan bowlen zijn:
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

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

PROGRAMMA voor 2020:
14 november 2020

Vlaardingen.

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

Nodigt iedereen uit om op
ZONDAG 20 september a.s.
te komen zwemmen in het Rivierabad in
Spijkenisse en eventueel kennis te komen
maken met alle activiteiten welke wij, als
Stichting De Nieuwe Brug, aanbieden.
De inlooptijd is nog niet vastgesteld, maar je
mag deze dag GRATIS komen zwemmen en
het is de bedoeling dat je ook iemand
meeneemt om zo kennis te komen maken
met onze activiteiten.
Bewegen is belangrijk dus doe mee. Houd
deze datum vrij! Zoek alvast iemand uit die
je mee kunt brengen.
Nadere informatie volgt.

ZONDAG 26 september 2020 doen wij weer mee aan
Burendag.
Wij wachten nog op toestemming van de Gemeente
Nissewaard om onze nieuwe initiatief gestalte te
geven.
Mocht dit op tijd rondkomen, en daar hebben wij
vertrouwen in, dan wordt het programma van
Burendag hierom heen gebouwd.

Aanvang 10.00 uur Einde 13.00 uur
Kom jij ook naar de volgende wandeling van Stichting De Nieuwe
Brug?
Let wel op! Je dient zelfstandig te kunnen lopen. Indien je hulp nodig
hebt om naar het toilet te gaan, dan dient er een begeleider mee te
lopen.
Wij hopen op mooi weer. Zit je in een rolstoel ? Geef je op. Je krijgt
separaat antwoord of wij kunnen zorgen dat je ook daadwerkelijk
mee kan gaan.
Wij lopen zo rond de 5 á 6 km.
Opgeven bij r.mirer1@kpnplanet.nl/0181-639227

Eigen bijdrage: € 2,50 incl. de kosten van de gezamenlijke
gezonde lunch.

Wij zamelen weer mooie kleding, schoenen
etc. in!

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!

HET PROGRAMMA VOLGT

hopen wij dat Arnold Breuër en zijn vrijwilligers weer
kunnen komen !!!!!
Wij dansen van

19.30 – 22.00 uur
Ook als je nog nooit aan Line Dance hebt gedaan, ben je van harte welkom.
De restrictie die wij op dit moment hebben is dat wij kijken naar hoe wij dit
Coronaproef gaan organiseren. Hier gaan wij naar kijken tegen de tijd
dat de dag daar is, met de dan bekende gegevens cq richtlijnen.
Je kunt altijd meedoen. Ze brengen nl ook een aantal vrijwilligers mee, die jullie deze
avond komen helpen.
De voorgaande keren bleek al hoe leuk het is om met elkaar te dansen. Toegang is voor
leden gratis. Introducés betalen: € 2,00.

Hierbij weer een nieuwe kleurplaat wie kan hem het
mooiste inkleuren? 😊

Jarigen september
André van Dijk
Ans Ruijter
Koos van der Leyden
Silvano Louwers
Natasja Sjerp
René Castelijns
Eduard van der Meijden

1 september
1 september
2 september
2 september
3 september
5 september
5 september

James Bol
Nihaila Janse
Arwa Morrhadi
Ditte van Oudheusden
Jolanda Bank
René Riegen
Eray Coskun
Michael Brouwer
Vivyanne Broeders
Nel van Tour
Sven Wulff
Tiny Bontekoe
Manon de Graaff
Anneke Kranenburg
Bram de Raadt
Franceska Kalfs
Gerrie Mirer
Irene Sweben
Ronald van Gils
Janny van der Hoek
Lex Louman
Madelon Meijer
Adrie langstraat
Lenie Langstraat
Annemarie Noordsij

6 september
6 september
6 september
6 september
7 september
7 september
10 september
11 september
12 september
12 september
12 september
17 september
18 september
19 september
19 september
20 september
20 september
20 september
22 september
23 september
23 september
24 september
25 september
25 september
25 september

Jishar Cijntje
29 september
Linda Schouten
29 september
Marianne v/d Meer 30 september
Youssef Driouich 30 september

Iedereen van harte gefeliciteerd met zijn of haar verjaardag we wensen
jullie allemaal, hoewel misschien anders dan anders, een hele fijne dag

Dagtocht
Woudrichem

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

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

* Moeders gebraden snack balletjes. * Diverse saladeschotels.

* Barbequeschotels.

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

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

Zaterdag:

08.00 – 13.00 uur

