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                 Stichting De Nieuwe Brug                                                                   
Clubgebouw:   M.A. de Ruijterstraat 7, 3201 CK Spijkenisse 0181-611096                                                    
Seeretariaat:   Jan van Eyckpad 2, 3202 TP Spijkenisse, 0181-614787                                                              
Penningmeester:  Rigolettostraat 85, 3208 PK Spijkenisse: Rekeningnummer: NL88 INGB 000 570 4558                                                 
Inschrijvingsnummer  KvK 41141096;           ANBI-nummer: 7537542 

Website:    www.denieuwebrug.com                                             
Redactie Brugnieuws:   gre.wiechmann@gmail.com  06-42826465 

Voorzitter  Abelien van der Rest     06-14130944  abelien@chello.nl                               
Penningmeester  Nico Jaspers  0181-632080/  d.jaspers1@upcmail.nl                                        
                              06-13970451                                                                                       
Secretaris  Gré Wiechmann  06-42826465       gre.wiechmann@gmail.com                                        
Het is niet toegestaan artikelen van de websites, nieuwsbrief etc zonder instemming van het bestuur elders te publiceren.                                               
========================================================================================== 
Activiteit:  Naam:        Telnr:   Mailadres:                                                  
Zwemmen  Gré Wiechmann       06-42826465      gre.wiechmann@gmail.com                        
   Betsy & Kees de Heer    06-2-927351  deheer4@hotmail.com                                   
Dansen              Monique de Lange     06-10172385       Monique.vandenengel@gmail.com   
Hobbyclub Dinsdag Aletta Smits        06-52563492  aletta_smitshessels@hotmail.nl  
Hobbycub middag Tanja van der Meer    06-55348528  tpvdmeer330@hotmail.com  
Hobbyclub avond  Joke Versendaal       0181-636618   jokeversendaal52@gmail.com 
Houtbewerking  Paul Ros       06-23763567  paulusros@gmail.com              
Sportinstuif  Herman Mets      06-26374624      herman.sport.denieuwebrug@gmail.com  
Koken    Carla Kindermans      06-86861049        carla.kindermans@gmail.com                      
Muziek   Wendy Mirer      0181-629600  wendy78m@hotmail.com  
Avondvierdaagse  Gerrie Mirer       0181-639227  gerrie.mirer@kpnplanet.nl                      
Darten   Herman Mets (tijdelijk)      06-26374624   herman.sport.denieuwebrug@gmail.com    
Bowlen   Betsy & Kees de Heer    06-20827351  deheer4@hotmail.com                            
Eetcafe   Gre Wiechmann       06-42826465  gre.wiechmann@gmail.com 
Disco/Playback  Ilse Mirer                 0181-639227  nanda32@planet.nl                                     
Yoga   Gerdie Ros      0181-640512  Gerdiefreespirit@gmail.com      
Wandelen  Ronald Mirer   0181-639227  r.mirer1@kpnplanet.nl 

Zwemmen vindt plaats in het Rivièrabad, Groene Kruisweg 21, Spijkenisse                                               
Sportinstuif vindt plaats in de Gymzaal Maaswijk, Anne Frankstraat 26, Spijkenisse 

Vertrouwenspersoon: Hans van Oostenbrugge 010-4162074 hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl     

Activiteit:   Frequentie  Plaats  Tijd   Eigen bijdrage  

Zwemmen  1x per week  Maandag  18.00 – 20.00 uur  €  100,00/jr     
Creamorgen            1x per week  Dinsdag  10.30 - 12.00 uur  €   60,00/jr                  
Koffie Inloopochtend 1x per week  Dinsdag  10.30 – 12.00 uur  Consumptie                           
Dansen   1x per week  Dinsdag  19.00 – 22.00 uur   €  110,00/jr                      
Darten   1x per week  Dinsdag  19.30 – 21.00 uur  €   60,00/jr              
Hobbyclub 5-15 jr  1x per week  Woensdag 14,00 – 15,30 uur  €   84,00/jr                     
Hobbyclub vanaf 15 1x per week  Woensdag 19.00 – 21.00 uur  €   90.00/jr          
Houtbewerking        1x per week  Woensdag 19.00 – 21.00 uur  €   90.00/jr                      
Kookles   1x per week  Woensdag 18.30 – 20.30 uur  €  100.00/jr                             
Yoga   1x per week  Donderdag   9.30 – 10.30 uur  €     20,00/mnd (afh.aantal do)      
Kookles   1x per week  Donderdag 18.30 – 20.30 uur  €  100,00/jr                      
Muziek   1x per week  Donderdag 19.00 – 21.00 uur  €   60,00/jr                
Sportinstuif  1x per week  Donderdag 19.00 - 20.30 uur    €   60,00/jr     
Workshops  1x per maand    Zondag  14.00 – 16.00 uur                  Kostprijs                             
Societeit   1x per maand  Zondag  14.00 – 16.00 uur  Consumptie                            
Eetcafe   1x per maand   Zaterdag  17.30 – 20.00 uur  €   6,50 per keer                                       
Disco   7x per jaar   Zaterdag  19.30 – 22.00 uur                                      
Wandelen  7x per jaar   Zaterdag  10.00 – 13.00 uur         €   3.00  per keer                
Bowlen   10x per jaar   Zondag  14.00 – 16.00 uur     €  80,00 incl. cons. 
Bloemschikken  1x per maand  Dinsdag  10.00 – 12.00 uur                                                       
Playbackshow  1x per jaar  Zaterdag  19.00 – 22.30 uur                                                   
Line Dance  2x per jaar  Zaterdag  19.00 – 22.00 uur 

  



 De voorbereidingen voor de komende drukke, maar heel gezellige periode,  zijn begonnen. Want wat hebben we een druk programma voor de boeg.  In november waren er al veel activiteiten, maar in december gaan wij echt helemaal los. Afgelopen maand begonnen wij met een geweldig gezellige avond, aangeboden door Duo Tijdloos. Wat hebben wij met elkaar van hen genoten.  Bijna alle aanwezigen waren vanaf het begin op de vloer te vinden om mee te zingen, mee te dansen, filmpjes te maken of gewoon om mee te genieten. Het was een TOP avond.  En …….. ze hebben beloofd volgend jaar weer terug te komen. Grandioos toch? Op dinsdag 5 oktober werden er weer prachtige stukjes gemaakt.  De volgende bloemschikochtend is dinsdag 9 november a.s. U kunt weer inschrijven. We gaan bloemschikken van 10.00 – 12.00 uur.                                                                                                     Leuk als u mee komt doen. Deelnemers/vrijwilligers betalen  € 10.00, introduces € 12,50. Aanmelden bij voorzitter@denieuwebrug.com (06-14130944).   Zaterdag 9 oktober waren ze weer present!  Arnold Breuër met zijn vrijwilligers en zij  hebben ons een prachtige avond bezorgd.  Iedereen kon meedoen en iedereen had het ook erg naar zijn zin.  En wat hadden wij hier naar uitgekeken.  Volgend jaar heeft Arnold beloofd weer te terug te komen. Een mooi vooruitzicht.     Op zondag 24 oktober was het weer workshop time en Societeit. 



 Niet iedereen die kwam voor de workshop maar gelukkig waren er wat extra pakketjes voorbereidkon aanschuiven. Daarnaast was bedoening. Deze keer waren sjoelen en darten favoriet. Maar er werd ook gepuzzeld. Dat is zo fijn aan deze zondagmiddag. Niets moet, je mag ergens aan meedoen enOp zaterdag 30 oktober was het weer een super gezellige ouderwetse Halloween Disco.Gelukkig was de Disco net op tijd weer gemaakt, want dat was nog even een spannend dingetje.Dank aan de reddende engel die dit op hetmoment voor ons, geheel belangeloosAl bij de aanvang van de disco kwamen vampieren, spoken, enge clowns en noem maar op waren moeilijk te herkennen hoor. Maar wat was het een gezellige drukte. Maar als zaken tegenzitten dan zitten ze gelijk allemaal tegen. Begaf woensdagavond het damestoilethetdeze miserezit je nu net niet op te wachten.Ik zal de onfrisse details een ieder onthouden, maar waarom was het toilet verstopt? Er is een telefoon in de wc terecht gekomen en het duurde eventjes voordat dit duidelijk werd. Aan het einde van de Halloween Disco hebben wij deze jas overgehouden en misten twee deelnemers hun op deze jas gelijkende,  jas.  Kan iedereen even secuur nakijken of hij niet per ongeluk een jas heeft meegenomen terwijl hij zonder is geEn wie heeft een verkeerde jas thuishangen? Het eetcafė is gelukkig ook weer volgende eetcafė al weer.  Dat dit ook een mooie activiteit is, blijkt uit de grote animo die er elke keer weer is voor een gezellige zaterdagavond uit eten.    

voor de workshop had zich van tevoren ingeschreven, wat extra pakketjes voorbereid, zodat iedereen gelukkig Daarnaast was het bij Societeit ook weer een gezellig. Deze keer waren sjoelen en darten favoriet. Maar er werd ook gepuzzeld. Dat is zo fijn aan deze zondagmiddag.                                                                                                         Niets moet, je mag ergens aan meedoen en geen zin, dan kijk je gezellig toe.was het weer een super alloween Disco. Gelukkig was de Disco net op tijd weer gemaakt, want dat was nog even een spannend dingetje. Dank aan de reddende engel die dit op het allerlaatste moment voor ons, geheel belangeloos, heeft gerepareerd.   van de disco was het een drukte van belang. Door de voordeur kwamen vampieren, spoken, enge clowns en noem maar op binnenmoeilijk te herkennen hoor. Maar wat was het een gezellige drukte. Maar als zaken tegenzitten dan zitten ze gelijk allemaal tegen. Begaf woensdagavond het damestoilethet, donderdagavond sloot het herentoiletdeze misere. En dat met en disco voor de boeg. Daar zit je nu net niet op te wachten. Ik zal de onfrisse details een ieder onthouden, maar waarom was het toilet verstopt?  Er is een telefoon in de wc terecht gekomen en het duurde eventjes voordat dit duidelijk werd. Gelukkig is de eigenaar weer gevonden.Aan het einde van de Halloween Disco hebben wij deze jas overgehouden en misten twee deelnemers hun op deze jas gelijkende,  jas.  Kan iedereen even secuur nakijken of hij niet per ongeluk een jas heeft meegenomen terwijl hij zonder is geEn wie heeft een verkeerde jas thuishangen?  weer opgestart en zaterdag 6 novemberDat dit ook een mooie activiteit is, blijkt uit de grote animo die er elke keer weer is voor een gezellige zaterdagavond uit eten.

ingeschreven, zodat iedereen gelukkig gezellig . Deze keer waren sjoelen en darten favoriet. Maar er werd ook                                                                                                         geen zin, dan kijk je gezellig toe. 

was het een drukte van belang. Door de voordeur binnen. Sommigen moeilijk te herkennen hoor. Maar wat was het een gezellige drukte.  Maar als zaken tegenzitten dan zitten ze gelijk allemaal tegen. Begaf woensdagavond het damestoilet het herentoilet zich aan in voor de boeg. Daar 
Ik zal de onfrisse details een ieder onthouden, maar 

Er is een telefoon in de wc terecht gekomen en het duurde eventjes voordat dit ar weer gevonden. Aan het einde van de Halloween Disco hebben wij deze jas overgehouden en misten twee deelnemers hun op deze jas gelijkende,  jas.  Kan iedereen even secuur nakijken of hij niet per ongeluk een jas heeft meegenomen terwijl hij zonder is gekomen? 
zaterdag 6 november,  is het Dat dit ook een mooie activiteit is, blijkt uit de grote animo die er elke keer weer is voor een gezellige zaterdagavond uit eten. 



 Op dinsdag 9 november gaan we tijdens Bloemschikken iets leuks maken. Van 10.00 komen doen. Lees verderop in het bladvoorzitter@denieuwebrug.comOp zondag 14 november gaan de Bowlers lekker Spijkenisse. Wij hebben nog een paar plekjes vrijhebben wij dit seizoen10 banen gehuurdzondagmiddag. Kijk verderop in het blad naar de aankondiging. Zondag 21 november is de weer. Kom jij ook gezellig langs? De zaal is open om 12.30 uur. Start is 13.00 uur. Einde van de middag is 17.30 uur. Wij spelen ongeveer 3 € 1,50 en een grote eindronde.   We hebben weer prachtige prijzen. Gelukkig particulieren ėn bedrijven die onze organisatie een warm hart toedragen. maakt ons prijzen aanbod nog mooier.Namens ons allemaal: HEEL HARTELIJK DANK HIERVOOR. Lees verderop meer over de fantastische bingomiddaggevolg hebben aangekondigdWaar Sint en zijn gevolg ook langs gaan komen is op de SINT DISCOzaterdag 27 november.  Wat genieten wij toch altijd van deze tijd. Eerst de Haloween Disco en dan de maand erop de SINT DISCO. Wie zeker ook op zaterdag 27 november gaan genieten zijn de wedstrijdzwemmers. Wij gaan zwemmen in Bergschenhoek. De inschrijvingen worden op vanaf maandagavond geregeld.  Zaterdagmiddag 27 november gaan onzeafstanden en een aantal daarna nog deelnemen is echt heel goed nieuws.  

n we tijdens de maandelijkse workshop Bloemschikken iets leuks maken. Van 10.00 – 12.00 uur kan iedereen mee komen doen. Lees verderop in het blad.  Aanmelden kan bij: voorzitter@denieuwebrug.com Op zondag 14 november gaan de Bowlers lekker genieten bij Bowlingcentrum Wij hebben nog een paar plekjes vrij n deze groep. Permanent 10 banen gehuurd. Een gezellige activiteit voorKijk verderop in het blad naar de aankondiging.  Zondag 21 november is de JAARLIJKSE SINT BINGOweer. Kom jij ook gezellig langs? De zaal is open om 12.30 uur. Start is 13.00 uur. Einde van de middag is 17.30 uur. Wij spelen ongeveer 3 à 4 rondes van€ 1,50 en een grote eindronde.   
rijzen. Gelukkig zijn wij gesponsord door een aantal n bedrijven die onze organisatie een warm hart toedragen. maakt ons prijzen aanbod nog mooier. Namens ons allemaal: HEEL HARTELIJK DANK HIERVOOR.  Lees verderop meer over de fantastische bingomiddag waar de Sint en zijn hebben aangekondigd, op bezoek te komen.  ook langs 

SINT DISCO op 
Wat genieten wij toch altijd van deze tijd. Eerst de Haloween Disco en dan SINT DISCO.  Wie zeker ook op zaterdag 27 november gaan genieten zijn de wedstrijdzwemmers. Wij gaan zwemmen in Bergschenhoek. De inschrijvingen maandagavond geregeld.   Zaterdagmiddag 27 november gaan onze deelnemer elk meedoen aan twee een aantal daarna nog deelnemen aan het estafette zwemmen. Dit 

Na al twee jaar ons te hebben verheugd om te kunnen gaan wedstrijdzwemmen gaat het nu dan toch echt gebeuren.
Zwemmers ZET HEM OP !!!!!
JULLIE KUNNEN HET. 

de maandelijkse workshop kan iedereen mee 
Bowlingcentrum in ermanent voor de  

JAARLIJKSE SINT BINGO weer. Kom jij ook gezellig langs? De zaal is open om 12.30 uur. Start is 13.00 uur. Einde van de middag is 4 rondes van                        
wij gesponsord door een aantal n bedrijven die onze organisatie een warm hart toedragen. Dat 

Sint en zijn 

wedstrijdzwemmers. Wij gaan zwemmen in Bergschenhoek. De inschrijvingen 
meedoen aan twee aan het estafette zwemmen. Dit 

Na al twee jaar ons te hebben verheugd om te kunnen gaan wedstrijdzwemmen gaat het nu dan toch echt gebeuren. 
Zwemmers ZET HEM OP !!!!!!                           



  En dan schrijven wij al weer D E C E M B E R !!!!! We starten met het organiseren van een                    
HELE GROTE KERSTMARKT. Een KERSTMARKT waar Stichting De Nieuwe Brug voor al haar deelnemers een Kerstcadeautje heeft klaar liggen en waar de KERSTMAN een aantal tijden gedurende de opening aanwezig zal zijn.   Dat op zich is al een reden om snel naar deze markt toe te komen. Je cadeautje ligt immers op je te wachten.   Maar ………………. Inmiddels is onze kerstmarkt al beroemd                                                               om zijn vele leuke cadeautjes die je hier kunt komen kopen voor een klein prijsje. Iedereen is hier van harte welkom en breng je familie, buren en kennissen mee. Plak de flyer overal waar je een plekje ziet op en wij kunen rekenen op een grote toeloop.  En dan wat te denken van de KERSTSTUKKEN welke er weer in grote getalen worden gemaakt?  Ook zal er weer volop mogelijkheden worden geboden om zelf kerststukken te komen maken gedurende de Kerstworkshops.  Dus hou maar alvast héél véél ruimte vrij in je agenda op: 

Vrijdag 10, zaterdag 11, zondag 12 en maandag     
13 december.  Maar voordat de Kerstmarkt kan starten, moet het gebouw ook nog in Kerststemming gebracht worden.  Wil je een handje komen helpen met versieren?  Meld je alvast aan bij Monique de Lange. We willen starten met versieren van de zaal ėn het gebouw op vrijdag 3 december en zaterdag 4 december. Aanvang 09.30 uur.   (moniquevandenengel@gmail.com).  Wat deze keer ook een extra uitdaging is én waar heel veel vrijwilligers zondag de 12e mee bezig zijn is de Bowlingmiddag. Maar wij gaan dit zeker oplossen dankzij de inzet van onze vrijwilligers.  



 Want laten wij eerlijk zijn, dat zijn toch geweldige toppersEn dan gaan wij naar de laatste uitdaging Het eetcafé op zaterdag 18 december in een prachtig versierde omgeving wij allemaal naar uit. Maar let wel op:vol.   

Daar kun je gewoon binnenlopen van 14.00  We gaan nog wel heel even stoppen met onze activiteiten en wel december 2021 t/m vrijdag 7Nu ja: ook dat is natuurlijk helemaal 

Want er is wel wat te krijgen in de losse verkoop, maar zeker niet veel en hier geldt:  op=op.  Ons devies: snel bestMaandag 10 januari 2022 gaan wij weer om te beginnen met zwemmen en zorgen dat de teveel “Kerst en Oudkilo’s er snel weer afvliegen.  

Want laten wij eerlijk zijn, dat zijn toch geweldige toppers, allemaal. En dan gaan wij naar de laatste drie grote uitdagingen in december.  
op zaterdag 18 december in een e omgeving daar kijken Maar let wel op:  vol = 

Aansluitend is er zondag 19 december nog een Kerstworkshop en is de SociëteitGeef je wel op voor de Workshopmoeten het e.e.a. voorbereiden.  sociëteit?                                                                              Daar kun je gewoon binnenlopen van 14.00 – 16.00 uur.  
even stoppen met onze activiteiten en wel van vrijdag 23 vrijdag 7 januari 2022 zijn er geen activiteiten.Nu ja: ook dat is natuurlijk helemaal niet waar.  Wij gaan nog voor de grote OLIEBOLLEN, APPELBEIGNETS , ANANAS BEBERLINERBOLLEN actie.  Op vrijdag 31 december  is de verkoop van11.00 tot 15.00 uur.  Om zeker te stellen dat je niet achter het (oliebollen)net vist is bestellen echt noodzakelijk.   Want er is wel wat te krijgen in de losse verkoop, maar zeker niet veel en hier Ons devies: snel bestellen.  gaan wij weer alle wekelijkse activiteiten opzwemmen en zorgen dat de teveel “Kerst en Oud 

Want laten wij eerlijk zijn, dat zijn toch geweldige 
grote 

Aansluitend is er zondag 19 december nog Sociëteit is open.  voor de Workshop want wij moeten het e.e.a. voorbereiden.  En de                                                                              
van vrijdag 23 zijn er geen activiteiten. 

Wij gaan nog voor de grote OLIEBOLLEN, , ANANAS BEIGNETS en 
is de verkoop van 

at je niet achter het net vist is bestellen echt 
Want er is wel wat te krijgen in de losse verkoop, maar zeker niet veel en hier  

alle wekelijkse activiteiten opstarten zwemmen en zorgen dat de teveel “Kerst en Oud & Nieuw” 



  We starten in januari starten gelijk met een TOP evenement op.  De organisatie is nog niet helemaal rond, maar wij gaan op zaterdag 8 januari 2022 een Thė -dansant organiseren van 16.00 – 21.00 uur.   Het plan ligt er, de uitwerking daar zijn we nog volop mee bezig.   In januari wordt er tijd ingeruimd voor een serieus moment. Al onze vrijwilligers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de AED cursus en wel op zaterdag 22 januari 2022 (Deze datum is nog even onder voorbehoud van beschikbaarheid van de docent). Lees verderop in het blad over waarom dit voor ons als Stichting zo belangrijk is, als je nog twijfelt om mee te komen doen. Wij hopen dat alle vrijwilligers een extra handje willen uitsteken in deze zeer bijzondere, maar vooral drukke tijd. Vanaf 1 november kun je ook komen schilderen bij ons. Deze activiteit gaat gewoon toegevoegd worden aan de andere activiteiten op woensdagavond. Dus naast breien, knutselen, haken, handwerken, diamant painting, schilderen op nummer, houtbewerking, figuurzagen  etc etc ,  kun je nu ook komen schilderen. Op dinsdagmorgen is er ook gelegenheid om te komen schilderen van 10.30 – 12.00 uur.  Wij zijn blij dat Aletta deze activiteit voor haar rekening  gaat nemen.  In november zullen de rekeningen zo veel als mogelijk digitaal worden verstuurd aan onze deelnemers of hun vertegenwoordigers.       U zou ons mooie werk extra kunnen steunen door de rekening snel te voldoen.  Abelien van der Rest (06-14130944).   



 

 

 

 

 

Dinsdagmorgen van 10.30 – 12.00 uur opent 
Stichting De Nieuwe Brug aan M.A. de Ruijterstraat 
7 in Spijkenisse voortaan haar deuren. 

Je bent van harte welkom! 

Sluit je aan bij de Hobbyclub. We 
kijken samen wat we gaan doen. 

En vanaf 1 november kun je ook 
komen schilderen op 

dinsdagmorgen.  

We werken met een wisselend programma.  

Kom gezellig langs voor een kop 
koffie/thee.   

 

SLUIT JE AAN! LOOP BINNEN! 

 



 
 
 
 

 
 
 

Kom jij ook gezellig meedoen?  
Opgeven bij voorzitter@denieuwebrug.com (06-14130944) 
 
Eigen bijdrage: leden/vrijwilligers € 10.00 
Introduce’s € 12,50 
(Dit is incl koffie/thee). 
 

De volgende bloemschikochtend is dinsdagmorgen 
14 december 2021 
 
Ps dit gaan wij niet maken, gewoon een gezellig 
plaatje.  

 
 

                                                                           

B l o e m s c h i k k e n 

Dinsdag 9 november 
2021 

10.00 - 12.00 uur 



 

 

 

Met ingang van 1 november 2021 starten wij met een 
nieuwe activiteit.  

Op verzoek van een aantal deelnemers gaan wij de 
mogelijkheid aanbieden om te gaan schilderen. Je hoeft 
echt geen picasso te zijn om mee te komen doen.  

Er zijn twee tijdstippen waarop je terecht kunt voor het 
schilderen en wel op: 

 Dinsdagmorgen van 10.30 – 12.00 uur  
 Woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur 

Deze activiteit wordt toegevoegd aan de overige 
activiteiten welke wij aanbieden bij de hobbyavond en 
de dinsdagmorgen.  

  
Zo kun je bij ons (leren) breien, handwerken, 
haken, daimond painting, kleuren/schilderen 
op nummer, knutselen, puzzelen, 
houtbewerking, figuurzagen etc etc.  

 
LOOP BINNEN BIJ ONS EN KIJK OF HET IETS VOOR JOU IS. 
(M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse)  

   



 

 

 

 

 

Dinsdagmorgen van 10.30 – 12.00 uur opent 
Stichting De Nieuwe Brug aan M.A. de Ruijterstraat 
7 in Spijkenisse voortaan haar deuren. 

Je bent van harte welkom! 

Sluit je aan bij de Hobbyclub. We 
kijken samen wat we gaan doen. 

En vanaf 1 november kun je ook 
komen schilderen op 

dinsdagmorgen.  

We werken met een wisselend programma.  

Kom gezellig langs voor een kop 
koffie/thee.   

 

SLUIT JE AAN! LOOP BINNEN! 

 



  
                                                                    

 

ZONDAG 14 november  a.s.  
Van 14.00 – 16.00 uur gaat de Bowlingclub weer lekker bowlen. 

 

HET IS BOWLING TIME !!!!!!! 

Om 13.30 uur verzamelen in het restaurant van Party 
en Bowlingcentrum Spijkenisse  

Hoogwerfsingel 2 

3202 SP Spijkenisse 

Nadere informatie: Kees en Betsy de Heer: 
deheer4@gmail.com of 06-20827351 

Kun je deze keer niet? Laat het even weten.  

Wil je komen kijken? Gezellig.  
 

BOWLEN 



                                                                                                                             

 

Zaal open om: 12.30 uur                     

Aanvang:   13.00 uur Einde: 17.30 uur 

Iedereen is van harte welkom!                             
Van tevoren inschrijven is niet nodig! 

(PSSSSSS …………. SINTERKLAAS KOMT OOK ! )  

Toegang: € 1,00 (is tevens uw lootje voor de 
loterij)                                                                                                                       
Per ronde betaal je € 1,50.                                                        

We spelen ongeveer 4 rondes en een extra grote ronde van  € 
1,50. 

Waar: ?????   M.A. de Ruijterstraat 7, 3201 CK Spijkenisse 

                                                           

SINT - BINGO 

S I N T - B I N G O 
ZONDAG 

21 NOVEMBER 2021 



 

 

Zaterdag 27 
november 2021 

 

 
 
 
 
Hallo allemaal zaterdag 27 november is er weer een Sinterklaas disco  
 
Natuurlijk hopen wij dat jullie dan ook weer gezellig komen dansen. En heel 
misschien kun je dan wel een dansje wagen met Sinterklaas, of een piet.  
 
 
 
De avond zal starten vanaf 19:30 en duren tot 22:00 uur.  
 
De zaal is open vanaf 19:00 uur 
 
De toegang is voor leden van Stichting De Nieuwe Brug is gratis. 
 
En voor introducees : € 1,50 
 
Dus hopelijk zien we jullie weer allemaal weer om er met elkaar een gezellige  
avond van te gaan maken.  
 
Tot zaterdag 27 november 
Groetjes namens Ilse Mirer  
en de rest het disco team 
 
Kom jij voor het eerst naar de disco, 
of heb je vragen?  
Geef dan even een belletje aan  
Ilse Mirer of mail: 
0181-639227/ Nanda32@planet.nl 

 

 



 

 

 

 

Openingstijden van de Kerstmarkt: 

Vrijdag  10 december van 18.00 – 21.00 uur 

Zaterdag  11 december van 10.00 – 17.00 uur 

Zondag 12 december van 10.00 – 17.00 uur 

Maandag 13 december van 18.00 – 21.00 uur 

 

OPHALEN VAN DE KERSTATTENTIES 
De Kerstman komt op bezoek en heeft voor alle deelnemers en vrijwilligers een 
kerstpakketje bij zich.  Kom jij tijdens de markt je pakket ophalen?  

 

Bloemschikken: inschrijven verplicht:                           
Eigen bijdrage leden/vrijwilligers: € 12.50;                                                                     
Introducés kunnen zich ook inschrijven: € 15.00  

Vrijdag van   19.00 – 21.00 uur 

Zaterdag van  10.00 – 12.00 uur 

Zaterdag van  14.00 – 16.00 uur 

Zondag van  13.00 – 15.00 uur 

Dinsdag van  10.00 – 12.00 uur  



INSCHRIJFFORMULIER  

KERSTSTUKJES MAKEN 

Ja ik kom graag een kerststuk maken en wel op: 

 
o Vrijdagavond 10 dec van 19.00 – 21.00 uur 
o Zaterdagmorgen 11 dec van 10.00 – 12.00 uur 
o Zaterdagmiddag 11 dec van 14.00 – 16.00 uur 
o Zondagmiddag 12 dec van 13.00 – 15.00 uur 
o Dinsdagmorgen 14 dec van 10.00 – 12.00 uur 

Wij zorgen voor al het materiaal.                                             
Breng je je eigen materiaal mee, dan is dat geen 
probleem, echter per gemaakt kerststuk betaal je ook 
de normale prijs. 

Naam: 

Mailadres:      Telefoonnr. 

Eigen bijdrage:                                   
Leden/vrijwilligers/donateurs  € 12,50 (incl. cons)                            
Introducés betalen € 15,00 (incl. cons)  

Van tevoren overmaken is mogelijk aan:                                 
Penn. Stichting De Nieuwe Brug                                            
NL 88 INGB 000 570 4558 ovv Kerststukje maken.                        
Betalen ter plekke is ook mogelijk.  

Dit formulier graag in de gele brievenbus in het 
gebouw doen, afgeven op maandagavond in het 
zwembad, of een mailtje sturen aan: 
voorzitter@denieuwebrug.com                            
(06-14130944)  



ZONDAG 
Van 14.00 – 16.00 uur gaat de Bowlingclub weer lekker bowlen.

HET IS BOWLING TIME !!!!!!!

Om 13.30 uur verzamelen in het restaurant van Party 
en Bowlingcentrum Spijkenisse 

Hoogwerfsingel 2

Nadere informatie: Kees en Betsy de Heer: 
deheer4@gmail.com

Kun je deze keer niet? Laat het even weten. Wil je 
komen kijken? Laat het even weten.

ZONDAG 12 december  a.s. 
16.00 uur gaat de Bowlingclub weer lekker bowlen.

 

HET IS BOWLING TIME !!!!!!! 

verzamelen in het restaurant van Party 
en Bowlingcentrum Spijkenisse  

Hoogwerfsingel 2, 3202 SP Spijkenisse

Nadere informatie: Kees en Betsy de Heer: 
deheer4@gmail.com of 06-20827351

Kun je deze keer niet? Laat het even weten. Wil je 
komen kijken? Laat het even weten.

 

BOWLEN  

a.s.  
16.00 uur gaat de Bowlingclub weer lekker bowlen. 

verzamelen in het restaurant van Party 
 

3202 SP Spijkenisse 

Nadere informatie: Kees en Betsy de Heer: 
20827351 

Kun je deze keer niet? Laat het even weten. Wil je 
komen kijken? Laat het even weten. 



  

14.00 – 16.00 uur is het Workshop Time 

 
 

 

Eigen bijdrage voor de workshop is € 3,50 voor deelnemers en 
introducés betalen € 5,00 (dit is incl. consumpties).  
Stuur een mailtje naar: deheer4@hotmail.com.                                
Telefonisch opgeven kan ook: 06-20827351 

 
 

ZONDAG  

19 december  
2021 



Helaas kan Michael 
maar wij hebben onze eigen toppers.

 

 

Toegang is gratis:  wel dien je je consumpties zelf te betalen. 

 

                                                                                                                            
Van tevoren aanmelden voor de societeit 

ZZOO

1199  ddeecc

1144..0000  

Helaas kan Michael zelf niet aanwezig zijn, 
maar wij hebben onze eigen toppers.

Kom jij ook meedarten?  

En dit alles o.l.v. onze eigen soci
specialist: KEES 

Kom jij ook gezellig meedoen? Wil je iets 
anders doen, een spelletje, puzzelen, 
kletsen? Ook goed.  Kom er gezellig bij.  

oegang is gratis:  wel dien je je consumpties zelf te betalen. 

                                                                                                                            
voor de societeit is niet nodig, de deur staat

OONNDDAAGG    

cceemmbbeerr  22002211
vvaann    

  ––  1166..0000  uuuurr

                                   
niet aanwezig zijn, 

maar wij hebben onze eigen toppers.   

  
sociēteit  

Kom jij ook gezellig meedoen? Wil je iets 
puzzelen, gezellig 

Kom er gezellig bij.   

oegang is gratis:  wel dien je je consumpties zelf te betalen.   

                                                                                                                                                         
is niet nodig, de deur staat  altijd open.  

11  

rr  



Jarigen in November 
Mark Houwelingen 1 november  
Maartje Pattinasarany 2 november  
Soeraya Sodaar  2 november 
Karl Wiechmann  6 november  
Alexander Oladipo 7 november 

   
Patricia van Tour  7 november 
Franny de Waard   7 november 
Ted Huizer   8 november 
Ankie Simons  8 november  
Rushwin Maduro  9 november 
Sylvia Horians   9 november  
Adrie Visser   9 november 
Jan van Houwendelingen 10 november  
Marylou Broeders  12 november 
Patty Eijke   12 november  
 

Dik Smits    17 november 
Theo Sunter   17 november 
Renee van Bree  18 november 
Hans Scheffer  21 november 
Theo van de Buse  22 november 

 
Anja Rave   23 november 
Monique van Zomeren 24 november  
Marcia Bakboord  25 november 
Aad van Buren  25 november 
Bastiaan de Roo  25 november 
Piet Reijntjes   26 november 
Diana Reuvers  26 november 
Oanh Vo   26 november 
Bertus de Roo  27 november 
Jan Dekker   29 november  
Hanna van Houwelingen 30 november  

 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd  

 



 

     Impressie van onze Sporters ! 

Elke donderdagavond van 19.00 – 20.30 uur in de Anne 
Frankstraat 26 Spijkenisse (Gymzaal in de Maaswijk).  

                          

  



Opgeven bij Gre Wiechmann

M.A. de Ruijterstraat 7

Spijkenisse

Iedereen is van harte welkom!

Gre.wiechmann@gmail.com

Eigen bijdrage is € 6,50 exkl. consumpties.
Opgeven tot uiterlijk vrijdag 

En voor de plantenliefhebbers:                                                       
er staat weer mooie bloemstukjes
u te wachten. Leuk voor thuis of om cadeau te geven.

U kunt binnenlopen vanaf 15.00 uur voor onze bloemenboetiek. 

Eetcafé in 
KERSTSFEER 

Zaterdag
18 december 2021 

17.30 

     

Opgeven bij Gre Wiechmann. 

M.A. de Ruijterstraat 7 

Spijkenisse 

Iedereen is van harte welkom! 

Gre.wiechmann@gmail.com / 06-42826465

exkl. consumpties.                                               
Opgeven tot uiterlijk vrijdag 17 december. Maar let wel op: 

En voor de plantenliefhebbers:                                                       
mooie bloemstukjes tegen een zeer aantrekkelijke prijs, op 

euk voor thuis of om cadeau te geven. 

U kunt binnenlopen vanaf 15.00 uur voor onze bloemenboetiek. 

Eetcafé in 
KERSTSFEER  

Zaterdag                  
18 december 2021 

17.30 - 20.00 uur
 

42826465.                                     

                                              
17 december. Maar let wel op: vol=vol.                                                                                                      

En voor de plantenliefhebbers:                                                                                             
tegen een zeer aantrekkelijke prijs, op 

U kunt binnenlopen vanaf 15.00 uur voor onze bloemenboetiek.  

 

                  
18 december 2021  

20.00 uur 



 

 

 

Ps: dit gaan wij niet maken, gewoon een gezellig plaatje.  
 
 
Kom jij ook gezellig meedoen?  
Opgeven bij voorzitter@denieuwebrug.com (06-14130944) 
 
Eigen bijdrage: leden/vrijwilligers € 12.50 
Introduce’s € 15.00 
(Dit is incl koffie/thee). 
 
De volgende bloemschikochtend is dinsdagmorgen 11 januari 2022.  

 

K E R S T 

B L O E M S C H I K K E N 

Dinsdagmorgen 14 december  
2021 

10.00 - 12.00 uur 



 

BESTELFORMULIER  

Stichting De Nieuwe Brug,                                                                 
M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse  

Bestellijst: 

____ Oliebollen MET krenten € 7,50 voor 10 stuks (per stuk € 0,80)                                                                                                           
____ Oliebollen ZONDER krenten € 7.50 voor 10 stuks (per stuk € 0,80) 

____ Appelbeignets € 0.85 per stuk                                                               
____ Ananasbeignets € 0,85 per stuk                                                             
____ Berlinerbollen € 1,25 per stuk 

Inleveren van de bestelling: in de gele brievenbus in het clubgebouw op 
maandagavond in het zwembad.  Mailen kan ook naar: 
tpvdmeer330@hotmail.com (06-55348528)  

Ophalen vrijdag 31 december 2021 tussen 11.00 – 15.00 uur                                                                                                                                                     

OOlliieebboolllleenn  

AAppppeellbbeeiiggnneettss  

AAnnaannaassbbeeiiggnneettss  

BBeerrlliinneerr  bboolllleenn  

Naam:      Telefoonnr.: 

Adres:                                         
0  Ik heb  €                         bijgesloten 

0  Ik heb €                                     
overgemaakt naar Penn.Stichting De Nieuwe Brug, reknr. NL88INGB 
000 570 4558 ovv naam en oliebollen 2021 



 

 

V O O R A A N K O N D I G I N G 

INSCHRIJVEN IS AL MOGELIJK. 
 

 

Het Bestuur van Stichting De Nieuwe Brug vindt het van het 
allergrootste belang dat zoveel als mogelijk, maar uiteraard het 
liefst alle vrijwilligers weten wat te doen bij hartproblemen en hoe 
om te gaan met de AED. 

De Stichting beschikt gelukkig over een draagbare AED welke in de 
houtruimte hangt. Echter als wij op pad gaan met onze organisatie, 
dan gaat de draagbare AED altijd met ons mee. Of we nu gaan 
wandelen of dat wij met elkaar een dagje weggaan. 

DE AED GAAT ALTIJD MET ONS MEE !!!!! 
Op zaterdag 22 januari zijn wij voornemens weer een 
trainingsochtend, en bij veel aanmelding een trainingsmiddag te 
organiseren voor al onze vrijwilligers. Daar wij als Stichting het  
belangrijk vinden dat iedereen over deze kennis beschikt, dragen 
wij de kosten. 

U kunt zich alvast opgeven o.v.v. uw voorkeur ochtend of middag 
bij voorzitter@denieuwebrug.com 

 



                  

 

 

 

                   

 

GRIEZELEN, DISCO, SPANNEND, GEZELLIG, LINE DANCE,  

VAN LINKS NAAR RECHTS, WE HEBBEN EEN BOOT 

 

HET WAS ER ALLEMAAL !!!!!!! 

HHAALLLLOOWWEEEENN  DDIISSCCOO  
22002211  



       

 

                               

                             

GG  EE  NN  II  EE  TT  EE  NN  



Ingezonden stuk van Anja Dekker  

 

 

26 september 2021                            De Nieuwe Brug 

12 uur gaan wij varen en dan is er koffie met een klein cakeje. Ook een 
foto van Wimal en de man gemaakt, een man die muziek maakt, een man 
die met ballonnen dieren maakt. 

Half 1 tomatensoep, foto van het buffet gemaakt  

 

 

 



 

 

 

 



 

AKTIVITEITENKALENDER  november/december/januari  2022 

 
Stichting DE NIEUWE BRUG. 

 

                     
 

 

                      

 
 

        

 

 
 

                      
 

 

 

                      
 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

Zaterdag 6 november            
17.30 – 20.00 uur  

 

Eetcafé 
 

 

Zondag 14 november   
2021                                                
14.00 – 16.00 uur   

Bowlen bij het 
Bowlingcentrum 

 

Zondag 21 november 
2021  

13.00 – 17.30 uur    

SINT BINGO  

Zaterdag 27 november 

19.30 – 22.00 uur   

SINT DISCO 

Dinsdag 9 november 
2021 

10.00 – 12.00 uur  

BLOEMSCHIKKEN 
 

Zaterdag 27 november  WEDSTRIJDZWEMMEN 
in 

BERGSCHENHOEK  



 

AKTIVITEITENKALENDER  november/december/januari  2022 

 
Stichting DE NIEUWE BRUG. 

 
   

 

   

 

     
          

                      
 

 

 

     
 

 

                      
 

 

 

     

 

 
 

   

 

   

 

 

Zondag 12 december  

10.00 – 17.00 uur 
  

Kerstmarkt 

M.A. de Ruijterstraat 7 in  
Spijkenisse 

 

Zaterdag  11 december 

10.00 – 17.00 uur 

Kerstmarkt 

M.A. de Ruijterstraat 7 in 
Spijkenisse 

 

 Maandag 13 december  

18.00 – 21.00 uur 

Kerstmarkt 

M.A. de Ruijterstraat 7 in  
Spijkenisse  

 

   

 Vrijdag 10 december  

18.00 – 21.00 uur 

 Kerstmarkt 

M.A. de Ruijterstraat 7 in 
Spijkenisse 

Dinsdag 14 december 
10.00 – 12.00 uur  

Kerststukjes maken 

 

  
  

 Zaterdag 18 december 

17.30 – 20.00 uur 

 Eetcafé 

Zondag 12  december 

14.00 – 16.00 uur 

Bowlen bij het 
Bowlingcentrum 
Spijkenisse  



 

AKTIVITEITENKALENDER  november/december/januari  2022 
Stichting DE NIEUWE BRUG. 

 

 

     
          

                      
 

 

 

                      
 

 

 

                      
 

 

 

                      
 

    

 

Zaterdag 22 januari 2022: AED Cursus.   

        

 Zondag 19 december 

14.00 – 16.00 uur 

Sociëteit 

Zondag 19 december  

14.00 – 16.00 uur 

Kerst  Workshop 

 

 Vrijdag 31 december 

11.00 – 15.00 uur 

 

Ophalen: Oliebollen, 
Appelbeignets, 
Ananasbeignets en 
Berliner Bollen 

 Zaterdag 8 januari 2022 

16.00 – 21.00 uur 

Thé-dansant 

 

 Zondag 9 januari 2022 

14.00 – 16.00 uur 

Bowlen 



 

 

Diverse van der Wulp specialiteiten zijn:    

 Gegaarde kip

 een 

 Verschillende mogelijkheden 40 of 70 stokjes. 

 

*  Moeders gebraden snack balletjes.

Alom geprezen!   

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 
 

 

Slagerij Van der Wulp
De slager neemt een steeds 
belangrijkere plaats in bij feesten en 
evenementen waarbij de barbe
en catering centraal staat.

Maak kennis met de vakkundige 
slager en medewerkers die dag in 
dag uit zorgdragen voor een 
stukje vlees en vele andere 
specialiteiten. 

Stap daarom eens binnen bij
winkel van Barbe
Service van Slagerij van der Wulp
Kluivertweg 3, 3209 AP Hekelingen

Telnr: 0181-639341 / 06
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.

   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! 

         

 

Woensdag, donderdag, vrijdag: 08.30 – 17.00 uur              Zaterdag:      08.00 – 

Slagerij Van der Wulp
 

De slager neemt een steeds 
belangrijkere plaats in bij feesten en 
evenementen waarbij de barbeque 
en catering centraal staat. 

Maak kennis met de vakkundige 
slager en medewerkers die dag in 
dag uit zorgdragen voor een prima 
stukje vlees en vele andere 

ns binnen bij de 
Barbeque en Catering 

agerij van der Wulp, 
3209 AP Hekelingen. 

/ 06-42309002                                         
info@slagerijvanderwulp.nl  

of varkenssate met satesaus in 

Verschillende mogelijkheden 40 of 70 stokjes.  

arbequeschotels. 

Alles met de hand gemaakt, voor elk wat wils. 

                                                                                   

 

 13.00 uur  

Slagerij Van der Wulp 


