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Activiteit

Naam

NL88 INGB 0005704558

Voorzitter

ANBI nr.

t.n.v. Stichting De Nieuwe Brug

Abelien van der Rest

06-42826465
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/Betsy & Kees de
Heer

06-20827351

gre.wiechmann@gmail.com/deheer4@gmail.com

Dansen

Monique de Lange

06-10172385

Bestuurslid / monique.vandenengel@gmail.com

Hobby club middag

Tanja van der Meer

06-55348528/0642826465

Informatie:tpvdmeer330@hotmail.com
gre.wiechmann@gmail.com

Hobby club avond

Joke Versendaal

0181-636618

Bestuurslid / jokeversendaal52@gmail.com

Sportinstuif

Herman Mets

06-26374624/
06-22219135

Bestuurslid
herman.sport.denieuwebrug@gmail.com

Koken

Carla Kindermans

06-86861049

Adviseur /Carla.kindermans@gmail.com

Muziek

Wendy Mirer

0181-629600

Bestuurslid / wendy78m@hotmail.com

Avondvierdaagse
Bowlen

Gerrie Mirer
Betsy en Kees de Heer

0181-639227

Gerrie.mirer@kpnplanet.nl

06-20827351

deheer4@hotmail.com

Clubgebouw:

M.A. de Ruijterstraat 7

0181-611096

06-42826465

Rivièrabad:
Gymzaal Maaswijk:

Groene Kruisweg 21
Anne Frankstraat 26

06-42826465

(afbellen als je niet aanwezig kunt zijn)

06-22219135

(afbellen als je niet aanwezig kunt zijn).

Activiteit

1xper week

Plaats

Tijd

Eigen bijdrage

Zwemmen

maandagavond

Rivièrabad

18.00 - 20.00 uur

€ 100,00/jr

Dansen

dinsdagavond

clubgebouw

19.00 - 22.00 uur

€ 110,00/jr

Hobbyclub 5-15 jaar

woensdagmiddag

clubgebouw

15.00 – 16.30 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
Zondagmiddag 10x/per jaar

Gymzaal/Maaswijk
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Bowlingcentrum

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
17.30 – 19.30 uur
19.30 – 21.00 uur
14.00 – 16.00 uur

€
€

2,50/keer
6,00/keer

€ 80,00 / jaar

wmc.vandervelden@gmail.com
9.30 - 10.30 uur

€ 5,00 /keer

En daar is dan

e i n d e l ij k

het jaar

2021 !

Uiteraard de allerbeste voor hen die ons een warm hart toedragen.
En dat zijn er, gezien de mooie kaarten, reacties, telefoontjes en contacten die wij hebben
ontvangen, echt veel.
Dank hiervoor allemaal. Wij zijn blij te horen dat de kerstpakketten goed zijn ontvangen.
Wat waren onze deelnemers maar ook onze vrijwilligers blij met een teken van ons.
Het vaccin is gearriveerd wat hebben wij hier met elkaar reikhalzend
naar uitgekeken. Nu maar snel inenten.
Daarmee krijgen wij hopelijk onze vrijheid weer snel terug.

Het jaar 2020 gaat de boeken in als een heel bijzonder jaar.
Maar dit bijzondere jaar vroeg ook om een bijzondere actie. En dus hebben wij 400 pakketten
gemaakt en uitgereikt. Velen van jullie zijn ze komen ophalen. De vrijwilligers hebben zich zo
ingezet. Ongelooflijk. Voor diegenen die niet zijn geweest hebben een aantal vrijwilligers de
pakketten bezorgd. De kerstmarkt is binnen de mogelijkheden die er waren, prima verlopen. We
hebben hard gewerkt om voor iedereen een veilige omgeving te creëren. Wat is een beter
compliment dan dat de BOA ’s binnenkomen om te kijken en ons overladen met complimenten?
De oliebollenactie was ook een voorbeeld van denken in mogelijkheden. Wij hebben nl een
buitenkraam gemaakt, zodat iedereen zijn bolletjes veilig op kon komen ophalen. Wat was er een
enorme belangstelling, en wat hebben de vrijwilligers knetterhard gewerkt.
Maar na het harde werken, moet er ook nog worden opgeruimd. Ook dat hoort erbij. Wat ben je
dan verrast als je hoort dat op 1 januari een aantal vrijwilligers alle pannen hebben
schoongemaakt, alles al hebben opgeruimd. Te gek toch? En dan op maandag 4 januari?
Verschijnt de opruimploeg voor de laatste kerstspullen, krijgt de keuken een grote beurt. En dan
bedoel ik echt een grote beurt ! Want hygiëne blijft heel belangrijk. In het voorraadhok is alles
uitgezocht en alles is gespiegeld. De bak met het oude frituurvet is geleegd, zodat u uw frituurvet
weer kunt aanleveren.
Kortom we zijn klaar om vanaf ZONDAG 10 januari a.s. weer te gaan STARTEN.

Met de gemeente hebben wij kunnen schakelen over wat de huidige
lockdown voor ons als stichting nu concreet betekent.
Wij maken ons zorgen over hen die veel eenzaamheid kennen in deze tijd.
Hierin staan wij zeker niet alleen. We zien mensen die weinig of geen
bezoek krijgen. Deelnemers die erg zijn achteruit gegaan omdat ze weinig
of geen contacten meer hebben, geen wekelijkse uitdagingen meer bij
ons op de club.

Ook de vertegenwoordigers van de gemeente zien deze hele slechte en nare gevolgen van de
lockdown. Niet voor niets had de overheid al een vrijstelling gegeven voor activiteiten welke
georganiseerd worden voor onze doelgroep. Maar hoe ga je dit invullen?
We kunnen niet gaan dansen, we kunnen niet gaan sporten, we kunnen niet gaan zwemmen, wij
kunnen niet gaan zingen, wij kunnen nog niet gaan koken.
Maar dat gegeven is een feit, dus kijken wij naar wat wel kan. En dat is veel, echt heel veel.
Maar we moeten wel onze aantallen in de gaten houden, iedereen moet zich dus VANTEVOREN
aanmelden. Kom je zonder je te hebben aangemeld dan loop je het risico dat wij je niet binnen
kunnen laten. We mogen uitsluitend in kleine groepen aanwezig zijn. En dan ook nog activiteiten
waarbij wij niet veel hoeven te lopen. (Mondkapje blijft onze grote vriend, ook de komende
maanden).
We hebben voor de komende weken een nieuw programma geschreven, onder de naam

Het bestuur heeft
besloten om deze Meet &
Greet weken gratis aan te bieden aan al haar leden als vervanging voor
de deelname aan alle activiteiten die niet door kunnen gaan.

Zo starten wij a.s. ZONDAG 10 januari a.s. met onze Workshop. Wij zijn open van 14.00 – 16.00
uur. Kom jij ook gezellig meedoen? Schrijf je snel in (De flyer zit in het clubblad verderop).
Daarna gaan wij allerlei activiteiten organiseren, de bedoeling is dat de dinsdaggroep in ieder geval
op dinsdagavond komt, de woensdagavond groep op woensdag, de donderdagavond groepen op
donderdag etc. Natuurlijk zorgen wij voor een plaats op een andere avond als jouw avond al vol is.
Dus een tip schrijf snel in !
Voor de weekenden hebben wij ook allerlei activiteiten, hier kan iedereen voor inschrijven, maar
ook hier geldt vol=vol!!!
De eerste week gaan wij creatief en met spellenavonden starten, in de tweede week gaan wij
quizavonden organiseren en bingo’s houden. Iedereen mag én kan meedoen. De quiz is zo
gemaakt dat iedereen mee kan spelen.
Wij hebben leuke prijzen en de deelname is voor iedereen GRATIS.

Lees snel verderop in ons (dunne, digitale) blad, maar wel een blad (vol) met bijzondere
activiteiten.

Abelien van der Rest
Stichting De Nieuwe Brug

Wij zijn op zoek naar stevige kledingrekken.

Onze kledingrekken zijn inmiddels zo vaak gebruikt dat een aantal
van deze rekken zijn gesneuveld.
Kunt u ons helpen aan een
kledingrek? Wellicht heeft u er
nog een staan. Wij zijn er blij
mee.

Nieuws van het bowlingfront:
We weten natuurlijk nog niet of we weer kunnen gaan bowlen. Echter de eerste bowlingzondag
valt nog in de lockdown periode en de datum is al voorlopig verschoven naar
ZONDAG 24 JANUARI 2021.
Of het echt dan al gaat lukkken? We hopen het, maar ……….
We houden de bowlinggroep op de hoogte of dit door zou kunnen/mogen gaan.

.
Wel hebben wij met de medewerkers van de Bowlingbaan afgesproken dat wij vanaf het moment
dat wij weer met zes op een baan mogen bowlen en de bar weer open is, wij nog tot en met juli
2021 9x komen bowlen.
Wij gaan dus extra zondagen inlassen, zodat wij nog 9x kunnen gaan bowlen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.En dan realiseer je je opeens dat BINGO en QUIZ prijzen kopen een uitdaging is in een periode
van deze lockdown.

In een tijd dat de winkels dicht zijn, is winkelen een uitdaging.
Maar wellicht kunt u ons helpen omdat u thuis nog een leuk prijsje liggen iets wat u dubbel
heeft gekregen? U kunt ons helpen door uw ongebruikte cadeautjes te schenken aan ons!

ONS MOESTUIN PROJECT ………………………….

Jelle Herrewijnen heeft zich aangemeld om als coördinator Moestuin op
te gaan treden. Hij kan dit echter niet alleen. De zorgboerderij Moed &
Vertrouwen had dit jaar ook het tij niet mee, dus konden zij ook niet
regelmatig komen. Hopelijk gaan zij in het nieuwe jaar weer komen
helpen.
Wij zoeken deelnemers én vrijwilligers die samen
met Jelle dit project tot een succes zouden willen
gaan maken. Alleen bij voldoende hulp gaat Jelle
dit oppakken. Dus meld je aan!

Heb jij groene vingers, en wil je af en toe een uurtje komen helpen?
Stuur een mailtje aan Jelle (Jelleh92@gmail.com). Bellen kan ook, maar
uitsluitend ’s avonds (06-30110497)

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Ons bereikte het droeve bericht dat onze oud-deelneemster

Wil de Hoog
op 29 december jl op 66 jarige leeftijd is overleden.
Wil is heel lang lid geweest bij Stichting De Nieuwe Brug tot haar gezondheid steeds
verder achteruit ging en het niet meer mogelijk was om mee te doen.
Wil heeft gewoond bij de Thorbeckelaan 1a en bij het Marrewijkpad 11.
Wij wensen haar familie en haar woongroep sterkte toe.

M.A. de Ruijterstraat 7, 3201 CK Spijkenisse houden.
DONDERDAGMIDDAG van 13.30 – 15.30 uur

Aanmelden workshop Voorjaarsarrangement op Boomschors (€ 12,50) bij Stichting De Nieuwe Brug,
M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse.
Naam:

Adres:

Mailadres:

Telefoonnr:

Ik schrijf in voor DONDERDAGMIDDAG van 13.30 – 15.30 uur
Inleveren bij de M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse.
Per mail bij voorzitter@denieuwebrug.com
Telefonisch: 06-14130944

Zondag 31 januari 2020 is het SOCIETEIT tijd.

Zondag
31 januari 2021
SOCIETEIT
14.00 - 16.00 uur
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!

Aan de Bingo en de QUIZ kan iedereen maar 1 keer meedoen, geef aan welke dag je kan
Je kunt alle voorkeuren aangeven, dan maken wij de planning waarop je kunt komen
We laten je dit zo snel mogelijk weten.

IK DOE GRAAG MEE

AANKRUISEN WANNEER JE WILT KOME
Je kunt meerdere voorkeuren aangeve

Tijd
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag

10-Jan
12-Jan
13-Jan
13-Jan
14-Jan
16-Jan
17-Jan
18-Jan
19-Jan
20-Jan
20-Jan
21-Jan
23-Jan
24-Jan
24-Jan
31-Jan

Workshop
14.00 - 16.00 uur
Spellenavond
19.00 - 21.00 uur
Jeugdmiddag
15.00 - 16.30 uur
Crea avond en Spellenavond 19.00 - 21.00 uur
Spellenavond
19.00 - 21.00 uur
Quiz avond
19.00 - 21.00 uur
Quiz middag
14.00 - 16.00 uur
Bingo
19.00 - 21.00 uur
Bingo
19.00 - 21.00 uur
Jeugdmiddag
15.00 - 16.30 uur
Crea avond en Spellenavond 19.00 - 21.00 uur
Bloemschikken (Niet gratis)
13.30 - 15.30 uur
Bingo
19.00 - 21.00 uur
Bingo
14.00 -16.00 uur
WELLICHT BOWLEN NADERE INFO VOLGT NOG !
Workshop
14.00 - 16.00 uur

Uiteraard dragen wij allemaal een mondkapje en houden wij voldoende afstand.
Alleen als je zit, mag het mondkapje af.

ALLEEN VOOR DE BOWLERSGROEP!

Armbandjes maken
Op zondag 31 januari 2021 is het weer workshop time.
Kom jij ook gezellig meedoen?
In deze Meet & Greet weken is deelname gratis.
Consumpties moeten wel gekocht worden.

Workshop van 14.00 – 16.00 uur
Aanmelden bij Betsy de Heer: 06-20827351
Mailen kan ook naar: deheer4@hotmail.com







Jarigen in januari 2021

Paul Ros
Ronald Verheij
Johan Docter
Agnes van Buuren
Ingrid Breeman
Johan Groeneweg
Ineke Vermoolen
An Zhang Ling
Anette de Haan
Els Joosten
Wendy Mirer
Sandra Broos
Wendy Bremmers
Iet Klijn
Michiel Goris
Shaevenna van der Laan
Constance Konings-Kroon
Niels Schüchner
Leontien Buurveld
Alex Zeggai
Majoke Groeneboom
Yousif Faris
Perry Sauer
Karin Wansink
Betsy de Heer
Jan Klaver
Els Sandee
Tanja van der Meer
Brenda Bol
Bram Scheffer
Mees Nederlof
Nick Passé
Elly de Roo
Toos Zuidam
Ilse Wieling-Leander
Lisa Floor
Omar Nouhaïli
Anneke Kooy van-v.d. Velden
Michiel Brouwer

4 januari
4 januari
5 Januari
6 januari
7 januari
8 januari
8 januari
8 januari
9 januari
9 januari
10 januari
11 januari
12 januari
12 januari
13 januari
13 januari
14 januari
14 januari
15 januari
15 januari
16 januari
16 januari
16 januari
16 januari
17 januari
17 januari
17 januari
20 januari
22 januari
22 januari
24 januari
24 januari
24 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari
31 januari
31 Januari

CD & Boekenbeurs
Kledingbeurs
Elektromarkt
Bloemenbeurs
Handige spullen

Alexander Korengevel
Gerda Troost

31 januari
31 januari

Van Harte gefeliciteerd allemaal !

We zamelen heel veel spullen. Naast van alles voor de Rommelmarkt,
sparen wij ook voor mooie cadeautjes. Heb jij nog iets nieuws in je
kast staan en gebruik je het niet? Wij zijn er blij mee.
Maar wij sparen ook frituurvet. Graag in afgesloten flessen aanleveren
en je kan deze deponeren in de gele bak achter het tuinhuisje!
Maar je kunt nog meer inleveren:
Wij zijn blij met je oude accu, met je statiegeld
flessen.
Goed voor het milieu én het levert de club ook
wat op!

Heb jij in je kast een cadeautje staan wat je niet gebruikt, wat je eigenlijk niet
nodig hebt? Wij zouden dit graag van je willen krijgen. Wij kunnen daar weer
anderen blij mee maken.
Je steunt ons hiermee!

We hebben al heel veel Douwe Egberts punten gekregen, maar als
je er nog hebt liggen? Wij zijn er blij mee. Wij hebben hier al leuke
mokken voor kunnen kopen, maar ook leuke cadeautjes.

AKTIVITEITENKALENDER januari 2021
Stichting DE NIEUWE BRUG.
MEET & GREET WEKEN
Zondag
10 januari 2021
14.00 – 16.00 uur

Workshop Bureausetje
maken

Dinsdag
12 januari 2021
19.00 – 21.00 uur

Spellenavond

Woensdag
13 januari 2021
15.00 – 16.30 uur

Jeugdmiddag

Woensdag
13 januari 2021
19.00-21.00 uur

Hobby-avond &
Spellenavond

Donderdag
14 januari 2021
19.00 – 21.00 uur

Spellenavond

Zaterdag
16 januari 2021
19.00 – 21.00 uur

Quizavond

Zondag
17 januari 2021
14.00 – 16.00 uur

Quizmiddag

Maandag
18 januari 2021
19.00 -21.00 uur

Bingo-avond

Dinsdag
19 januari 2021
19.00 – 21.00 uur

Bingo-avond

Woensdag
20 januari 2021
15.00 – 16.30 uur

Jeugdmiddag

Woensdag
20 januari 2021
19.00 – 21.00 uur

Hobby-avond &
Spellenavond

Donderdag
21 januari 2021
13.30 – 15.30 uur

Bloemschikken
Voorjaarsarrangement
op boomschors

Zaterdag
23 januari 2021
19.00 – 21.00 uur

Bingo

Zondag
24 januari 2021
14.00 – 16.00 uur

Bingo

Zondag
24 januari 2021
14.00 – 16.00 uur

Wellicht Bowlen

Zondag
31 januari 2021
14.00 – 16.00 uur

Workshop Armbandjes
maken

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
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

