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Voorzitter 

 

 

Penningmeester 

Abelien van der Rest 

 

 

Nico Jaspers    

0181-633363/ 

06 14130944 

 

0181-632080/          

06-13970451 

 

abelien@chello.nl; abelien1205@gmail.com 

 

 

d.jaspers1@upcmail.nl 

 

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 

 

 

06-55348528/06-

42826465 

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 Gerrie Mirer                                  

 
0181-639227 Gerrie.mirer@kpnplanet.nl 

Bowlen  Betsy en Kees de Heer 

 
06-20827351 deheer4@hotmail.com 

Clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7   0181-611096  06-42826465 

Rivièrabad: Groene Kruisweg 21 

 
06-42826465  (afbellen als je niet aanwezig kunt zijn) 

Gymzaal Maaswijk: Anne Frankstraat 26 

 

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 donderdagavond 

 

Gymzaal/Maaswijk 19.00  -20.30 uur         €  60,00/jr. 

Workshops 

Disco 

Wandelen 

Kook café 

Computercursus 

Bowlen 

Vertrouwenspersoon 

1x per maand vrijdag of zondag  
laatste zaterdag/maand 

1x per maand zaterdagochtend   

1x per maand zaterdagavond  

Woensdagavond 

Zondagmiddag 10x/per jaar 

Hans van Oostenbrugge 

 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Bowlingcentrum  

010-4162074 

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 

 14.00 – 16.00 uur         €   80,00 / jaar 

Hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl 

Yoga geleid door 

Gerdie Ros 

Donderdagochtend 

0181-640512   clubgebouw 9.30 - 10.30 uur           € 5,00 /keer     

mailto:abelien@chello.nl


 

Voor jou ……….. van Stichting De Nieuwe Brug. 

Dat is een prachtige slogan voor de afgelopen Corona periode. 

Want we hebben dit jaar prachtig doorstaan en nu kunnen wij echt weer 

dingen gaan doen. 

Na maandenlang gewacht te hebben, spullen 

ingezameld te hebben, dozen uitgepakt te hebben, 

spullen gesorteerd te hebben etc. was het grote 

moment daar………… op zaterdag 29 en zondag 30 mei 
vond EINDELIJK onze markt plaats. Prachtig weer was 

beloning 1, uw bezoek beloning 2.  

Wat hebben wij genoten van én met elkaar! De gehele dag door was het 

een gezellige drukte. Uiteraard ging het anders dan andere jaren, maar ik 

vond het eigenlijk wel relaxt. Geen geduw, geen gedrang, gewoon de tijd 

hebben om op je gemak te zoeken naar leuke spullen, mooie kleding, 

mooi bloemstuk en een bezoekje brengen aan de enveloppenstand. 

Lekker zitten op ons terras. In de zon, uit de wind. 

En dan komt het grote moment van opruimen: 

Voor jou, Stichting Ondersteuning Sovata, was alle overgebleven 

kleding, schoenen en tassen. Ook jullie verrichten prachtig werk. Alle 

spullen krijgen een mooie bestemming. De kleding gaat naar Roemenie, 

waar er winkeltjes mee bevoorraad worden, zodat de bevolking kleding 

kan kopen. Van de opbrengst wordt o.a. het pand gehuurd, de 

verkoopster betaalt en de rest van de opbrengst wordt gebruikt om  

voedselbonnen en medicijnen te verstrekken en om b.v. kachels te 

kopen zodat de huisjes verwarming kunnen krijgen. Deze Stichting 

controleert ook echt of de hulp juist wordt gebruikt. 

Nu voor jou van Stichting De Nieuwe Brug zijn de kleding, schoenen en 

tassen. 

Voor jou, Aktie Schoenendoos, waren de kleine spulletjes van de 

speelgoedstand en kleine maatjes kleding. Met een auto afgeladen vol 

met spullen vertrokken ook deze vrijwilligers met een brede glimlach. 

Voor jou, Second Choise, was het speelgoed.                                                                 

De mooie spellen, puzzels, babyspeelgoed, schoolbankjes etc.                                      



 

Er was zoveel  binnengekomen dat niet alles een mooie bestemming had 

gevonden tijdens onze markt. Ook zij vertrokken met een grote glimlach 

op hun gezicht. 

Voor jou van mij is een organisatie die op allerlei mooie plekjes 

spulletjes achterlaat, ingepakt in doorzichtig papier, om anderen blij te 

maken, voor de eerlijke vinder.  Hoe bijzonder is het dan dat je een 

pakket met kerstspullen vindt op een begraafplaats met een briefje erin 

waarin de gulle gever hoopt je er gelukkig mee te maken bent. Dan is het 

toch prachtig dat dit naar ons toekomt?  Voor de komende 

KERSTMARKT, want ja, het duurt nog even, maar dit project loopt 

alweer. We gaan weer voor 5 avonden en 2 dagen Kerstmarkt.  

Voor jou ging Stichting De Nieuwe Brug met een hoeveelheid mooie 

kleding naar de tehuizen toe. Immers niemand mocht ergens heen en 

kon dus ook geen kleding kopen, anderhalf jaar niemand langs geweest 

met kleding. Nu dat is opgelost. De vrijwilligers togen met rekken vol 

richting de tehuizen.  En de beloning? Een prachtige zonnige “verkoop” 

dag waarop de glimlach niet van je gezicht af ging.  

Voor jou ging Stichting De nieuwe Brug naar heel veel tehuizen toe om 

bloemstukjes te maken. Want ook deze bewoners hebben al meer dan 

een jaar weinig tot niets extra’s kunnen doen. Op pad gaan voor de 

bewoners zat er niet in, en dus gingen onze vrijwilligers op pad. 

Door dit enorme succes hadden we ook meer materiaal nodig en dus 

plaatsten wij een verzoek om bloem sierpotjes. Bij de eerste actie 

haalden wij al heel veel potjes op, maar door het overweldigende succes 

kwamen wij er nog heel veel tekort. Want er kwamen meer aanvragen 

voor workshops binnen, omdat deze echt BIJZONDER en GEZELLIG ZIJN.   

Wat kan één oproep afgelopen vrijdag via internet al niet doen? Het AD 

besteedde er in de zaterdag editie aandacht aan; onze oproep via de 

weekbrief werkte ook want zondagmiddag tussen 12.00 – 16.00 uur 

stroomden de mooie potjes binnen. Dank aan allen die ons ondersteunen 

om dit project tot een goed einde te brengen. En wij durven het haast 

niet te vragen, maar als u nog kleine sierpotten heeft ………. 

 

 



 

 

Voor jou deelnemers van Stichting De Nieuwe Brug hebben wij al deze 

acties gedaan. Want wij wilden zorgen dat de Stichting financieel gezond 

bleef, op eigen kracht door deze crisis heen kwam. En dat is gelukt, 

meer dan gelukt zelfs!  

Want ………. In de Algemene Vergadering van 14 juni a.s. gaan wij een 

aantal voorstellen doen om hen die vóór 30 juni de contributie hebben 

voldaan, volgend jaar een korting te geven op diezelfde contributie. Dit 

geldt alleen niet voor de Algemene Leden.  Immers er is, ondanks deze 

tijden, heel veel wel doorgegaan waar iedereen aan mee heeft kunnen 

doen. 

Voor jou deelnemer van Stichting De Nieuwe Brug hebben wij gespaard 

voor een activiteit welke wij eind juni hadden willen organiseren. Maar 

….. helaas er is nog geen zekerheid of wij iedereen dan mee kunnen 

nemen.  

En … wij willen wel dat alle deelnemers die willen meegaan ook mee 

kunnen nemen.  Nu gaan wij op ZONDAG 26 september 2021 VAREN.  

Wij vragen een geringe eigen bijdrage. Dankzij de vele gevoerde acties 

door een aantal van onze vrijwilligers is dit mogelijk. Iedereen kan dus 

meegaan. En daarna gaat er een grote streep door een zeer nare periode. 

Maar ook een periode waarin wij heel veel mooie dingen hebben kunnen 

realiseren. We hebben in deze periode echt buiten de lijnen gedacht! 

SCHRIJF JE DUS MAAR SNEL IN ! (Kijk verderop in het blad).  

Voor jou deelnemers van Stichting De Nieuwe Brug gaan wij de opening 

van het seizoen op zaterdag 29 augustus a.s. doen met een 

WORKSHOPDAY. Ik heb al weer heel veel leuke ideeën langs zien komen. 

Dus schrijf je alvast in. Wij gaan weer werken met 10 stationnetjes waar 

iedereen in kleine groepjes aan deel kan nemen. Een aantal 

stationnetjes van vorig jaar komen ook dit jaar wegens enorm succes 

weer terug, zoals kettingen maken, nagels lakken, bloemschikken, iets 

met hout etc. etc.  We gaan weer kegelen en hopelijk kunnen wij deze 

dag ook darten.  

SCHRIJF JE DUS MAAR SNEL IN.  



 

Voor jou deelnemers van Stichting De Nieuwe Brug zijn er gelukkig al 

weer een aantal activiteiten opgestart.  

Zo zijn we weer aan het zwemmen!  Hoe 

fijn is dat! En we gaan doorzwemmen tot 

en met maandag 12 juli a.s. De douches 

en de kleedkamers zijn ook weer open.  

 Loop binnen om een kijkje te nemen. Wij 

zwemmen in verschillende groepen op 

maandagavond van 18.00 – 20.00 uur. Wil 

je komen kijken? Je bent van harte 

welkom.  

Het dansen start op dinsdag 7 september a.s.  De vrijwilligers zijn nu met 

vakantie en daarbij is het met het mooie weer te warm om deze 

activiteit te laten  starten. 

Op dinsdagavond 7 september a.s. gaat ook de DARTGROEP starten. 

Elke dinsdagavond van 19.30-21.00 uur kun je lekker komen darten. Zie 

verderop in het blad hoe het e.e.a. vorm gegeven gaat worden.  

Op dinsdag 7 september a.s. gaat ook de vaste KOFFIE/CREA MORGEN 

starten. Wij hebben gelukkig drie vrijwilligers gevonden die deze 

activiteit gaan leiden. Elke dinsdagmorgen van 10.30 – 12.00 uur kun je 

gezellig komen koffiedrinken. Wil je verder niets, prima.  

Maar wil je wel wat gaan doen? Creatief bezig zijn, tekenen, kleuren, 

breien, borduren etc. etc. of wat dies zij meer?  De invulling gaat samen 

met de deelnemers vorm gegeven worden.  

Op woensdagmiddag is de JEUGDCLUB weer enthousiast gestart. Elke 

woensdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur is er weer van alles te doen. Wil 

jij een vriend of vriendinnetje mee brengen om te komen kijken? Dat kan!  

Gewoon gezellig meebrengen. (tpvdmeer330@hotmail.com / 06-55348528) 

Op woensdagavond is de CREA club weer opgestart. Met een groep 

vrijwilligers kregen wij het voor elkaar om deze activiteit toch in juni en 

juli weer op te starten. Dus wil je komen meedoen? Van 19.00 – 21.00 uur 

zijn wij er. Laatste clubavond is woensdag 13 juli a.s.                               

Op woensdag 8 september wordt er weer gestart. 

De houtbewerking groep heeft niet voldoende vrijwilligers deze maand 

en dus starten zij woensdag 8 september a.s. op. 

mailto:tpvdmeer330@hotmail.com


De kookgroepen gaan starten op woensdag 8 en donderdag 9 september. 

Op dit moment willen wij nog even voorzichtig zijn gezien de ruimte en 

de manier waarop wij met elkaar deze activiteit organiseren. 

De sportinstuif gaat ook weer starten op 

donderdag 9 september a.s. Dan hebben 

wij weer alle mogelijkheden om lekker te 

gaan sporten onder gebruik making van 

douches en kleedruimtes in de Sportzaal in 

Maaswijk.  

De muziekgroep gaat pas later starten. Wij gaan nog bekijken of wij voor 

de maand september op donderdagavond een alternatief kunnen 

organiseren waar iedereen die dat wil aan mee kan komen doen. Maar 

hier komen wij later op terug. 

De yoga groep gaat ook starten op donderdag 9 september 2021.  

Op vrijdag 18 juni a.s. is de laatste BLOEMSCHIK morgen 

van 10.00 – 12.00 uur. Schrijf je snel in. Verder op in het 

blad staat nadere informatie.   

 

 

Het gebouw aan de M.A. de Ruijterstraat gaat een 

upgrade krijgen. Wat er gaat gebeuren en wanneer dat 

weten wij nog niet, maar de gemeente gaat  zeker nog 

voor 20 jaar behoud van het pand aan de M.A. de 

Ruijterstraat.   

 

Zo gaat het dak in ieder geval worden vernieuwd. 

Hopen wij op de beloofde zonnepanelen. Er zou 

spouwisolatie worden aangebracht waar dit nog niet 

aanwezig is, maar of dit overal mogelijk is, dat weten 

wij nog niet. Wij vermoeden nl dat een deel van het 

gebouw enkel muurs is, maar wij zijn geen 

deskundigen.   

 

Maar we zullen het op 17 juni wel horen als een grote gemeentelijke 

delegatie ons komt bezoeken en komt toelichten aan alle bewoners van 

het pand aan de M.A. de Ruijterstraat wat zij zoal in gedachte hebben.  



Ons verzoek om extra ruimte zal ook hier zeker aan bod komen. Immers 

we barsten zo langzamerhand uit onze voegen! 

Op zondag 20 juni 2021 staat er weer een 

bowlingmiddag op de planning voor de bowlingclub. De 

bowling heeft ons laten weten dat ze weer open zijn, 

dus we gaan lekker met elkaar bowlen.  

We bowlen van 14.00 – 16.00 uur.  Als je niet kunt 

vergeet je dan niet af te melden bij Betsy.  Verzamelen om 13.30 uur in 

het restaurant van het Bowlingcentrum. 

Deze activiteit wordt georganiseerd door Betsy & Kees de Heer: 

deheer4@gmail.com / 06-20827351. Wil je komen kijken? Prima. Maar 

geef even een belletje.  

 

 Kom jij ook meedoen op 

dinsdagmorgen bij 

Stichting De Nieuwe Brug?  

 

Vanaf dinsdag 7 september 2021 gaat wij van start. Een vaste koffie- 

knutsel dinsdagmorgen van 10.30 – 12.00 uur.  

Sluit je aan! De afgelopen koffiemorgens lieten al zien dat het gewoon 

een gezellige bedoeling is. 

 

Kom jij onze vrijwilligersgroep versterken?  

 Wij zoeken begeleiding voor de dinsdagavond voor de dartgroep 

 Wij zoeken begeleiding bij de kookgroep op woensdagavond 

 Wij zoeken begeleiding bij de kookgroep op donderdagavond 

SLUIT JIJ JE AAN BIJ ONS ?????????   

mailto:deheer4@gmail.com


KUNNEN wij op jou rekenen?  

 

De Moestuin gaat voor dit jaar de ijskast in.  

Wij hebben gewoon op dit moment het jaar 

tegen.  

Wel hebben Jelle van Herrewijnen en Aletta 

Smits zich aangemeld om dit project gestalte te 

gaan geven. Dus wil jij ook komen helpen?   

Meld je alvast aan!  Volgend jaar willen wij echt kijken of het gaat 

lukken.  Wel zijn er al voorzichtige plannen om dit stukje grond beter 

toegankelijk te maken en te zorgen dat wij beter kunnen gaan tuinieren 

met onze doelgroep.   Wellicht kunnen wij in de toekomst, bij mooi weer, 

ook dinsdagmorgen in de tuin aan de slag gaan.  Het zijn zomaar wat 

ideeen, maar zonder hoop geen toekomst. 

 

 

Tot slot nodigde ik jullie uit voor de ALV 

welke gehouden wordt op maandag 14 juni 

a.s. om 20.30 uur. Wij zitten in de grote 

zaal.  

 

 

De zes zwemverenigingen komen binnenkort bijeen 

om te kijken welke data wij kunnen afspreken voor de 

wedstrijden die wij in de 2e helft van 2021 gaan 

organiseren.   

 

 



 

 

Maar we hebben nog meer plannen:  

We gaan starten, als proef, met een DARTclub. De 

bedoeling is dat dit op dinsdagavond vanaf 7 

september kan opstarten. Zodra de DART kast er 

is, gaan wij een paar keer een proefavond 

organiseren. Dus let op de mail voor meer 

informatie. 

Welke vrijwilliger is bereid om deze dartclub te 

gaan leiden?  

 

Dinsdagmorgen gaat de vaste koffie crea ochtend worden.   

Aletta Smits, Iet Klijn en Ria Spaargaren hebben 

aangegeven om samen te willen bezien hoe ze deze 

morgen met de deelnemers gaan organiseren. Aletta, Iet 

en Ria gaan binnenkort samen koffiedrinken en 

kennismaken.    

 

Voor deze trouwe deelnemers die de contributie voor het seizoen 

2020/2021 vóór 30 juni a.s. volledig hebben voldaan;  hebben wij voor het 

komend seizoen een contributie kortingsvoorstel gereed liggen.  We 

willen eenmalig iets doen voor onze trouwe ondersteuners.  

Dus kijk nog even na of je je contributie hebt voldaan voor het 

verenigingsjaar 2020/2021?    

Op de Algemene Vergadering zullen wij een nadere toelichting geven. 

Deze korting zal niet worden toegepast op het Algemene Lidmaatschap. 

Immers er zijn, ondanks dit nare jaar, toch nog veel activiteiten wel 

doorgegaan. 



 

 

Op dinsdag 7 september a.s. gaat onze 

Dartgroep opstarten. 

Wil jij lid worden van dit onderdeel? 

Je contributie bedraagt voor het gehele 

jaar € 60,00.  

Meld je aan bij: 

voorzitter@denieuwebrug.com / 06-

14130944 

Wilt u als vrijwilliger deze groep gaan begeleiden? Laat het ons weten. 

 

CREATIVITEIT EN KOFFIEMORGEN een 

activiteit voor de DINSDAGMORGEN.       

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor 

onze dinsdagmorgen groep. Deze groep 

start op 7 september a.s. van 10.30 – 

12.00 uur. 

Eigen bijdrage voor het gehele jaar € 
60,00. 

 

Meld je aan bij voorzitter@denieuwebrug.com of                           

06-14130944.  
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ZONDAG 13 JUNI a.s.                      
is het weer Workshop time!                                  

Kom jij ook gezellig meedoen? 

Wij gaan iets leuks maken voor 

iemand van wie je houdt.  

Eigen bijdrage is € 3,00 incl 
koffie/thee, introduces zijn toegestaan; zij 

betalen € 5,00 pp.  

Opgeven bij: Betsy de Heer: deheer4@gmail.com; 

06-20827351 

Wil je niet meedoen aan de Workshop? Dan kun 

je gewoon gezellig meedoen aan spelletjes.  

Entree is vrij. Je betaalt dan echter je zelf je 

consumpties.  
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MAANDAG 14 juni 2021  

Aanvang 20.30 uur 

Plaats: M.A. de Ruijterstraat 7 in 

Spijkenisse  

Grote zaal 

U wordt van harte uitgenodigd.  

 
1. Opening 

2. Goedkeuring verslag  

Algemene Ledenvergadering 2019 / 2020  (zie Brugnieuws                      

juni 2020) 

3. Jaaroverzicht 2020/2021 

4. Financiën 

5. Vaststelling Kascommissie  

6. Nieuwe initiatieven ?? 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting 



 

 

Vrijdag 18 juni 2021  

is de laatste bloemschikmorgen van dit verenigingsjaar. 

 

Wij gaan van 10.00 – 12.00 uur bloemschikken in de 

grote zaal aan de M.A. de Ruijterstraat 7. 

 

Leden/vrijwilligers eigen bijdrage is € 10,00 (incl 
koffie/thee) 

Introduces zijn welkom, zij betalen € 12,50 (incl koffie/thee) 

 

Opgeven bij voorzitter@denieuwebrug.com of  

bellen naar 06-14130944.  

 

TOT VRIJDAG 18 juni a.s. ! 
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ZONDAG 20 JUNI a.s.  

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

 

 

WE MOGEN, KUNNEN EN GAAN WEER BOWLEN !!!!!!! 

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? Laat het even weten.  
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ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021 

van 10.00 – 15.00 uur 

 

De opening van het seizoen is op zaterdag 29 

augustus a.s. in ons gebouw aan de M.A. de 

Ruijterstraat 7 in Spijkenisse. 

Wij organiseren deze dag 10 workshops. O.a.  

Bloemschikken, Armbandjes maken, Nagels lakken, 

Darten, Kegelen, Houtbewerking, etc etc.  

Daarbij verzorgen wij de lunch.  

Eigen bijdrage is voor leden € 3,50.  Introduces: € 6,00.  

Inschrijfformulier voor de Workshopday van 10.00-15.00 uur kan in de 

gele bus in het gebouw of afgeven op maandagavond bij het zwemmen. 

Naam: _____________________________________________________________ 

Adres: _________________________________ Tel.nr.  ___________________  

Ik breng mee als introduce:  __________________________________________ 

Ja ik kom graag naar de Workshopday op zaterdag 29 augustus a.s. 

Aanmelden per mail kan ook: voorzitter@denieuwebrug.com                               

(06-14130944).  
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Jarigen in juni  
 

Thea van Deursen  1 juni  

Patrick Dol   2 juni 

Patrick Konings   2 juni  

Monique Verschure Streefland  2 juni 

Esmee van Huffel   3 juni 

Chris Lobe   3 juni  

Ronald Mirer   4  juni 

Rob Buitendijk    4 juni  

Olaf Weijers   4 juni  

Daisy Snel    5 juni  

Daut Elibol    6 juni 

Celine van Doorn  7 juni  

Astrid Nederlof   8 juni 

Ruud Christensen   10 juni  

Reshma Ramyad   10 juni  

Dorothy Karstens   13 juni  

Emma Vermeer    13 juni 

Kees 't Mannetje   14 juni 

Karin Sunter    14 juni 

Ida  Klerk de    14 juni 

Jeffrey van Zwietering   17 juni 

Lars Braspenning  18 juni 

Plonie Langstraat   18 juni 

Ramon Voogd    19 juni  

Eugene Jongman  21 juni 

Corrie Voorberg   22 juni  

Carl van der Laarse  24 juni  

Chris Donker    24 juni 

Tom van der Geest  24 juni 

Gerrie Ladage    24 juni  

Herman Mets   25 juni  

Inge van Haren    25 juni  

Nico Verburg   26 juni 

Ricardo Vissers   27 juni  

Matthe van Dommelen  29 juni 

Edwin Nijman    29 juni  

Jan Kars    29 juni 

 

 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag  

 



 

 

 

Opgeven bij Gre Wiechmann. 

M.A. de Ruijterstraat 7 

Spijkenisse 

Iedereen is van harte welkom! 

Gre.wiechmann@gmail.com / 06-

42826465.                                      

Eigen bijdrage is € 6,50 exkl. consumpties.                                                                                 

 

En voor de plantenliefhebbers:                                                       

er staat weer een aanbieding tegen een zeer 

aantrekkelijke prijs, op u te wachten.  

Iets leuks voor thuis of om cadeau te geven. 
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.beursdecoratie.nl/winkel/groendecoratie/expo-plants/set-div-potjes-en-plantjes/&psig=AOvVaw36NnfZdYWTG1p5ngMn-6-P&ust=1579612427243000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCzuP-gkucCFQAAAAAdAAAAABAO


 

 

 

STICHTING DE NIEUWE BRUG ORGANISEERT WEER, OP 

VELER VERZOEK EEN  
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Zondag 26 SEPTEMBER 2021 

gaan wij met elkaar CORONA uitzwaaien.  

Inschepen:   11.00 uur; Einde vaart: 16.00 uur 

Wij gaan VAREN en BRUNCHEN.  

Inschrijven zo snel als mogelijk, 

doch uiterlijk vóór 1 augustus 2021.                             
Mochten er nog beperkingen qua aantallen zijn tegen die tijd, dan geldt 

de volgorde van inschrijven. Eigen bijdrage: voor leden/vrijwilligers: € 
15,00; Introducés zijn toegestaan; echter zij betalen  € 48,00.                                             

----------------------------------------------------------------  

Naam:  __________________________ 

Introduce:  __________________________ 

Aanmelden per mail:  voorzitter@denieuwebrug.com 

Graag uw eigen bijdrage overmaken op de rekening van Stichting De 

Nieuwe Brug. Reknr: NL  88 INGB 000 5704558  o.v.v.: Boottocht.  Als je 

eigen bijdrage is overgemaakt, is je aanmelding definitief.  

ZET DEZE DAG IN JE AGENDA.        

      

 

AKTIVITEITENKALENDER  juni/september 2021 
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Stichting DE NIEUWE BRUG. 

 

 

     

  

     

 

 

                      

                      

 

 

 

   

 

 

   

                      

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 14 juni 2021  

20.30 uur   
ALGEMENE 

VERGADERING 

Zondag 13 juni 2021  

14.00 – 16.00 uur 
Workshop & Sociëteit 

 

 

Zaterdag 28 augustus 

2021                                            

10.00 – 15.00 uur  

WORKSHOP DAY 

OPENING VAN HET 

NIEUWE SEIZOEN 

  
  

 Zondag 20 juni 2021   

14.00 – 16.00 uur      

Aanwezig zijn om 13.30 

uur in het restaurant.  

Bowlen bij het 

Bowlingcentrum 

Vrijdag 18 juni 2021                 

10.00-12.00 uur   Bloemschikken 

 

Zaterdag 11 september           

17.30 – 20.00 uur  

 

EETCAFE 

 



 

     

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Zondag 26 september 

2021                            

11.00-16.00 uur  

 

VERRASSINGSUITJE 

 

 

Zaterdag 18 september  

09.00 – 14.00 uur  Kledingbeurs 

 

 

 

Breng jij iemand mee naar de activiteiten van onze 

Stichting? Iemand die al bij ons heeft meegedaan aan 

activiteiten, of iemand die nog nooit heeft meegedaan? 

 

 

IEDEREEN is WELKOM bij onze Stichting.  

Laat hem/haar zien wat wij allemaal doen.  

 

Tot binnenkort.  



 

 

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  

 

SSllaaggeerriijj  VVaann  ddeerr  WWuullpp 
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