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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 (tyd)      06-52563492  aletta.smitshessel@hotmail.com    

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 (tijd)      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                 0181-675652  nanda32@planet.nl                                 

Yoga   Gerdie Ros      0181-640512  Gerdiefreespirit@gmail.com      

Wandelen  Ronald Mirer   0181-639227  r.mirer1@kpnplanetnl 

Zwemmen vindt plaats in het Rivierabad, 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 19.00 – 21.00 uur  €  100.00/jr                             

Yoga   1x per week  Donderdag   9.30 – 10.30 uur  €      5,00 per keer                    

Kookles   1x per week  Donderdag 19.00 – 21.00 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   

  



 

Wij hebben er zin in!  

Het nieuwe seizoen gaat starten. 

 

Zoals wij er nu voor staan gaan wij weer starten.  

Eerste activiteit is altijd de WANSINK bokaal, daar wij niet zeker waren of de 

sporthal beschikbaar was, gaan wij dit jaar nog een keer voor onze inmiddels 

zeer bekende: 

 

 

Wij hebben 10 prachtige kleine workshops staan. Dus kom gezellig meedoen. Er 

is voor elk wat wils en je kunt ter plekke beslissen wat je wilt gaan doen, want 

aan alle tien meedoen, gaat vast en zeker niet lukken. 

 

Vanaf maandag 6 september gaan alle vaste activiteiten weer van start!  

(Alleen de muziekgroep start iets later en wel op donderdag 23 september).  

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. Wel zijn we nog op zoek 

naar een vrijwilliger die dit wil gaan begeleiden. Gelukkig is Herman Mets 

bereid om deze activiteit even onder zijn hoede te nemen, totdat er zich een 

vrijwilliger zich aanmeldt.  

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.  Koffiedrinken kun je altijd komen doen op 

dinsdagmorgen.  

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.  Voor het hele jaar door bedraagt de 

contributie voor de dinsdagmorgen € 60,00.  



 

Tevens wordt dit het vaste moment om overdag de spullen voor de 

Rommelmarkt af te geven. Al geruime tijd wordt er gevraagd of er overdag ook 

een mogelijkheid is om de spullen te brengen. Nu vanaf dinsdag 7 september is 

er, naast de doordeweekse avonden, een extra inleverpunt bijgekomen. 

De jeugdclub gaat op woensdag 8 september starten. Breng jij je 

vriend/vriendinnetje mee? Elke woensdag doen wij iets anders. Ook is het 

mogelijk om deze middag bezig te zijn met houtbewerking.  

Breng gewoon gezellig een introducé mee.  

(tpvdmeer330@hotmail.com / 06-55348528) 

 

De sportinstuif gaat starten op donderdag 9 

september a.s. Dan hebben wij weer alle 

mogelijkheden om lekker te gaan sporten 

onder gebruikmaking van de douches en 

kleedruimtes in de Sportzaal in Maaswijk.  

 

De muziekgroep gaat op donderdag 23 september starten. De vrijwilligers zijn 

dan nl weer terug van vakantie. We hebben een aantal nieuwe aanmeldingen 

gekregen bij deze groep. De nieuwe deelnemers komen op 30 september 

allemaal kennismaken.  

 

Op zondag 12 september is de eerste bowling zondag van 

het nieuwe seizoen een feit 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 Party en 

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. Elke bowlingdag hebben wij 10 banen. Dit betekent dus dat als je 

je nog wilt aanmelden om hieraan deel te nemen, je dit even moet overleggen 

met Betsy en Kees. Er kunnen nl maximaal 60 leden deelnemen aan deze 

activiteit.  

 

 Kom jij ook meedoen op 

dinsdagmorgen bij Stichting De 

Nieuwe Brug?  

 

mailto:tpvdmeer330@hotmail.com
mailto:deheer4@gmail.com


 

 

Dinsdag 7 september 2021 gaan wij van start. Een vaste creativiteitsochtend, 

dinsdagmorgen van 10.30 – 12.00 uur. De eigen bijdrage voor alle materialen en 

de consumpties is € 60,-- voor het hele seizoen. 

Sluit je aan!  

We gaan echter vanaf 7 september a.s. ook voor een vaste koffiemorgen. 

Iedereen kan dan binnenlopen om gezellig een kop koffie/thee te komen halen. 

Tevens kun je vanaf 7 september overdag je spullen voor de Rommelmarkt hier 

inleveren. (10.30 – 12.00 uur) Uiteraad blijft inleveren tijdens de 

avondactiviteiten en in het weekend ook altijd mogelijk. 

 

 

 

Op dinsdag 7 september openen wij weer onze maandelijkse 

bloemschikmorgen. U kunt inschrijven. We gaan bloemschikken van 10.00 – 

12.00 uur. Gezellig als u mee komt doen. Deelnemers/vrijwilligers betalen          

€ 10.00, introduces € 12,50. 

Tot dinsdag 7 september a.s.  

De volgende bloemschik dagen zijn: 5 oktober, 9 november en 14 december!  

Zet deze data alvast in je agenda! 

Aanmelden bij: voorzitter@denieuwebrugcom 

 

De zes zwemverenigingen zijn bij elkaar gekomen (via 

Zoom dus netjes volgens de maatregelen). We gaan twee 

keer wedstrijdzwemmen dit jaar. De data worden zo snel 

mogelijk bekend gemaakt. Er is overleg met de betrokken 

zwembaden.  

De twee wedstrijden zijn in ieder geval op een zaterdagmiddag! 

 



 

 

 

 

We gaan starten, als proef, met een DART club. Vanaf 

dinsdag 7 september is het elke dinsdag van 19.30 – 

21.00 uur DART TIJD.  

Kom jij ook mee darten? Voor het hele jaar meedarten 

betaal je een eigen bijdrage van € 60,00. Welke 

vrijwilliger is bereid om deze Dart club te gaan leiden? 

Voorlopig gaat Herman Mets deze groep aansturen.  

 

 

 

Op zaterdag 11 september starten wij weer met ons eetcafé van 17.30-20.00 

uur. We gaan nog niet voor de volle zaal, dus meld je snel aan, want vol=vol.  

Eigen bijdrage is € 6,50 voor een driegangen diner.  

Op zondag 12 september a.s. is het weer tijd om te gaan bowlen. 10 banen zijn 

er beschikbaar voor ons. Van 14.00 – 16.00 uur kunnen wij er weer lekker tegen 

aan gaan.  

 

 

Van het Oranjefonds hebben wij een prachtige donatie ontvangen. Wij gaan 

hiervoor kledingrekken maken voor de Kledingbeurs. Want inmiddels hebben 

wij gezien dat het fijner zoeken is voor alle klanten als alles op rekken hangt. 

Echter de huis- en tuin kledingrekken storten in onder het gewicht van de vele, 

mooie kleding die wij van iedereen krijgen.  

Gelukkig hebben wij Ron bereid gevonden om deze rekken te gaan maken. Dus 

wij kijken uit naar een prachtige Kledingbeurs met allemaal stevige, verrijdbare  

kledingrekken. 



 

Ook hebben wij na lang zoeken een mooie, extra grote oliebollenpan kunnen 

aanschaffen.  De laatste oudejaarsdag was het hard doorbakken geblazen om 

alle bollen en appelbeignets op tijd gereed te hebben. Nu wij hebben ons 

ingedekt. Naast de pan die wij al hadden, hebben wij nu een extra grote pan.  

Gelukkig dat Herman ons te hulp schiet om extra elektra aan te leggen, zodat 

de stoppen er ook inblijven zitten, dat is wel zo handig als je druk bent met het 

bakken. 

Al een tijd geleden hebben wij een prachtige Chocomel automaat gekregen ter 

vervanging van ons oude beestje welke nu echt ter ziele is gegaan. Maar 

lekkere warme chocolademelk wie wil dit nu niet? 

Het gekregen apparaat is inmiddels in orde gemaakt. Het bleek echter, nadat 

wij er een studie van hebben gemaakt, veel meer functies te bevatten dan 

alleen chocolademelk. Dus als u op de club komt, kunt u dit wonder van 

techniek komen bewonderen. 

Met dank aan de gulle gever van het apparaat en alle hulp om het apparaat 

weer helemaal tip top in orde te maken en te plaatsen achter de bar (met een 

eigen wateraansluiting). 

Zoals iedereen ziet, zelfs in de zomerstop wordt er nog hard doorgewerkt.  

 

 

 

Op zaterdag 19 september a.s. hebben wij weer een mooie kledingbeurs. Heb jij 

nog mooie kleding? Laat het ons weten. Je kunt tot 6 september een afsfpraak 

maken om je spullen in te leveren. Vanaf dinsdag 7 september kun je op elke 

door de weekse dag en in het weekend, tijdens de activiteiten, je spullen 

inleveren. Stuur een mailtje naar voorzitter@denieuwebrug.com of bel naar 06-

14130944. We maken tot 6 september een afspraak wanneer u langs kunt 

komen. Want weet dat de kleding echt een mooie bestemming krijgt.  

Wil je de flyer ook overal ophangen? Dan weten nog meer mensen dat zij 

kleding, schoenen, tassen etc. op zaterdag 19 september a.s. bij ons kunt 

komen kopen voor een aantrekkelijk prijsje. En de club wordt hiermee 

gesteund. 

 

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


 

Op verzoek zijn wij nl ook op bezoek gegaan in de tehuizen. Daar werd gretig 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf je eigen kleding uit te zoeken. En 

dat op handige kledingrekken is fijn uitzoeken.  

 

 

 

Op zondag 19 september mogen alle deelnemers een introducé meebrengen 

naar het Rivierabad in Spijkenisse om kennis te maken met de activiteiten 

welke georganiseerd worden door Stichting De Nieuwe Brug. 

Van 15.00 – 17.00 uur kun je komen meezwemmen, meedoen bij aquajogging, 

meedoen bij het disco zwemmen, het spellen parcour afwerken, of gewoon 

lekker komen zwemmen met je introducé. 

Wil je niet zwemmen maar vind je het leuk om kennis te komen maken met 

ons? Kijken waar je aan deel kunt komen nemen? Wij zien je graag komen! Tot 

zondag 19 september a.s. in het Rivierabad in Spijkenisse. 

 

 

 

 

Ben jij 1 van de 175 die mee gaan varen op zondag  26 september? Als je 

betaald hebt, dan is je kaartje gekocht. De instapkaarten met alle relevante 

informatie zullen worden uitgereikt vanaf het moment dat wij weer gaan 

starten met de club.  Wij kijken uit naar een gezellige dag op het water.  



 

 

 

Wat is het toch geweldig dat Duo Tijdloos op zaterdag 2 oktober a.s. bij ons 

komt optreden? Hou deze datum vrij!  

Wat een opening van het DISCO Seizoen.  Het grootste compliment zal zijn als 

we allemaal mee kunnen komen doen.  

Toegang voor onze leden/vrijwilligers is vrij. Introduces betalen een kleine 

bijdrage. 

 

 

 

Arnold Breuër komt met zijn vrijwilligers deze avond voor ons verzorgen.  

Wat hebben wij hier met elkaar naar uitgekeken. Eindelijk weer kunnen line 

dancen.  Zet deze datum alvast in je agenda. 

 

 



 

Bijna alle deelnemers hebben voldaan aan het verzoek om de contributie te 

betalen voor het einde van het seizoen. Wat een TOP gebaar. Zij kunnen 

rekenen op een tegemoetkoming in het komende seizoen. De rekeningen gaan 

in oktober/november verstuurd worden. (Uitgezonderd het algemene 

lidmaatschap kun je dus een korting tegemoet zien, als je het afgelopen 

seizoen hebt betaald).  

Een kleine groep vrijwilligers heeft gezorgd dat deze korting 

mogelijk is. Zij hebben hard gewerkt om hiervoor gelden 

beschikbaar te kunnen stellen. Een groot compliment aan 

hen en wat een generous gebaar.  

 

 

 

 

Het eetcafe gaat weer starten in september en 

wij zijn opzoek naar aanvulling in onze groep 

DEELNEMERS.  

Helaas zijn er om gezondheidsredenen twee 

vrijwilligers gestopt. 

 



 

Vind jij het leuk om te komen helpen bij het voorbereiden van de 

maaltijden, het in orde maken van de zaal, het bedienen en uiteraard het 

opruimen? 

Kom jij de ploeg versterken? Stuur een mailtje naar 

gre.wiechmann@gmail.com   

Het is leuk om gezamenlijk  iets voor onze gasten te kunnen doen. Op de 

dag van het eetcafe kom je helpen vanaf 13.00 uur tot einde van de 

avond (na de afwas).   

Onze toppers bij het eetcafe zijn: Rebecca van Delft, Ramon Voogd, 

Stephan Peek, Omar Nouhaili. Wij zijn nog opzoek naar een paar 

helpende handen voor deze ploeg. Meld je snel aan! 

 

 

Kom jij onze vrijwilligersgroep versterken?  

 

 Wij zoeken begeleiding bij de kookgroep op woensdagavond 

 Wij zoeken begeleiding bij de kookgroep op donderdagavond 

 Wij zoeken begeleiding bij het bowlen, eens in de maand op 

zondagmiddag 

 Wij zoeken een vrijwilliger die onze dartgroep wil komen begeleiden. 

 Wil je ergens anders komen helpen? Neem contact op met ons.  

SLUIT JIJ JE AAN, want het is echt prachtig om te doen.   

KUNNEN wij op jou rekenen? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CORONA REGELS BLIJVEN WIJ NOG EVEN VOLGEN: 

 

DUS …….. 

Handen desinfecteren, als wij lopen een mondkapje op en wij blijven 1,5 

meter afstand respecteren. 

Wij blijven handen wassen !!!!!!! 

Be safe, be happy ! 

 

 

 

GEEF JE SNEL OP BIJ: voorzitter@denieuwebrug.com (06-14130944). 

Eigen bijdrage is € 10,00. Introducés betalen € 12,50. 

Tot dinsdag de 7
e
 september aan de M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse. 

 

 

 

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


 

 

 

 

 

Kom jij onze deelnemersgroep versterken?  

Gezamenlijk (deelnemers en vrijwilligers) bereiden wij 

het eetcafé voor; zorgen dat de maaltijden op tijd zijn 

voorbereid en gekookt, dat de zaal is ingericht, dat we 

met elkaar onze gasten kunnen ontvangen. 

We bezorgen ze een fijne avond, met een gezellige 

bediening. 

Meld je snel aan bij 

Gre.wiechmann@gmail.com  

06-42826465 

mailto:Gre.wiechmann@gmail.com


 

 

 

ZONDAG 12 september  a.s.  

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

 

 

WE 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.  

mailto:deheer4@gmail.com


 

 

 Bowlers van Stichting De Nieuwe Brug 

De data voor het seizoen 2021/ 2022 

zijn bekend. 

Schrijf ze alvast op in je agenda! 

Als je niet kunt komen wil je dan 

afzeggen?                                       

 

Contactgegevens zijn: Betsy en Kees de Heer:      

Mailadres: deheer4@hotmail.com        Telnr. 06-20827351     

Verzamelen vanaf 13.30 uur in het restaurant van het Party en 

Bowlingcentrum in Spijkenisse. We bowlen van 14.00 – 16.00 uur.   

De data zijn:                                        

Zondag 12 september     Zondag 10 oktober                             

Zondag 14 november    Zondag 12 december                 

Zondag 9 januari     Zondag 13 februari              

Zondag 13 maart     Zondag 10 april                     

Zondag 15 mei     Zondag 12 juni  

 



 

 

 

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021 

van 10.00 – 15.00 uur 

 

 

De opening van het seizoen is op zaterdag 28 

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, Happy Stones 

maken, bakken etc etc.  

Daarbij verzorgen wij de lunch. (Pannenkoeken) 

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).  

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


 

 

 

 

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. 

 

mailto:Gre.wiechmann@gmail.com
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STICHTING DE NIEUWE BRUG ORGANISEERT WEER, OP 

VELER VERZOEK,  EEN  

 

 

 

 

 

 

Heb jij nog mooie kleding, goede schoenen, leuke tassen?  

 Breng ze mee; zo kunnen wij gezamenlijk weer heel veel mensen blij maken.  



 

 

Breng jij iemand mee naar onze OPEN DAG? Laat jij iemand 

kennismaken met onze Stichting? 

Op zondag 19 september a.s. gaan wij in het Rivierabad van 

15.00 – 17.00 uur laten zien wat wij allemaal doen. 

Je mag komen zwemmen en een introducé meebrengen. 

Wij geven daar een inkijkje in wat er nog meer te doen is bij 

onze Stichting. 

Maar deze zondagmiddag kun je deelnemen aan: 

Disco zwemmen, Aqua Jogging, Spellen parquour. Gewoon 

zwemmen kan natuurlijk ook.  

Maar ook kun je info krijgen over zwemles, wedstrijdzwemmen, 

recreatief zwemmen en nog veel meer. Kom jij ook en het is 

leuk als je iemand meebrengt die ook kennis wil komen maken 

met onze activiteiten. 

Want wij doen echt heeeeeel  veeeeeeel. 

 

 

 

 



 

 

 

Zondag 26 SEPTEMBER 2021 

gaan wij met elkaar CORONA uitzwaaien.  

Inschepen:   11.00 uur             Einde vaart: 16.00 uur 

Wij gaan VAREN en BRUNCHEN.  

 

 

Mochten er nog beperkingen qua aantallen zijn tegen die tijd, dan geldt 

de volgorde van inschrijven.  Je bent definitief ingeschreven als je je 

eigen bijdrage hebt overgemaakt aan NL 88 INGB 000 5704558 tnv 

penningmeester Stichting De Nieuwe Brug. 

Eigen bijdrage: voor leden/vrijwilligers: € 15,00; Introducés zijn 

toegestaan; echter zij betalen  € 48,00.                                                                               

De instapkaarten zullen vanaf begin 

september worden uitgereikt op de vaste 

clubavonden.  
 



                      

 

 

 

 

Duo Tijdloos, bestaande uit Willem & Jaap, komen op zaterdag 2 oktober 2021 

een gezellige avond voor ons verzorgen. Wat vinden wij dat een fantastisch idee! 

Kom jij ook deze avond genieten? Iedereen willen wij van harte uitnodigen om (mee) te 

komen (doen).   Toegang is gratis.  Introduces betalen € 1,50.  

 

Zaal open om 19.00 uur.         Aanvang van deze gezellige avond 19.30 uur. 

Iedereen is welkom en kan gezellig meezingen en/of 

dansen. 

De deuren aan de M.A. de Ruijterstraat 7 in 

Spijkenisse zijn vanaf 19.00 uur open. 

 



    

 

 

 

 

Arnold Breuër en zijn vrijwilligers komen weer!!!!! 

 

 19.30 – 22.00 uur 

Ook als je nog nooit aan Line Dance hebt gedaan, ben je van harte welkom.  

Je kunt altijd meedoen. Ze brengen nl ook een aantal vrijwilligers mee, die jullie deze 

avond komen helpen.  Je hoeft je niet op te geven, je kunt gezellig mee komen doen. 

De voorgaande keren bleek al hoe leuk het is om met elkaar te dansen. Toegang is voor 

leden gratis.  Introducés betalen: € 2,00.         

 

                                                                                 

HOORT, 

HOORT 

ZEG HET 

VOORT 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqq-PAxuXVAhUBLFAKHRzjBXkQjRwIBw&url=http://www.gasthuisschijndel.nl/het-gasthuis/agenda/line-dance-1930-20&psig=AFQjCNGkVPJpn6OxrC_EFKaXF4lINjbTRw&ust=1503309505292097


Jarigen september  
André van Dijk  1 september 

Ans Ruijter   1 september  

Koos van der Leyden  2 september  

Silvano Louwers   2 september 

René Castelijns  5 september 

Eduard van der Meijden 5 september         Jishar Cijntje  29 september 

Rick van Velzen  5 september Linda Schouten   29 september 

James Bol   6 september Marianne v/d Meer 30 september  

Nihaila Janse  6 september Youssef Driouich  30 september 

Arwa Morrhadi   6 september  

Ditte van Oudheusden 6 september 

Jolanda Bank   7 september 

Sanyi Dijksma  7 september 

René Riegen   7 september  

Desteny Gouwen  8 september 

Eray Coskun   10 september 

Ria Spaargaren  10 september 

Michael Brouwer  11 september 

Vivyanne Broeders  12 september  

Nel van Tour   12 september 

Sven Wulff   12 september 

Tiny Bontekoe   17 september 

Anneke Kranenburg  19 september 

Franceska Kalfs  20 september 

Gerrie Mirer  20 september 

Irene Sweben   20 september 

Ronald van Gils  22 september 

Monique Vermoolen 22 september 

Janny van der Hoek  23 september  

Lex Louman    23 september 

Madelon Meijer   24 september 

Adrie langstraat  25 september  

Lenie Langstraat   25 september 

Annemarie Noordsij  25 september 

 

 

Iedereen van harte gefeliciteerd met zijn of haar verjaardag we wensen 

jullie allemaal een hele fijne dag 

  



AKTIVITEITENKALENDER  juni/september 2021 

 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

   

 

 

   

 

                      

 

 

  

                      

 

 

 

                     

 

 

 

                  

 

 

 

     

          

                      

 

 

 

 

Zaterdag 28 augustus 

2021                                            

10.00 – 15.00 uur  

WORKSHOP DAY 

OPENING VAN HET 

NIEUWE SEIZOEN 

  
  

 Zondag 11 juli 2021   

14.00 – 16.00 uur      

Aanwezig zijn om 13.30 

uur in het restaurant.  

Bowlen bij het 

Bowlingcentrum 

Zaterdag 11 september           

17.30 – 20.00 uur  

 

EETCAFE 

 

 

Zaterdag 18 september 

09.00 – 14.00 uur  
KLEDINGBEURS 

 

Zaterdag 12 september  

2021                                            

14.00 – 16.00 uur   

Bowlen bij het 

Bowlingcentrum 

Zondag 19 september 

15.00 – 17. 00 uur  

 

OPEN DAG in 

Rivierabad 

 

Dinsdag 7 september 

2021 

10.00 – 12.00 uur  

BLOEMSCHIKKEN 
 



                    

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

Breng jij iemand mee naar de activiteiten van onze 

Stichting? Ook kun je iemand meebrengen naar onze 

Open Dag welke op zondag 19 september a.s. in het 

Rivierabad wordt gehouden.  

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! 

Zaterdag 2 oktober       

19.30 – 22.00 uur  
DUO TIJDLOOS 

 

Zondag 26 september 

2021                            

11.00-16.00 uur  

WE GAAN VAREN !!! 

 

Zaterdag 9 oktober       

19.30 – 22.00 uur  
LINE DANCE AVOND 

 



 

 

 

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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