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Activiteit:  Naam:        Telnr:   Mailadres:                                                 

Zwemmen  Gré Wiechmann  06-48012641      gre.wiechmann@gmail.com             

   Betsy & Kees de Heer    06-20827351  deheer4@hotmail.com                                

Dansen              Monique de Lange     06-10172385       Monique.vandenengel@gmail.com   

Hobbyclub middag Vacature                                                                                    

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   Ilse Mirer      0181-639227  nanda32@planet.nl  

Avondvierdaagse Gerrie Mirer       0181-639227  gerrie.mirer@kpnplanet.nl                      

Darten   Herman Mets        06-26374624   herman.sport.denieuwebrug@gmail.com    

Bowlen   Betsy & Kees de Heer    06-20827351  deheer4@hotmail.com                            

Eetcafé   Gre Wiechmann      06-48012641  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 06-28841030 hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl     

Activiteit:   Frequentie  Plaats  Tijd   Eigen bijdrage                          

Algemeen Lid          € 30,00/jr                                
Zwemmen  1x per week  Maandag  18.00 – 20.00 uur  €  110,00/jr     

Dansen   1x per week  Dinsdag  19.00 – 22.00 uur   €  115,00/jr                      
Darten   1x per week  Dinsdag  19.30 – 21.00 uur  €   65,00/jr              

Hobbyclub 5-15 jr  1x per week  Woensdag 14,00 – 15,30 uur  €   95,00/jr                     

Hobbyclub vanaf 15 1x per week  Woensdag 19.00 – 21.00 uur  €   95.00/jr          

Houtbewerking        1x per week  Woensdag 19.00 – 21.00 uur  €   95.00/jr                      

Kookles   1x per week  Woensdag 18.30 – 20.30 uur  €  110.00/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  €  110,00/jr                      

Muziek   1x per week  Donderdag 19.00 – 21.00 uur  €   65,00/jr                

Sportinstuif  1x per week  Donderdag 19.00 - 20.30 uur    €   65,00/jr     

Workshops  1x per maand    Zondag  14.00 – 16.00 uur                  Kostende prijs                          
Sociëteit   1x per maand  Zondag  14.00 – 16.00 uur                                                         

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     €  85,00 incl. cons. 

Bloemschikken  1x per maand  Dinsdag  10.00 – 12.00 uur  €  11,00 / intro € 13,50                    

Playbackshow  1x per jaar  Zaterdag  19.00 – 22.30 uur                                                 

Line Dance  2x per jaar  Zaterdag  19.00 – 22.00 uur 

 



Kerst komt er aan, maar voordat het zover is ……… 

Het is al weer even geleden dat het clubblad werd uitgestuurd. We hebben het blad 

weer een keertje hardcopy laten drukken. 

Toch blijkt dat we lang niet iedereen hiermee bereiken. Dat is jammer, want 

daardoor missen onze deelnemers de activiteiten, waar ze,  als ze dit achteraf 

horen, graag deel aan hadden willen nemen. Helaas zijn de drukkosten erg hoog en 

hebben wij als DB moeten besluiten minder vaak met een gedrukt exemplaar uit te 

gaan komen. We zullen wel zorgen dat er een maandflyer wordt verspreid. Maar 

hierin kan natuurlijk niet alle informatie worden opgenomen. Een vriendelijk 

verzoek om het maandboekje door te nemen met onze deelnemers.  

De workshopday, dat is al weer 2 maanden geleden, was een heel gezellige  

openingsdag. Veel te doen en er werd ook aan heel veel deelgenomen door 

iedereen. De houten tulpen waren bijna allemaal op. De vlinders waren helemaal 

op. Bloemschikken was druk. Bakken was leuk. Het lekkers wat er gebakken werd, 

heeft bij velen thuis niet bereikt. Er zijn diverse kunstenaars ontdekt bij de 

schilderactiviteit. Mandala tekenen werd vol overgave gedaan. De armbandjes 

waren weer top en de geschilderde tegels en stenen een leuke aanvulling. Kortom 

een fijne opening van het seizoen.  

Gelukkig startte alle activiteiten vanaf maandag 5 september. Het is altijd in het 

begin wat rommelig. Nog groepen die met vakantie gaan, vrijwilligers die er nog niet 

waren, maar ………. We gingen er weer voor. Gelukkig is het goed gekomen.  

De bowlers zijn weer enthousiast gestart, hier zijn, door verhuizingen etc. nog wat 

plekjes vrijgekomen. Dus wil je komen bowlen? Je bent van harte welkom. 

Het eetcafe was volgeboekt. Het bezoekersaantal hebben wij echt gemaximaliseerd.  

Maar om iedereen te kunnen laten genieten 

van het KERSTDINER, komt er op zaterdag 17 

december a.s. een mogelijkheid om in te 

schrijven voor een KERSTLUNCH. (Menu is 

grotendeels hetzelfde als ’s avonds).  Want …… 
het is toch heel gezellig om met Kerst iets 

extra’s te doen. Inmiddels is het eetcafe van 12 

november én van 17 december ’s avonds 
volgeboekt. Er is nog wel plaats bij de KERSTLUNCH op 17 december. 

Sluit jij ook aan? Lunchen in een gezellige kerstsfeer? 

De wandelaars hebben hun stappers ook weer uit de kast gehaald en 

stapten er met elkaar weer vrolijk op los. Zij hebben tot nu toe geluk 

gehad met het weer.  



De Burendag kunnen de boeken in gaan als een TOP 

activiteit. Ruim 200 gasten. Gezamenlijk met de Spaanse 

Vereniging en het Wijkcentrum hadden wij de deuren open 

gezet. Het koor Nieuw Rotterdam Zuid was aanwezig en 

zongen gezellige nummers. De High Tea was prima 

georganiseerd. Niemand is iets te kort gekomen. Er waren 

hapjes genoeg en men heeft met elkaar genoten. Leuk om 

te weten dat 42 buren van ons zijn komen kijken wat wij zoal doen. Drie buren 

hadden zich niet opgegeven maar kwamen af op de gezellige muziek. Zij hebben ook 

genoten en wisten absoluut niet wat er in het gebouw gebeurde. Vanaf de Burendag 

dus wel. 

De Kick-Off in het zwembad was oergezellig. 

Helaas waren de scholen, waar onze potentiële 

leden zich bevinden en waar deze Kick-off 

expliciet voor was bedoelt, niet bezocht door de 

Gemeente, terwijl dit wel zo was afgesproken.  

De Gemeente had een andere programma voor 

hen geregeld. Dus dat deze kinderen niet 

kwamen deelnemen is niet zo vreemd, ze wisten het nl helemaal niet.  

Jammer een gemiste kans. Blijft onverlet dat onze leden wel hebben genoten van 

deze extra mogelijkheid om te komen zwemmen. 

Voor de Burendag waren de tenten door een aantal vrijwilligers al opgezet. De 

gemeente had ook een grote tent opgebouwd en deze tezamen waren de basis voor 

onze grote Rommelmarkt. Hadden we eerst alleen een Kledingbeurs in gedachten, 

bleken wij zoveel mooie spullen geschonken te hebben gekregen dat wij een 

volwaardige Markt konden houden. 

Van speelgoed tot huishoudelijks, van elektra 

tot boeken, van cd’s tot tassen en schoenen 
van kleding tot onze pop-up breiwinkel. De 

bloemstukken en pompoenen. Het was 

allemaal een groot succes. 

Van iedereen kregen wij te horen dat het 2 

super gezellige dagen zijn geweest. Er kon 

worden mee geluncht.  

De keukenbrigade heeft 2 dagen de inwendige mens verzorgd en de bar was 

geopend voor koffie en verse taart. 



De Pop-up breiwinkel was helemaal uitverkocht. Er 

waren mooie voorbeelden gemaakt, zodat je gelijk 

kon zien wat je van de wol kon maken.  

Het was een drukte van belang in de wolkraam, maar 

aan het einde van de markt waren ze helemaal los.  

Voor alle helpende vrijwilligers was er door een 

vrijwilliger vlak voor zij met vakantie ging, allemaal 

lekkers voor bij de koffie gebracht. Dit ging er grif in. Hiervoor hartelijk dank.  

Kortom we hebben met en van elkaar genoten. 

Er was toch weer vraag of de dinsdagmorgen niet opnieuw opgestart kon worden. 

Het is een gezellige morgen, waar je van alles kunt doen. Van Diamond Painting tot 

Schilderen, van Creatief bezig zijn, schilderen, haken of breien. Loop ook eens 

binnen. Elke dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur.  

En dat genieten van elkaar kwam na een bijzonder 

slechte week voor onze Stichting.  

 

Twee vrijwilligers overleden binnen een week. Aad 

van Buuren al heel lang vrijwilliger, ging o.a. mee naar 

de weekenden, was betrokken bij de houtbewerking 

en wat al niet meer. Aad was al een tijdje uit de 

roulatie, en kwam heel af en toe nog eens naar de 

club.  

Het was Aad die pleitte voor de oprijplaten voor de deur, om ons pand 

toegankelijker te maken. Zelf heeft Aad hier geen gebruik meer van kunnen maken. 

Maar dankzij zijn suggestie kunnen nu heel veel anderen ons pand prima 

binnenkomen. 

Waren we nog niet bekomen van dit bericht werden we opgeschrikt door het 

overlijden van Guus van Tour. Guus was  een van de eerste vrijwilligers die besmet 

raakte met het coronavirus en heel lang in het ziekenhuis heeft gelegen. Weken aan 

een in coma werd gehouden. We hielden ons hart vast. Na ruim twee jaar 

kwakkelen en revalideren verscheen hij weer bij de dansgroep. Hij was vol 

optimisme en kondigde al aan, weer achter de bar te willen gaan staan binnen 

afzienbare tijd. Betrokken bij de weekenden, helpen in de keuken bij de 

voorbereiding van lunches, achter de bar bij diverse evenementen en het dansen, 

maar zijn echte ding was de Kerstversiering aanbrengen. De kerstdorpen en 

versieringen die hij aanbracht waren plaatjes. Hij verheugde zich alweer op de 

komende kerst. En dan komt het bericht, Guus is overleden aan een hartstilstand. 



Als was het nog niet genoeg, moesten wij in deze week ook afscheid nemen van 

Paulien Kok. Al jarenlang lid van onze Stichting, kwam zwemmen, dansen en bij de 

handenarbeid. We zagen dat ze achteruit ging, maar we bleven hopen.  

En dan toch nog onverwachts, overlijdt ze. Ze was dinsdag nog bij het dansen 

geweest en was zo opgewekt en dankbaar dat ze daar nog bij kon zijn.  

Mooi om te zien dan vrijwilligers en deelnemers ieder op geheel eigen wijze, 

afscheid heeft genomen van deze drie 

betrokken vrijwilligers/lid.  

En in deze hectiek moest de Burendag en de 

Markt worden gerealiseerd. Een compliment 

aan alle vrijwilligers die stug zijn blijven 

doorgaan. Een compliment aan Nel van Tour en 

Agnes van Buuren, zij waren allebei op de 

markt aanwezig. Wat fijn dat ze zo sterk zijn om 

al zo snel weer te proberen aanwezig te zijn. 

De markt werd op een andere manier opgebouwd. Hoe kunnen wij de activiteiten 

laten doorgaan, zonder dat daar veel hinder van wordt ondervonden bij de 

wekelijkse activiteiten.  

Ik denk dat de modes die wij nu hebben gevonden, meer rust met zich meebrengt 

voor de vrijwilligers die alles opbouwen. Want aan een markt gaat ook heel veel 

werk vooraf. Tenten opbouwen, de ruimten leegruimen. Kleding ophangen op 

rekken en uitsorteren. En dan alle stands inruimen. Het terras opbouwen etc. Er is 

heel hard gewerkt. Maar wat stond alles er goed bij! 

Na twee mooie dagen, begint dan het algehele opruimen. Het speelgoed werd 

opgehaald net als de kleding. Alles werd weggebracht. Het pand 

weer schoongemaakt, de tenten weer afgebroken. Want ook 

dat werk achter de schermen vergt heel veel tijd. Op 

dinsdagmiddag kon niemand meer zien dat we zo’n grote 
markt achter de rug hadden. 

 

Op zaterdag 8 oktober gingen de wedstrijdzwemmers op 

pad. Met 6 deelnemers voor de wedstrijd onder leiding van 

Sterre en Gre gingen zij naar Bergschenhoek. Wat was het 

leuk dat er ouders waren en een hele woongroep om de 

twee Naomi’s aan te komen moedigen en uiteraard de 

anderen ook van onze ploeg. Wat is er hard gezwommen. 

We worden elke wedstrijd beter. TOP gedaan met elkaar. 

En de ouders die hebben gereden: heel hartelijk dank. 



Op zaterdagavond stond Arnold Breuēr en zijn 

vrijwilligers klaar voor de Line Dance avond. 

Helaas was het wat minder druk dan anders. 

Hier gooide helaas Corona toch weer roet in het 

eten. Een paar groepen waren dicht, zodat men 

niet naar deze activiteit kon komen. Laten we 

hopen dat in het voorjaar, als Arnold weer komt, 

we hier geen last meer van hebben. Arnold en 

de vrijwilligers die elke keer trouw meekomen: BEDANKT. 

Zondag aansluitend kon er weer gebowld 

worden. Dus wie zegt: ik verveel mij in het 

weekend want er is niets te doen, die vergist 

zich echt heel erg.  

Ook als je niet wilt meedoen bij de activiteiten, 

dan kun je altijd komen kijken. 

 

Op dinsdag 11 oktober brachten Sterre en Tess 

een bezoek aan Maerlandt College in Brielle. Daar 

hebben zij de ouders en leerlingen laten zien wat 

er allemaal mogelijk is bij ons. 

We zijn benieuwd of er zich weer nieuwe leden 

aanmelden. 

WANT …………. We 
zitten tegen de 300 

leden aan! Een geweldige prestatie van al die vrijwilligers 

die elke dag weer de activiteiten verzorgen voor onze 

deelnemers.  

Ik weet nog dat ik startte bij deze Stichting zo’n 10 jaar 
geleden en toen waren er net 110 leden. Wat zijn wij 

gegroeid. Mede door meer aan te bieden en extra  

activiteiten te introduceren,  hebben wij de juiste snaar 

weten te raken. 

 

In november bestaan wij 45 jaar. We gaan hier niet veel aan doen, wij 

gaan liever voor een grootse viering van het 50 jarig bestaan. Toch 

willen wij het niet geheel zonder aandacht voorbij laten gaan.  

Dus let op de komende aankondigingen!  



 BHV-cursus: 

Op zaterdag 5 november en zaterdag 19 november zullen wij twee sessies houden 

om onze vrijwilligers te trainen. Deze speciaal voor ons ontwikkelde BHV cursus leert 

ons wat te doen in geval van brand. Herkennen van symptomen als iemand onwel 

wordt. En nog veel meer nuttige tips. We doen geen examen, we vragen geen 

certificaten, maar wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers kunnen helpen in 

geval van nood. 

HET PROGRAMMA VOOR DE KOMENDE TWEE MAANDEN. ZORG DAT JE ERBIJ BENT !  

zaterdag 5 november  BHV cursus                                                                                      

zondag 6 november  WORKSHOP en Sociëteit                                                                              

zaterdag 12 november  Eetcafe      (volgeboekt)                                                                              

zondag 13 november  Bowlen                             

Dinsdag 15 november:  Bloemschikken                                                                       

zaterdag 19 november Wandelen                                                                        

zaterdag 19 november  BHV cursus                                                                          

Zondag 20 november  SINT BINGO                                                                  

Zaterdag 26 november  SINT DISCO                                                     

Maandag 28 november Piet in het Zwembad  

 

 

KERSTMARKT:  vrijdag 9 december, zaterdag 10 december en 

zondag 11 december.  

 



 

Tijdens de kerstmarkt zijn kerststukken, oliebollen, leuke cadeautjes etc. te 

koop.   

Lunchen op zaterdag en zondag is mogelijk. 

KERSTPAKKET OPHALEN op vrijdag, zaterdag of zondag   !!!!!!! 

VERGEET DIT NIET.  

Zaterdag 17 december:  Kerstlunch van 11.30 – 13.30 uur 

Zaterdag 17 december:  Kerstdiner van 17.30 – 20.00 uur (volgeboekt) 

Zondag 18 december:  Bowlen van 14.00 – 16.00 uur 

Dinsdag 20 december:  Bloemschikken van 10.00 – 12.00 uur 

Alles wordt duurder!  Bij de Nieuwe Brug ook,  helaas! 

Ook wij hebben te maken met forse kostenstijgingen. Ik hoor iedereen 

denken: wat is nieuw? Dat horen wij dagelijks. 

Nieuw is dat wij met elkaar heel goed moeten opletten. Dus lichten niet 

overal laten branden, de kachel een graadje lager etc. etc.  Het bezuinigen 

gaat zitten in de kleine dingetjes.  

Met een huurverhoging van 10%, een stijging van de huur van het zwembad 

met 7,5% en de energieverhoging naar € 2.000,-- per maand, zijn we in zwaar 

weer aangekomen. 

Wij kunnen mede blijven bestaan door de realisatie van een grote 

kerstmarkt en van het houden van de rommelmarkten, de bingo’s etc. 

Zonder al deze extra inkomsten kunnen wij niet rondkomen. De 

contributiebijdrage van de activiteiten is niet toereikend genoeg, maar we 

willen iedereen mee laten blijven doen bij. Dat is en blijft ons uitgangspunt. 

Gelukkig springt de gemeente ook bij. Maar al met al moeten we heel hard 

werken om financieel het allemaal rond te krijgen. 

Daarbij heeft de Stichting als groot voordeel dat ze uitsluitend gerund wordt 

door vrijwilligers. Van schoonmaak, tot onderhoud. Alles gebeurt zoveel als 

mogelijk met elkaar. Wil je ons komen helpen? Je bent van harte welkom.  

Maar de boodschappen worden duurder, dus dit heeft mede geleid tot het 

verhogen van de barprijzen in het weekend.  



(Door de weeks blijven de prijzen vooralsnog bij het oude, dit omdat er 

anders een ongelijke behandeling bij onze deelnemers ontstaat).  Gelukkig 

dat de prijzen voor de consumpties, ondanks de verhoging, toch betaalbaar 

zijn gebleven. Uitgangspunt is dat de bar wel kostendekkend moet blijven.  

Waar we heel blij van worden is, dat een groot deel van onze facturen voor het 

seizoen 2022 2023 spontaan werden betaald direct na ontvangst van de rekening. 

Wat zou het fijn zijn als iedereen zo snel als mogelijk voor betaling zorg zou willen 

dragen. 

Wel moet het mij van het hart dat het vreemd is, dat men op 

eens midden in het seizoen, na ontvangst van de factuur, 

bedenkt dat men wil opzeggen.  

 

Het seizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus en tussentijds stoppen is dus 

niet mogelijk.                                                                                                                                           

Wij hebben ook onze financiele verplichtingen. De prijzen voor de activiteiten zijn 

al niet kostendekkend. De bowlingbanen, de zalen, het zwembad, het moet 

allemaal worden gehuurd én betaald.  

Wij hopen dat men hier begrip voor heeft. Opzeggen dient schriftelijk voor 1 

september voor het komende seizoen binnen te zijn. 

.  

De komende maanden gaan wij met elkaar er een feestje van maken. 

De Sint Bingo en de Sint Disco beloven weer vanouds gezellig te zijn. Vergeet dus 

niet op tijd te komen! Mis het allemaal niet.  

Zo is er tijdens de Kerstmarkt voor ALLE 

DEELNEMERS een Kerstpakket. Wel is het zaak 

dat je het pakket komt ophalen op vrijdag 9, 

zaterdag 10 of zondag 11 december.  

En in dit pakket zit ook een verrassing 

waarmee je kunt gaan deelnemen aan de 

viering van ons 45 jarig bestaan, welke wij 

voornemens zijn in het komende voorjaar te 

gaan vieren. 



 

Op de Kerstmarkt kun je ook leuke cadeautjes kopen en een 

mooi kerststuk.  

Voor de Kerstmarkt worden speciaal oliebollen gebakken..  

Het belooft weer een 

prachtig evenement te 

worden.  Kom jij de versgebakken bollen 

proeven? Meenemen naar huis kan 

uiteraard ook.                                                                               

We bakken 10 bollen voor € 9,00.  Prijs 
per stuk is € 1.00. Maar op=op.  

En wat te denken van een heerlijk 

glaasje glühwein of warme chocolademelk met slagroom?  

Kortom bezoek de Kerstmarkt en steun onze activiteiten. We 

hebben weer prachtige kerststukken staan.  Dat hebben de bloemschikkers en de 

lichtjesmannen al beloofd. Ze gaan weer hun best doen.  

 En we hebben bij de kweker weer een grote partij kerststerren 

besteld. Vorig jaar was de kwaliteit uitstekend.  

Kom vroeg want ook hier geldt: op = op.  

 

Deze week zijn alle facturen de deur uitgegaan. Wij verzoeken iedereen vriendelijk 

deze te willen te voldoen. 

Wat ons opviel was wel dat er veel mailadressen en woonadressen waren 

gewijzigd. Geef aub de wijzigingen door aan contributie@denieuwebrug.com. 

Op naar het nieuwe jaar! 

Abelien van der Rest 
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Wij gaan met elkaar letten op ons energie verbruik dus:  

o Geen lichten laten branden 

o Kachel een graadje lager 

o Deuren sluiten 

o Bij vertrek ALLE lichten uit (ook het buitenlicht bij de  achterdeur).                              

SAMEN GAAN  WE HIER OP LETTEN ! 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

14.00 – 16.00 uur is het Workshop Time 

 

 

 

 

Eigen bijdrage voor de workshop is € 3,50 voor deelnemers en 

introducés betalen € 6,00 (dit is incl. consumpties).  

Stuur een mailtje naar: deheer4@hotmail.com.                                

Telefonisch opgeven kan ook: 06-20827351 

  

ZONDAG  

6 november  

2022 

mailto:deheer4@hotmail.com


                                    
Helaas kan Michael niet aanwezig zijn, maar wij hebben 

onze eigen toppers.   

Kom jij ook meedarten?  

 

 

 

  

En dit alles o.l.v. onze eigen societeit  

specialist: KEES 

Kom jij ook gezellig meedoen? Wil je iets 

anders doen, een spelletje, puzzelen, gezellig 

kletsen? Ook goed.  Kom er gezellig bij.   

 

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

 

Van tevoren aanmelden voor de sociëteit is niet nodig, de deur staat hiervoor 

altijd open. 



 

DINSDAG MORGEN 

10.00 – 12.00 uur 

is het creativiteitsmorgen bij Stichting De Nieuwe 

Brug,  

M.A. de Ruijterstraat 7 in 

Spijkenisse. 

 

Meld je aan! 

Informatie nodig en/of aanmelden bij:  Gre.wiechmann@gmail.com  

Bellen: 06-48012641 

 

BREIEN 

HAKEN 

KLEDING MAKEN 

SCHILDEREN 

MANDALA TEKENEN 

KAARTEN MAKEN 

DAIMOND PAINTING etc. etc.  

         

Kom jij meedoen? We gaan o.a. haken, breien, schilderen, 

daimond painting, kaarten maken, mandala tekenen etc. 

Eigen bijdrage is € 4.00 per keer (incl koffie/thee).  

+ algemeen lidmaatschap zijnde € 30,00 per jaar.  

 

Een keer in de maand is er een mogelijkheid om aan te 

sluiten bij het bloemschikken. Daarvoor is de eigen 

bijdrage € 11.00.  (Voor alle materialen wordt gezorgd).  
  

mailto:Gre.wiechmann@gmail.com


 

 

 

     

 

 

 

Helaas zijn wij genoodzaakt om, als u niet gebruik 

maakt van uw reservering, de kosten wel bij u in 

rekening te brengen . 

Opgeven betekent dat wij rekenen op uw komst! 

Zeker omdat wij anderen teleur moeten stellen 

omdat er geen plaats meer is.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

gre.wiechmann@gmail.com 06-48012641 
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BOWLEN BOWLEN BOWLEN BOWLEN BOWLEN BOWLEN BOWLEN 

 

 

 

 

 

Zaal open om 13.30 uur aan de Hoogwerfsingel 2 in Spijkenisse 

 

We bowlen van 14.00 – 16.00 uur. 

Vergeet niet af te zeggen als je niet kunt komen. 

Betsie en Kees de Heer 06-20827351 

 

 



 

 
 

Kom jij gezellig meedoen?  

Opgeven bij voorzitter@denieuwebrug.com  (06-14130944) 

 

Eigen bijdrage: leden/vrijwilligers € 11.00 

Introduce’s € 13,50 

(Dit is incl koffie/thee). 

 

De volgende bloemschikochtend is dinsdagmorgen 

13 december 2022 

Ps dit gaan wij niet maken, gewoon een gezellig 

plaatje.  

 

Als je je hebt opgegeven, dan rekenen wij op je komst en dien je bij 

wegblijven wel te betalen.  

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

Dinsdag  

15 november 2022 

10.00 - 12.00 uur 

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


W A N D E L E N     W A N D E L E N 

 

 

 

Zaterdag 19 november 2022 
 

GAAN WE WEER WANDELEN  

 

LOOP JIJ OOK GEZELLIG MEE ??? 

 

 

 

 

 

 

We vertrekken om 10.00 uur vanaf het clubgebouw. Wij verzamelen voor 

deze keer in de houtruimte en/of zijzaal. 

Deze dag is nl ook de BHV cursus in de grote zaal.  

De lunch zal dus ook in de houtruimte geserveerd worden. (afhankelijk 

van het aantal deelnemers).  

 

Eigen bijdrage: € 3.00 (incl lunch). Opgeven voor de wandeling betekent 
dat wij rekenen op je komst. Wij houden met de inkoop rekening met het 

aantal deelnemers. 

 

 

Opgeven bij Ronald Mirer r.mirer1@kpnplanet.nl 

Bellen kan ook naar : 0181 – 639227 

 

Als je wegblijft terwijl je je hebt opgegeven, dan 

dien je wel te betalen.  

 

 

 

Heel veel wandel plezier! 
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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 € 2.00.  We spelen ongeveer 4 

rondes en een  extra grote ronde van  € 2.00. 

Wil je een fijne plek? Zorg dat je dan op tijd binnen loopt.              

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

                                                           

S I N T - B I N G O 

ZONDAG 

20 NOVEMBER 2022 

SINT - BINGO 



 

Zaterdag 26       

november 

Sint Disco  
 

 

 

 

Hallo allemaal zaterdag november hopen wij na drie jaar weer onze Sint disco te 

houden.  

En wie weet krijgen wij deze avond nog wel bezoek         

De Sint disco is gepland op zaterdagavond 26 november 2022. 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 gratis.  

En voor introducees : € 1,50  

Dus hopelijk zien we jullie weer allemaal weer om er met elkaar een gezellig avond te 

beleven.  

Tot zaterdag 26 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: 

Nanda32@planet.nl / 0181-639227 

 



Maandagavond 

28 november 2022 

is er een verrassing in het zwembad. 

 

De zwemmers krijgen deze 

maandagavond hoog bezoek en 

wie weet brengen ze ook nog iets 

lekkers mee. 

 

 

 

 

Uiteraard alleen voor de leden van 

de zwemafdeling.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Openingstijden van de overdekte Kerstmarkt 2022: 

Vrijdag  9 december van 18.00 – 21.00 uur 

Zaterdag  10 december van 10.00 – 17.00 uur 

Zondag 11 december van 10.00 – 17.00 uur 

Onze bloemschikkers staan weer garant voor prachtige verse, eigen gemaakte 

kerststukken mét verlichting (maar zonder kan ook), tegen aantrekkelijke prijzen. 

 Steun ons en koop uw kerststuk(ken) bij ons, daarnaast hebben we ook leuke 

kerstcadeautjes, losse kerstspulletjes, kerstbomen etc. 

Als klap op de vuurpijl: wij hebben oliebollen, glühwein, warme chocolademelk 

met of zonder slagroom.  

De Kerstman komt op bezoek en heeft voor alle deelnemers een kerstpakketje bij 

zich.  Kom jij tijdens de markt je pakket ophalen?   

 

 

 

Op zaterdag 10 december en zondag 11 december is er gelegenheid tot te komen 

lunchen van 11.30 – 13.30 uur. Eigen bijdrage € 5.00 incl koffie/thee.  Plaats van 

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

Informatie nodig? Stuur een mailtje aan  voorzitter@denieuwebrug.com 



 

 

 

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 € 11.00 

Introduce’s € 13,50 

(Dit is incl koffie/thee). 

 

De volgende bloemschik ochtend is dinsdagmorgen 17 januari 2023.  

 

Als men zich opgeeft en onverhoopt niet kan komt, dient er wel betaald 

te worden.  

 

K E R S T 

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

Dinsdagmorgen 13 december  2022 

10.00 - 12.00 uur 

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


K E R S T   L U N C H       K E R S T  L U N C H     K E R S T   L U N C H 

 

Zaterdag 17 december 2022 

11.30 – 13.30 uur 

 

Kom jij gezellig mee lunchen? 

 

 

 

Zaterdag 17 december a.s. wordt u uitgenodigd 

voor een gezellige  

KERSTLUNCH. 

 

We serveren een uitgebreide 3 gangen lunch. 

Eigen bijdrage is € 6.00 exkl. consumpties. 

Inschrijven bij gre.wiechmann@gmail.com.  

(06-48012641) 

Zaal open 11.15 uur.  

 

VOL = VOL  
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Opgeven bij Gre Wiechmann. 

M.A. de Ruijterstraat 7 

Spijkenisse 

Iedereen is van harte welkom! 

Gre.wiechmann@gmail.com / 06-42826465.                                    

Eigen bijdrage is € 8.00 exkl. 

consumpties. Opgeven is niet meer mogelijk.  

De avond is inmiddels volgeboekt. 

Eetcafé in 

KERSTSFEER  

Zaterdag 17 

december 2021  

17.30 - 20.00 uur 

mailto:Gre.wiechmann@gmail.com


 

ZONDAG 18 december a.s. gaan we weer Bowlen ! 

 

We hebben 10 banen voor het hele seizoen gehuurd. 

Vergeet niet af te zeggen als je niet aanwezig kunt 

zijn, maar nog fijner is het als je gezellig mee komt 

doen. 

 

Inloop  vanaf 13.30 uur. 

We bowlen van 14.00 – 16.00 uur bij het 

Bowlingcentrum aan de Hoogwerfsingel 2 in 

Spijkenisse. 

Afbellen bij Betsie en Kees de Heer 06-20827351 

 

  



 

Jarigen in November 

Mark Houwelingen 1 november                                                 

Ghazel Samer  1 november                                    

Maartje Pattinasarany 2 november                                   

Soeraya Sodaar  2 november                                         

Mark Ouwehand  5 november    

Karl Wiechmann  6 november                                                                     

Alexander Oladipo  7 november                                                                         

Sandra Bhugwansing 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                                  

Naomi Boer   11 november                                  

Marylou Broeders  12 november                              

Patty Eijke   12 november  

 

Danéce Lagendijk  16 november                                      

Dik Smits    17 november                               

Theo Sunter   17 november                          

Renee van Bree  18 november                         

Hans Scheffer  21 november                            

Theo van de Buse  22 november 

Anouk Bochoven  23 november                                                                                 

Anja Rave   23 november 

Marcia Bakboord  25 november                                                                           

Bastiaan de Roo  25 november 

Eva Mens   26 november 

Oanh Vo   26 november                                                                                 

Bertus de Roo  27 november 

Jan Dekker   29 november  

Alle jarigen van harte gefeliciteerd  



 

                              

 

Help jij ons om onze voorraad nieuwe cadeautjes aan te vullen? 

Heb jij een mooi nieuw geschenkje liggen, wat je hebt gekregen maar niet 

gebruikt, dan hopen wij dat u ze aan ons wilt schenken. 

Zo kunnen wij weer prijzen beschikbaar stellen bij 

onze quizmiddagen, bingo ’s en enveloppenstand.  Uw 
hulp is voor ons van onschatbare waarde.                                                                   

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

Deze actie loopt tot       
13 november !! 

Wat zijn wij verrast door de gulle 
gevers van deze cadeaukaart. 
Oproepen via Facebook en Instagram 

leidden tot spontaan geschonken kaarten. 

Tot 13 november kunnen wij hier 
boodschappen voor kopen voor onze 
kookgroep. Schenkt U deze kaart aan ons? 
Wilt u hem wel activeren? Afgeven graag bij 
de M.A. de Ruijterstraat 7. De kookgroep is 
aanwezig op woensdag of donderdagavond. In 
de brievenbus doen, is uiteraard ook fijn.    



 

BESTELFORMULIER                                                         

Stichting De Nieuwe Brug,                                                 

M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse  

Bestellijst:                                                                                                         

____ Oliebollen MET krenten € 9.00 voor 10 stuks (per stuk € 1.00)                                                                         
____ Oliebollen ZONDER krenten € 8.50 voor 10 stuks                                         
(per stuk € 0,90)                                                                                                                                                                                      

____ Appelbeignets € 1.00 per stuk              

Inleveren van de bestelling: in de gele brievenbus in het clubgebouw of op 

maandagavond in het zwembad tussen 18.00 – 20.00 uur.  Mailen kan ook naar: 

deheer4@hotmail.com (06-20827351)                                                                       

Ophalen vrijdag 31 december 2022 tussen 11.00 – 15.00 uur                                                                      

 

Oliebollen  

Appelbeignets 

Ananasbeignets 

Naam:      Telefoonnr.: 

Adres:   

Mailadres:  

0  Ik heb  €                         bijgesloten in enveloppe 

of          

0  Ik heb €                overgemaakt naar  Penn.                               

Stichting De Nieuwe Brug, reknr. NL88 INGB 000 570 4558 ovv naam en 

oliebollen 2022 

mailto:deheer4@hotmail.com


STICHTING DE NIEUWE BRUG 

DE BOWLING DATA 

VOOR HET SEIZOEN 

2022/2023 ZIJN  

BEKEND. 

 

 

SEIZOEN 2022/2023 NIEUWE BOWLINGDATA ZIJN; 

In  2022 

Zondag 13 november 

Zondag 18 december 

In  2023 

Zondag 8 januari 

Zondag 12 februari 

Zondag 12 maart 

Zondag 16 april 

Zondag 7 mei 

Zondag 11 juni   

     

 

Informatie: Kees en Betsie de Heer: 06-30248502 / 06-20827351 
 Vergeet niet af te bellen als je een keertje niet kunt komen. 

 

 

 

 



 

 

Jarigen in december  

 

Arnold Breuër  1 december  

Lucy Mets    1 december 

Shanel Lith   3 december                                                                                       

Falencio Murg  5 december                                                                                         

Marijn Dijkman  6 december                                                                                            

Rosa van Dijkman   6 december                                                                                                                  

Miquel Kock    7 december                                                                                                                        

Sem Groen   8 december                                                                              

Kevin Schouwenberg  8 december                            Allemaal van   

               harte Gefeliciteerd.                    
Bram van Solingen   10 december                                                                                         

Belinda van de Heijden  11 december                                                                                        

Laurens  van Langeveld  11 december                                                                                              

John de Looper  12 december                                                                                          

Niels van Noort  14 december 

Yildiz Hamerslag  18 december                                                                                                

Wil Zinsmeister  20 december                                                                                           

Ruben Erkelens  21 december                                                                                            

Yvonne Maaskant  21 december                                                                                          

Kawita Dhoenmoen  23 december                                                                                        

Werner Jörgens   23 december                                                                                                

Bertus Schipper  23 december 

Annie Schipper   27 december                                                           

Gre Wiechman  28 december                                                                                          

Reni van de Marel  29 december                                                                                          

Paula Bout   29 december                                                                                         

Wim Poulie   30 december                                                                                          

Patricia van Gurp  31 december  

 

 

 

 

 



 

Ken jij iemand die onze vrijwilligersgroep wil komen versterken? 

Bied jij jezelf aan? Wij zijn dringend op zoek naar jou! 

Wij zoeken o.a. versterking bij: 

    Schoonmaken op maandagmorgen (10.00 – 12.00 uur) 

Zwemmen (begeleiding in het water) 

Koken op dinsdagavond van 18.30 – 20.30 uur  

Dansen (dinsdagavond) 

Crea woensdag (middag)  (We hebben 1 vrijwilligster, maar 

werken nooit met minder dan 2 en 1 reserve).  

Info nodig: mail naar voorzitter@denieuwebrug.comBellen 

kan ook naar 06-14130944.
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Wij zamelen oud frituurvet in, maar ook oude accu’s en 
oud ijzer. Sparen DE Punten. Steunt u ons met deze 

acties?  De verzamelbak voor het frituurvet staat achter 

bij ons tuinhuisje. Daar kunt u ook de accu’s en oudijzer 
neerleggen. DE punten graag afgeven achter de bar of in 

de bestuursbrievenbus in de hal doen. 

Wilt u het frituurvet wel in afgesloten flessen inleveren? 

 

Hartelijk dank alvast voor het inleveren. 
  

 



AKTIVITEITENKALENDER  november / december 2022 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

 

         

 

   

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

Zaterdag 12 november  

17.30 – 20.00 uur   

Eetcafe  

(volgeboekt) 

 

 

  

 Zaterdag 5 november 

09.00 – 17.00 uur  

 BHV cursus voor 

vrijwilligers 

Zondag 6 november 

14.00 – 16.00 uur  

Workshop 

 Zondag 6 november 

14.00 – 16.00 uur 

Sociëteit 

 

 

Zondag 13 november 

14.00 – 16.00 uur 

Bowlen 

Zaterdag 19 november 

09.00 – 17.00 uur  

   

BHV Cursus voor 

Vrijwilligers   

 
   

Dinsdag 15 november 

10.00 – 12.00 uur 

    

Bloemschikken 

    



 

 

 

       

 

   

       
 

 

 

       

 

 

 

       
 

 

 

       

 

 

 

       
 

 

       

 

 

 

 

Zaterdag 19 november 

10.00 – 12.00 uur  

 Wandelen 

  

  

 Zaterdag 26 november 

19.30 – 22.00 uur  

 

SINT DISCO 

  

  

 Zondag 20 november 

13.00 – 17.30 uur 

 SINT BINGO 

 

 

Maandag 5 t/m 

donderdag 8 december   

 

CLUB GESLOTEN 

GEEN 

ACTIVITEITEN  

 Maandag 28 november 

18,30 – 20,00 uur 

    

 Piet in het 

zwembad 

  

  

 Zaterdag 10 december 

09.00 – 15.30 uur 

 KERSTMARKT 

  Vrijdag 9 december   

19.00 – 21.00 uur   KERSTMARKT 



 

       

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

       
 

 

 

       
 

 

 

       
 

 

 Zondag 11 december 

09.00 – 15.00 uur  

 KERSTLUNCH 

  Zaterdag 7 januari 

15.00 – 17.00 uur  

 Nieuwjaar 

wensen 2023 

  

  

 Zaterdag 17 december 

11.30 – 13.30 uur 

 KERSTMARKT 

  

 

 

 Zondag 18 december 

14.00 – 16.00 uur  

 BOWLEN 

  

 

 Zaterdag 17 december 

17.30 – 20.00 uur  

 KERST EETCAFE 

(Volgeboekt) 

  Zaterdag 24 december 

vrijdag 6 januari 2023   GESLOTEN 

 Dinsdag 13 december  

10.00 – 12.00 uur  

 

BLOEMSCHIKKEN 

KERSTSTUK 

MAKEN 

  

 

 



  

 

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  

Slagerij Van der Wulp 

mailto:info@slagerijvanderwulp.nl

