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Voorzitter  Abelien van der Rest     06-14130944  abelien@chello.nl                               
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========================================================================================== 

Activiteit:  Naam:        Telnr:   Mailadres:                                  
Zwemmen  Gré Wiechmann       06-42826465      gre.wiechmann@gmail.com           

   Betsy & Kees de Heer    06-2-927351  deheer4@hotmail.com                           

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

Hobbyclub Dinsdag Aletta Smits        06-52563492  aletta_smitshessels@hotmail.nl  

Hobbycub middag Tanja van der Meer    06-55348528  tpvdmeer330@hotmail.com  

Hobbyclub avond  Joke Versendaal       0181-636618   jokeversendaal52@gmail.com 

Houtbewerking  Paul Ros       06-23763567  paulusros@gmail.com              

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

Koken    Carla Kindermans      06-86861049        carla.kindermans@gmail.com                  

Muziek   Wendy Mirer      0181-629600  wendy78m@hotmail.com  

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

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

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

Eetcafe   Gre Wiechmann       06-42826465  gre.wiechmann@gmail.com 

Disco/Playback  Ilse Mirer                 0181-639227  nanda32@planet.nl                                 

Yoga   Gerdie Ros      0181-640512  Gerdiefreespirit@gmail.com      

Wandelen  Ronald Mirer   0181-639227  r.mirer1@kpnplanet.nl 

Zwemmen vindt plaats in het Rivièrabad, Groene Kruisweg 21, Spijkenisse                                               

Sportinstuif vindt plaats in de Gymzaal Maaswijk, Anne Frankstraat 26, Spijkenisse 

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

Activiteit:   Frequentie  Plaats  Tijd   Eigen bijdrage  

Zwemmen  1x per week  Maandag  18.00 – 20.00 uur  €  100,00/jr     

Creamorgen            1x per week  Dinsdag  10.30 - 12.00 uur  €   60,00/jr                  

Koffie Inloopochtend 1x per week  Dinsdag  10.30 – 12.00 uur  Consumptie                           

Dansen   1x per week  Dinsdag  19.00 – 22.00 uur   €  110,00/jr                      

Darten   1x per week  Dinsdag  19.30 – 21.00 uur  €   60,00/jr              

Hobbyclub 5-15 jr  1x per week  Woensdag 14,00 – 15,30 uur  €   84,00/jr                     
Hobbyclub vanaf 15 1x per week  Woensdag 19.00 – 21.00 uur  €   90.00/jr          

Houtbewerking        1x per week  Woensdag 19.00 – 21.00 uur  €   90.00/jr                      

Kookles   1x per week  Woensdag 18.30 – 20.30 uur  €  100.00/jr                             

Yoga   1x per week  Donderdag   9.30 – 10.30 uur  €     20,00/mnd (afh.aantal do)                    

Kookles   1x per week  Donderdag 18.30 – 20.30 uur  €  100,00/jr                      

Muziek   1x per week  Donderdag 19.00 – 21.00 uur  €   60,00/jr                

Sportinstuif  1x per week  Donderdag 19.00 - 20.30 uur    €   60,00/jr     

Workshops  1x per maand    Zondag  14.00 – 16.00 uur                  Kostprijs                             

Societeit   1x per maand  Zondag  14.00 – 16.00 uur  Consumptie                            

Eetcafe   1x per maand   Zaterdag  17.30 – 20.00 uur  €   6,50 per keer                                       
Disco   7x per jaar   Zaterdag  19.30 – 22.00 uur                                      

Wandelen  7x per jaar   Zaterdag  10.00 – 13.00 uur         €   3.00  per keer                

Bowlen   10x per jaar   Zondag  14.00 – 16.00 uur     €  80,00 incl. cons. 

Bloemschikken  1x per maand  Dinsdag  10.00 – 12.00 uur                                                       

Playbackshow  1x per jaar  Zaterdag  19.00 – 22.30 uur                                                 

Line Dance  2x per jaar  Zaterdag  19.00 – 22.00 uur 

  



 

EINDELIJK mogen we weer wat meer…………. 
En daar lagen opeens alle plannen die wij gemaakt ėn voorbereid hadden voor 

november en december in de prullenmand. Januari zijn wij opgestart met veel 

improvisatie. Maar we blijven kijken naar wat wel kan.  

We hadden zo gehoopt op een mooi einde van het jaar 2021. 

Een jaar waar we veel dieptepunten kenden, maar ook waar 

wij te maken hadden met mooie hoogtepunten. 

Op maandag 8 november 2021 werd besloten om de 

activiteiten tijdelijk te stoppen, daar het niet 

goed ging met het aantal besmettingen, de 

aantallen liepen snel op. En niemand wist wat deze variant met 

ons ging doen.  

Alle bewoners van de tehuizen hadden bijna dagdagelijks te 

maken met besmettingen, zaten in quarantaine, of kwamen er 

net weer uit.  

De dagbesteding werd weer vaker gesloten 

vanwege besmettingen, of in hele kleine groepjes 

voortgezet.  

En dan kun je als Stichting De Nieuwe Brug alleen 

maar besluiten, hoe verschrikkelijk wij dit ook 

allemaal vonden, de activiteiten stil te leggen.  

Dus geen wekelijkse activiteiten meer, geen leuke gezellige avonden. Wat 

hadden wij gehoopt dat dit allemaal wel door zou kunnen gaan. Dus geen Bingo, 

geen Disco, geen Workshops in november en december, en uiteraard geen van 

onze mooie vaste activiteiten.  

Toen al snel bleek dat de Sinterklaastijd helemaal aan ons 

voorbij zou gaan dit jaar in clubverband, hebben wij 

besloten de Kerst Pop-Up-Store wel gereed te maken. Een 

mega project wat in een hele korte tijd opgetuigd moet 

worden, de zaal is immers normaliter niet beschikbaar 

om KERST voordat Sint is vertrokken op te bouwen. 

Het lukt allemaal wel in een zeer korte tijd, maar dan is het niet zo mooi en goed 

voorbereid als het nu dit jaar het geval was.  

 

 

 



Alles stond overzichtelijk opgesteld, 

looproutes voorbereid, afstand 

gewaarborgd. De nodige aanpassingen 

werden gedaan, helaas geen kerststukjes 

maken tijdens de Kerst Pop Up Store.  

 

Wel  werden er 

400 kerstpakketten voorbereid, want we wilden alle 

vrijwilligers en deelnemers laten weten dat wij aan hen 

bleven denken en een hart onder de riem wilden steken 

in deze lastige tijd. 

We hebben dit vele werk met een relatief klein groepje 

vrijwilligers met plezier gedaan.  

Hoe fijn is het dan dat iedereen die zijn pakket kwam ophalen, hier zo van 

genoten heeft.  Gelukkig hebben de tehuizen die wij hebben gebeld, de 

pakketten voor alle deelnemers opgehaald.  

Daarna gingen nog een aantal vrijwilligers op pad om pakketten rond 

te brengen aan hen die ze vergeten waren op te halen. Ook hebben 

wij nog  na gebeld omdat het pakket door hen was vergeten op te 

halen.  

Tegelijkertijd was er voor iedereen 

namens de Reinis een ophaal 

maaltijd bon bijgesloten. De Reinis 

die elk jaar zijn einde jaar activiteit 

bij Pak Boli in Spijkenisse houdt, kon 

dit ook net als vorig jaar, niet door 

laten gaan.  

Dit budget hebben zij aangewend 

om aan ons 450 maaltijden te 

schenken. Alle pakketten zouden 

worden uitgereikt  op  zaterdag 8 

januari.  

De dag dat wij oorspronkelijk onze Nieuwjaarsactiviteit hadden gepland staan. 

De kerstmarkt was verspreid over drie volle dagen. Dit om de belangstelling te 

spreiden. Dit lukte gelukkig prima. Wij kijken terug op een prachtig evenement.  

 

 

 



Overigens kunnen wij terugkijken op drie prachtige evenementen. Evenementen 

die je graag onder andere omstandigheden had willen organiseren, maar dit was 

dit jaar helaas het hoogst haalbare. Direct na de Kerst Pop Up Store, werd er een 

totale lock-down afgekondigd. Laten we zeggen: hier hadden wij ėcht mazzel.  

Je had er toch niet aan moeten denken dat wij met 400 kerstpakketten en heel 

veel kerststukken alsmede de hele kerstmarkt waren blijven zitten?  Maar 

zonder geluk vaart niemand wel.  

Op 31 december hebben wij ook onze Oliebollenactie kunnen houden. Op 

afstand werden de oliebollen, beignets en berliner 

bollen uitgereikt en uit de recensies die wij 

ontvingen, smaakten ze prima.  

Helaas heeft onze Bakker Ron het dit jaar voor het 

laatst gedaan. Hij en zijn vrouw Tanja gaan 

verhuizen naar Ridderkerk. Zo komen ze dichter 

bij hun zoon en (klein) zoon te wonen en vooral                     

Tanja is erg blij met een gelijkvloerse woning die 

zij daar konden krijgen.   

Wij hopen dat ze snel hun draai daar  kunnen vinden. Tanja is voornemens om 

tijdens de markten te komen helpen, dus we blijven haar nog zien.   

Begin januari werden er door een aantal vrijwilligers 14 

appeltaarten en 2 grote appelcakes gebakken, zodat 

iedereen die zaterdag de 8e januari langskwam om de 

maaltijd op te halen getrakteerd kon worden op 

koffie/thee.   Over de hele dag verspreid is het een 

gezellige bedoeling geweest.  

Zo zie je maar ook van de kleine dingen kun je genieten.   

Het was bijzonder attent  dat wij berichtjes ontvangen 

van ouders van deelnemers dat zij het pakket niet 

konden komen halen, maar graag zagen dat wij hier 

anderen blij mee zouden maken. 

 

 

 

Nu bij heel veel tehuizen is het daarom gelukt om de hele groep te trakteren op 

een maaltijd. Een mooi gebaar wat enorm gewaardeerd werd.  



Aan het eind van de dag waren 

alle pakketten uitgereikt. En naar 

de reacties die wij mochten 

ontvangen, was het voor 

iedereen een lichtpuntje in deze 

vervelende tijd.  

 

 

 

En toen begon de spannende tijd van afwachten. Wanneer wordt de Lock-down 

opgeheven? 

Ondertussen is er binnen de Stichting 

wel opgeruimd met als klap op de 

vuurpijl, de grote schoonmaak o.l.v. 

Patty van de keuken.  

 

Fijn dat er een Corrie en Aletta een handje zijn komen helpen, want de keuken 

van top tot teen poetsen is best wel een werkje. Dan praten we niet over een of 

twee dagen.   

Gelukkig kunnen de activiteiten weer starten, en zijn wij gestart in een 

opgeruimd en schoon gebouw. De zolderopruiming  is al een heel eind op streek, 

daar moet een betere indeling ons in staat stellen om de spullen sneller te 

kunnen terugvinden.   

Meester opberger Dik, heeft alle binnen gebrachte 

rommelmarktspulletjes elke keer weer netjes 

opgeborgen, want wij hopen toch echt in maart 

weer een mooie markt neer te kunnen zetten.  Dus 

wie nog spulletjes heeft? Wij zijn er blij mee.  

Nu hoor ik u wellicht denken, waarom zoveel 

acties? Nu als het allemaal goed gaat lopen, start 

de gemeente Nissewaard met een upgrade van het 

gebouw. En geen kleine up-grade maar een mega 

grote up-grade operatie. 

Heel lang is gekeken naar een huisvesting elders voor onze 

organisatie, maar dat is niet zo evident. Wij zitten in een prachtig 

gebouw, afgestemd op onze doelgroep, alles overzichtelijk en 

gelijkvloers, waar wij heel veel van onze activiteiten tot volle 

tevredenheid kunnen houden c.q. organiseren.  Graag  zouden wij 



een beetje meer ruimte willen hebben, maar we doen het voorlopig met deze 

oppervlakte. 

Het gebouw is gebouwd in de jaren 50 en menig inwoner van Spijkenisse heeft 

hier op school gezeten, lesgegeven of hoe dan ook met deze locatie is te maken 

gehad.  

                         

En na zoveel jaren moet er groot onderhoud gebeuren. De voorbereiding van het  

project loopt al vanaf 2019 maar door allerlei onderzoeken, wikken en wegen 

door de betrokken ambtenaren, is nu de kogel door de kerk.  

Wij blijven zitten op onze locatie en de gemeente  gaat het gebouw voor de 

komende 20/30 jaar opknappen. Dit betekent nogal wat. Hier gaan we allemaal 

wat van merken. 

Het plan is zeker nog niet 

uitgekristalliseerd, maar laten wij 

hopen dat de BINNEN verbouwing 

kan plaatsvinden in juli/augustus 

van dit jaar. Binnen gaan wij 

nieuw sanitair krijgen, nieuwe 

tegels in de toiletruimtes en zullen 

vele vloeren worden vervangen 

door tegelvloeren. 

Wel moet het hele pand worden leeggeruimd én weer 

ingeruimd. Wij hebben aan de projectleider van de 

gemeente meegegeven dat wij als vrijwilligers dit 

niet voor onze rekening kunnen nemen. De 

vrijwilligers zijn voor het grootste gedeelte boven de 

70!! 

Zo komt er mechanische ventilatie boven de 

plafonds, dus komen er ook andere plafonds in het 

gebouw. Gelukkig staat ons pand al bijna helemaal 

op LED maar na de verbouwing is het volledig overgezet op LED.  



Er gaat gekeken worden of een luchtzuiveringsinstallatie haalbaar is.  

 

Maar dit brengt voor ons als Stichting ook heel veel 

uitdagingen met zich mee. Zo moet het HELE pand van top tot 

teen worden geschilderd. Zullen wij de kleine keuken moeten 

verwijderen en zullen wij daar een nieuwe keuken dienen te 

plaatsen.  

 

We willen het meubilair aanpassen aan de uitstraling van een mooi gerenoveerd 

gebouw. Dus plannen genoeg. En juist al deze extra acties, georganiseerd door 

een groepje vrijwilligers, stelt ons nu in staat, naast onze gewone bijzondere 

extra en zeer gewaarde activiteiten, dit allemaal te bekostigen. Wij hebben goed 

gespaard om dit zonder leningen te kunnen realiseren.  

Doordat wij door de jaren regelmatig sponsoring hebben mogen ontvangen, 

konden wij alle noodzakelijke, gangbare zaken blijven doen.                                                        

We hebben gelukkig de dagreisjes kunnen houden en niemand kan zeggen dat 

men iets te kort is gekomen bij ons.  

Wij hebben de laatste jaren allemaal mooie nieuwe spulletjes gekregen die 

noodzakelijk waren voor het voortzetten en uitbreiden van de activiteiten. En 

daarnaast extra activiteiten kunnen opstarten. 

Dit alles is natuurlijk alleen maar mogelijk als wij met elkaar op de kleintjes 

blijven passen. 

Daarnaast zal er BUITEN ook het nodige gaan gebeuren. Het dak wordt 

aangepakt, het gehele pand gaat zover als mogelijk geïsoleerd worden, de 

buitenruimten worden opnieuw betegeld etc. etc.  Er zal dubbel glas worden 

geplaatst in de kozijnen waar dit nog niet inzit en zullen de houten kozijn zo veel 

als mogelijk worden vervangen door kunststof kozijnen.  

Ook wordt er onderzocht hoe wij de komende jaren om zullen gaan met de 

energie. Wij hebben al heel veel zelf gedaan. Zijn bijna helemaal over op 

ledverlichting. Hebben de kachel volledig bestuurbaar gemaakt op afstand, zodat 

wij zo zuinig mogelijk kunnen stoken. (Dat kwam goed uit in de lockdown 

periodes) En al die kleine beetjes met elkaar stellen ons nu in staat om het pand 

ook van binnen te moderniseren.  

Wat de energietransitie voor ons betekent is nog niet helder op dit 

moment. Wij hebben gelukkig wel inspraak, want wij willen zeker 

geen proefkonijn zijn en de komende 20 jaar in de kou zitten.  We 

willen zelf het systeem kunnen besturen en aanpassen aan alle 

individuele activiteiten die wij hebben.  Of dit allemaal mogelijk is, 

dat horen wij in de komende weken,  hopen wij.                                                                   



Daar wij zelf de rekening voor de energiekosten betalen, willen wij van te voren 

weten of dit allemaal betaalbaar en haalbaar is.   

Laten wij hopen dat het allemaal gaat lukken en wij 1 september in een mooi, 

prachtig zowel binnen als buiten opgeknapt pand de activiteiten kunnen gaan 

opstarten. Dit wordt nog hard werken de komende maanden!  

Maar eerst hopen wij ALLES weer kunnen gaan opstarten. 

 

Bijna alle activiteiten konden we laten starten vanaf 

maandag 24 januari a.s. 

Voor iedereen geldt voor nu dat men over een 

geldige QR code moet beschikken en deze ook 

daadwerkelijk moet kunnen laten zien.  

 

Verderop  treft u de beschrijving aan waarmee u uw QR code kunt bijwerken, 

indien deze binnenkort niet meer geldig is. 

Per activiteit geldt de volgende corona gerelateerde regels Bij aanpassing van 

overheidswege, kunnen de regels tussentijds gewijzigd worden. (Weegmoment 

van de overheid is half februari).   

Zwemmen:  (18.00 – 20.00 uur maandag) Rivièrabad Spijkenisse                            

Mondkapje altijd op tot in het kleedhokje. In het zwembad zelf hoeft geen 

mondkapje op, er mag gedoucht worden en gebruik gemaakt worden van het 

toilet. Zodra men aangekleed is na afloop van het zwemmen moet het 

mondkapje altijd weer op.  

Dansen: (19.00 – 22.00 uur dinsdag)                                                                                    

Mondkapje altijd op, ook als men aan tafel zit. Er wordt gedanst met de speciale 

schermen op, zoals al geruime tijd gebruikelijk is bij het dansen.   

Darten: (19.30 – 21.00 uur dinsdag)                                                                                        

Mondkapje altijd op, ook als men aan tafel zit. Alleen als men aan de beurt is met 

darten dan mag het even af.  

Crea ochtend:  (11.30 – 12.00 uur dinsdag)                                                                      

Mondkapje op als men loopt. Als men zit mag het mondkapje af.   

Crea avond/ Houtbewerking:  19.00 – 21.00 uur woensdag)                                              

Mondkapje op als men loopt. Bij houtbewerking ook als men zit nog mondkapje 

ophoudn. Bij Crea mag het mondkapje af als men zit. (Dit is afhankelijk van of 

men voldoende afstand kan houden). 

Koken:   START OP EEN LATER MOMENT (18.30 – 20.30 uur woensdag en 

donderdag)                                                                                                                                   



Mondkapje altijd op, ook als men aan tafel zit. Alleen tijdens het gezamenlijk 

eten mag het af. 

Sportinstuif: (19.00 – 20.30 uur donderdag)  Anne Frankstraat 26 Spijkenisse.  

Mondkapje altijd op tot in de zaal. Bij aanvang van het sporten mag het af. Einde 

sporten: mondkapje weer op.  

Yoga: (09.30 – 11.30 uur donderdag)                                                                                         

Mondkapje op tot dat de yoga les begint. Einde yoga les: mondkapje op.  

Muziek: START OP EEN LATER MOMENT  (19.00 -21.00 uur donderdag) 

Mondkapje altijd op tot dat de muziekactiviteit begint. Tijdens het zingen mag 

het mondkapje af.  In de pauze en na afloop of als men rondloopt: altijd 

mondkapje op. 

Bowlen:  ZONDAG 13 FEBRUARI 2022:                                                                                           

Aanvang 13.30 uur bij Bowlingcentrum Spijkenisse) 

Mondkapje altijd op, ook als men aan de baan zit. Alleen als men de beurt heeft 

mag het mondkapje af.  

Tot 1 maart zullen er geen extra weekend activiteiten worden georganiseerd.  

Wij gaan de maand januari/februari alleen de vaste activiteiten laten 

plaatsvinden. (Uitzondering bowlen op 13 februari a.s.).  

Dus: geen eetcafé, geen disco, geen bingo, geen workshops, geen wandelen etc.  

Naast bovenstaande regels gelden natuurlijk nog onderstaande regels:   

• Handen desinfecteren,  

• Zoveel als mogelijk afstand houden  

• Bij ziekteverschijnselen, hoe gering ook, blijf thuis! 

• Temperaturen van de bezoekers als er gerede twijfel is 

Na afloop van de activiteiten zullen alle ruimtes goed geventileerd worden. In de 

grote zaal zullen de mechanische ventilatoren aan staan gedurende de 

activiteiten. In alle andere ruimten waar de activiteiten plaatsvinden zal zo veel 

als mogelijk het raam op een kiertje gezet worden. 

Iedereen wordt verzocht zijn QR code altijd bij zich te hebben. Zonder een 

geldige QR code kunnen wij helaas op dit moment niemand binnen laten.  

Daarbij vragen wij een ieder om zoveel als mogelijk medische mondkapjes te 

gebruiken (FFR2) en liever geen stoffen en/of zelfgemaakte 

mondkapjes te gebruiken. 

QR CODE AANPASSEN:  

Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat de QR-code 

telkens opnieuw moet worden vernieuwd als men positief 

getest is (en er dus een herstelbewijs beschikbaar is) dan 



wel als men een boosterprik heeft gehad. Als dat niet wordt gedaan, dan blijft de 

oorspronkelijke QR-code (en dus de einddatum daarbij) gelden in de 

CoronaCheck app.  

 

Een papieren-versie van de QR-code moet dus ook opnieuw worden opgehaald 

en geprint. 

Uitleg hoe werk ik mijn Coronabewijs bij:  

Gegevens CoronaCheck bijwerken 

▪ Open de app CoronaCheck. 

▪ Tik rechtsboven op het plusteken. 

▪ Tik op Vaccinatiebewijs. 

▪ Tik op Log in met DigiD. 

▪ Log in via een sms-code of via de DigD-app. 

▪ De vaccinaties verschijnen in beeld. Controleer of de booster ertussen 

staat. 

▪ Tik op Maak bewijs. 

Het bewijs verschijnt in de app. Zowel voor Nederland als internationaal (te 

vinden op het tabblad 'Internationaal'). 

Coronatoegangsbewijs op papier aanvragen kan op twee manieren: 

1. Via de website coronacheck.nl met de DigiD   

• Ga naar https://coronacheck.nl/nl/print/ 

• Lees de privacy verklaring en klik op akkoord 

• Klik op volgende 

• Maak uw keuze v.w.b. uw coronatoegangsbewijs: vaccinatiebewijs, 

herstelbewijs of testbewijs en klik hier op 

• Log in met de DigiD (de DigiD van degene waarvoor het 

coronatoegangsbewijs is). Geen DigiD? Klik hierop en vraag de DigiD aan.   

2. Telefonisch met het BSN (burgerservicenummer)  

• Heeft u zelf geen DigiD (of voor uw naaste) of geen smartphone of 

computer met printer? Dan kunt u in sommige gevallen een coronabewijs 

op papier thuisgestuurd krijgen.  

• Bel hiervoor naar de CoronaCheck helpdesk op 0800-1421 en vraag naar 

de mogelijkheden. 

• Houd het burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dit nummer staat in 

het paspoort, de identiteitskaart of het rijbewijs. 

• Nadat uw gegevens zijn ingevoerd ontvangt u binnen vijf werkdagen het 

coronabewijs per post. 

• Maak een kopie van het bewijs en houd het origineel thuis. 

Laten we hopen dat wij het programma wat wij voorzichtig gaan opzetten echt 

kunnen uitvoeren. 

https://coronacheck.nl/nl/print/
tel:08001421


 

Onze voorlopige plannen: (vooral heel voorlopige 

plannen). 

Zondag 6 maart :   Workshop & Sociëteit                                     

Dinsdag 8 maart:  Bloemschikken                                                                  

Zondag 13 maart:   Bowlen                                                     

Zaterdag 12 maart  Eetcafé                       

Zaterdag 26 maart   en                                                                     

zondag 27 maart:  Rommelmarkt 

Het overige programma gaan we nog nader uitwerken.  

Voor 24 vrijwilligers, in twee sessies werd er 

op zaterdag de 22ste januari een AED cursus 

georganiseerd. Wat was dit weer een fijne 

cursus. De cursusleider boeide van het begin 

tot het eind. Hij heeft jaren ervaring maar 

brengt het inspirerend over.  Hopelijk kan hij 

over twee jaar ons weer bijscholen.  

 

Op zaterdag 2 april hoopt de Truckrun organisatie 2x een korte route te mogen 

gaan rijden.  

We hopen met hen dat alle vergunningen in orde komen en ze hun activiteit ook 

weer kunnen organiseren.  

Weet u nog in de tijd dat we gezellig op Goede Vrijdag gingen afdansen? 

Of wat denkt u van een line dance avond? (Zou het  op 9 april gaan lukken)?  

Wat denkt u van een gezellige Paas Bingo op zondag 10 april? (Zou het gaan 

lukken? 

We bereiden het voor, op het gevaar dat het plotseling toch afgezegd moet 

worden, maar we hebben nu eenmaal ook tijd nodig om zaken voor te bereiden. 

Wij weten het allemaal nog niet, maar wij blijven het allemaal opvolgen. En 

zodra het veilig is, dan gaan wij het echt weer allemaal doen. 

 

Abelien van der Rest (06-14130944).   

 

 



 

 

  

      DATA BOWLEN VAN 13 
FEBRUARI T/M 3 JULI 2022 

 

 

Omdat er een aantal zondagmiddagen niet kon worden gebowld is het gelukt om 

alsnog extra zondagen te boeken en de gemiste middagen de komende periode in 

te halen. Het nieuwe schema is nu:   

Zondag 13 februari 2022 

Zondag 13 maart 2022 

Zondag 3 april 2022 

Zondag 15 mei 2022 

Zondag 29 mei 2022 (inhaal) 

Zondag 12 juni 2022 

Zondag 19 juni 2022 (inhaal) 

Zondag 3 juli 2022 (inhaal) 

Verzamelen om 13.30 uur bij het Bowlingcentrum 

Spijkenisse. 

Bowlen van 14.00 – 16.00 uur.                                                       

Kun je een keertje niet?                                                                  

Graag afbellen bij Betsie de Heer, 0620827351                                     

Of stuur een mail aan: deheer4@hotmail.com 

 

 

      WE GAAN WEER BOWLEN    

Er zijn een  paar plekjes vrijgekomen. 

Wil jij bowlen? Kom gezellig meedoen. 

 

mailto:deheer4@hotmail.com


 

Ken jij iemand die onze vrijwilligersgroep wil komen versterken?  

Wij zoeken o.a. versterking bij: 

Zwemmen (zowel voor in het water als aan de kant) 

Dansen (dinsdagavond) 

Koken (woensdag- en donderdagavond) 

Crea woensdag    (middag)  

Bowlen (1x per maand op zondagmiddag) 

Info nodig: mail naar voorzitter@denieuwebrug.com 

Bellen kan ook naar 06-14130944.

 

 

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


 

 

 

 

 

Dinsdagmorgen van 10.30 – 12.00 uur opent 

Stichting De Nieuwe Brug aan M.A. de Ruijterstraat 

7 in Spijkenisse voortaan haar deuren. 

Je bent van harte welkom! 

Sluit je aan bij de Hobbyclub. We 

kijken samen wat we gaan doen. 

Tegenwoordig kun je ook komen 

schilderen op dinsdagmorgen.  

We werken met een wisselend programma.  

Kom gezellig langs voor een kop 

koffie/thee.   

 

SLUIT JE AAN! LOOP BINNEN! 

 



 
 

 

 

 
 

 

Kom jij ook gezellig meedoen?  

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

 

Eigen bijdrage: leden/vrijwilligers € 10.00 

Introduce’s € 12,50 

(Dit is incl koffie/thee). 

 

De volgende bloemschikochtend is dinsdagmorgen 12 april 2022 

 

 

 

 

Ps dit gaan wij niet maken, gewoon een gezellig plaatje.  
 

 

                                                                           

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

Dinsdag 8 maart 2022 

10.00 - 12.00 uur 

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


 

 

 

Met ingang van 1 november 2021 zijn wij gestart met een 

nieuwe activiteit.  

We waren net gestart en toen gingen we alweer dicht. We 

hadden dus te maken met een valse start. 

We hebben twee mogelijkheden om te komen schilderen: 

en wel op:  

• Dinsdagmorgen van 10.30 – 12.00 uur  

• Woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur 

Deze activiteit wordt toegevoegd aan de 

bestaande  activiteiten welke wij aanbieden 

bij de hobbyavond ėn de dinsdagmorgen.  

  

Daarnaast kun je bij ons (leren) breien, 

handwerken, haken, daimond painting, 

kleuren/schilderen op nummer, knutselen, 

puzzelen, houtbewerking, figuurzagen etc 

etc.  

 

LOOP BINNEN BIJ ONS EN KIJK OF HET IETS VOOR JOU IS. 

(M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse)  

                                                                       



 

ZONDAG 13 februari 2022 a.s.  

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

 

HET IS BOWLING TIME !!!!!!! 

Om 13.30 uur verzamelen in het restaurant van Party 

en Bowlingcentrum Spijkenisse  

Hoogwerfsingel 2 

3202 SP Spijkenisse 

Nadere informatie: Kees en Betsy de Heer: 

deheer4@gmail.com of 06-20827351 

Kun je deze keer niet? Laat het even weten.  

Wil je komen kijken? Gezellig.  

We hebben weer een paar plekjes vrij. 

 
  

BOWLEN 

mailto:deheer4@gmail.com


 

       

  

            14.00 – 16.00 uur is het Workshop Time 

 

 

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

introducés betalen € 5,00 (dit is incl. consumpties).                                                           

Stuur een mailtje naar: deheer4@hotmail.com.                              

Telefonisch opgeven kan ook: 06-20827351  

 

ZONDAG 6 maart 2022 

mailto:deheer4@hotmail.com


                                  

Helaas kan Michael zelf niet aanwezig zijn, 

maar wij hebben onze eigen toppers.   

Kom jij ook meedarten op zondag                                  

tijdens de societeit?                               
ZZOONNDDAAGG  66  mmaaaarrtt  22002222    

                                    vvaann  1144..0000  ––  1166..0000  uuuurr  

 

En dit alles o.l.v. onze eigen 

sociēteit  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  altijd open.  



 

WIJ ZOEKEN: ……….. 
BOEKEN 

KLEDING 

HUISHOUDELIJKE SPULLEN 

PANNEN/POTTEN 

SNUISTERIJEN 

MOOI ELEKTRA 

LAMPEN 

en allerlei andere leuke spullen voor onze 
gezellige markt. 

U kunt uw spullen afleveren op de tijden 
dat wij open zijn. 

Voorlopig zijn wij open op maandagmorgen, 
dinsdagmorgen, dinsdagavond, woensdagavond 

 

GEEN MEUBELEN                                   
Hier hebben wij helaas geen ruimte voor.   



 

 

Jarigen februari 2022 

 

2 februari  Gosse de Deugd                                                                                                                

2 februari Mark Giezen                                                                                                          

2 februari  Peter Huisman                                                                                                                     

3 februari Renzo van Rijen                                                                                                                    

3 februari Nino de Lange                                                                                                                          

3 februari   Marcel Salome                                                                                                                    

4 februari Giovanni van Es                                                                                                                      

4 februari  Lars de Klerk                                                                                                                             

4 februari Danny de Korte                                                                                                                      

4 februari Anjo Molendijk                                                                                                                      

6 februari James Bol                                                                                                                               

6 februari Petra Offenmeijer                                                                                                                    

8 februari Shivangi Balraadsjing                                                                                                                 

11 februari Patrick Blok                                                                                                                           

12 februari Coen Bevaart                                                                                                                        

12 februari Michel van Duuren                                                                                                                    

14 februari Wolf van de Luitgaarden                                                                                                           

14 februari Saskia Steenhuis                                                                                                                     

14 februari    Leonne Schoonmade                                                                                             

15 februari Maria Blok                                                                                                                               

15 februari Aletta Smits                                                                                                                         

16 februari Bas Hijbeek                                                                                                                            

16 februari  Siem Groeneweg                                                                                                                 

16 februari  Patrick van Huffel                                                                                                             

16 februari Joke Versendaal                                                                                                                     

17 februari Jolien Braspenning                                                                                                                       

17 februari Daan Broeders                                                                                                                         

18 februari Ingrid Buitendijk                                                                                                                         

18 februari  Charleen van der Burg                                                                                                                 

18 februari Hendrik jan Landman                                                                                                              

18 februari  Desiree Opstal                                                                                                                            

19 februari Jayson Oliviera                                                                                                                  

20 februari Jeroen Jaspers                                                                                                                    

22 februari Devian Noventa                                                                                                      

23 februari Diana Seegers                                                                                                                     

26 februari Marina Bussem                                                                                                                        

26 februari  Lejairo Lake   

 

 

 



                       

               

 
Opgeven bij Gre Wiechmann. 

M.A. de Ruijterstraat 7 

Spijkenisse 

Iedereen is van harte welkom! 

Gre.wiechmann@gmail.com /                                            

mob.nr:  06-42826465.                                      

Eigen bijdrage is € 6,50 exkl. consumpties.                                               

Opgeven tot uiterlijk vrijdag 11 maart. Maar let wel op: vol=vol.     

Het aantal gasten zal afhankelijk zijn van de maatregelen welke op dat 

moment gelden. Dus schrijf je snel in.  

Eetcafé  

Zaterdag             

12 maart 2022  

17.30 - 20.00 uur 

mailto:Gre.wiechmann@gmail.com


 

   

OP ZATERDAG 26 MAART van 

09.00 – 16.30 uur &                        

ZONDAG 27 MAART 2022 van 

10.00 – 15.30 uur 

IS ONZE VOORJAARS 

BLOEMENMARKT WEER OPEN. 

Prachtige bloemstukken voor 

diverse prijzen zijn bij ons te 

verkrijgen  

DEZE DAGEN WORDEN ER DOORLOPEND PRACHTIGE 

STUKKEN GEMAAKT.  

 



                                                                                        

 

 

 

•  

• CD& Boekenbeurs   

• Kledingbeurs  

• Elektromarkt 

• Bloemenbeurs  

• Handige spullen 



 

HET IS BOWLING TIME !!!!!!! 

 

Om 13.30 uur verzamelen in het restaurant van Party 

en Bowlingcentrum Spijkenisse  

Hoogwerfsingel 2 

3202 SP Spijkenisse 

Nadere informatie: Kees en Betsy de Heer: 

deheer4@gmail.com of 06-20827351 

Kun je deze keer niet? Laat het even weten.  

Wil je komen kijken? Gezellig.  

 

 

mailto:deheer4@gmail.com


 

 

 

 

RESERVEER 

ZATERDAG 9 APRIL 2022 

IN JE AGENDA!!!!! 

 

Wij gaan weer onze gezellige line dance 

avond organiseren.  

Iedereen kan en mag meedoen.  

 

 

 



 

  

 

ZONDAG 10 april 2022 gaan de balletjes weer rollen. 

Iedereen kan meedoen of je nu lid bent of niet.                            

De vrijwilligers helpen je als je het niet helemaal 

alleen kunt.  

Zaal open: 12.30 uur.  

Aanvang bingo: 13.00 uur  

Einde activiteit: 17.30 uur                                                     

1 Boekje kost : € 1,50.      

                                                                                                 

Uitgangspunt is deze middag 3 rondes te spelen, dus 3 

boekjes a € 1,50 te spelen en daarnaast één of twee 

extra rondes à € 1,00 per ronde. Toegang is € 1,00 en 
op je toegangsbewijs kan ook een prijs vallen.  

Er zijn weer mooie prijzen beschikbaar gesteld. Leuk 

als je je familie, buren, vrienden of bekenden 

meebrengt. 

 

TOT ZONDAG 10 APRIL 2022 

 



AKTIVITEITENKALENDER  maart 2022 

 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

 

     

 

 

                             

 

 

 

                      

 

 

 

                      

 

 

 

       

 

   

 

 

     

 

 

 

 

 Zondag 6 maart 2022 

14.00 – 16.00 uur 

Sociëteit  

Zondag 13 februari 2022 

14.00 – 16.00 uur 

Bowlen bij het 
Bowlingcentrum 
Spijkenisse 

 

 

 Zondag 6 maart 2022  

14.00 – 16.00 uur 

 WORKSHOP 

Zaterdag 26 maart en 

Zondag 27 maart 2022 

  

ROMMELMARKT 

  

  

 Zaterdag 12 maart  

17.30 – 20.00 uur 

 Eetcafé 

Dinsdag 8 maart 2022 

10.00 – 12.00 uur  

 

BLOEMSCHIKKEN 
 

Zondag 13 maart 2022 

14.00 – 16.00 uur 

Bowlen bij het 
Bowlingcentrum 
Spijkenisse 

 



      

 

 

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

