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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  0181-632080/06-13970451                d.jaspers1@upcmail.nl                              

Secretaris  Gré Wiechmann 06-42826465/06-48012641       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    06-20827351  deheer4@hotmail.com                                

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

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

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   Wendy Mirer      0181-629600  wendy78m@hotmail.com  

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                            

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 06-28841030 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 

 



WAT EEN FEEST ………..  
WIJ HEBBEN ALLE PLANNEN  WELKE AL 

MAANDEN OP DE PLANK LAGEN,  AFGESTOFT EN 

OPGETUIGD.   

Wat hebben wij lang gehoopt op het groene licht en 

nu is dit dus gekomen! 

De Corona maatregelen gaan in nood tempo 

afgebouwd worden. Is corona helemaal weg?  Welnee. Corona zal nog zeker 

onder ons blijven. En wij zullen allemaal nog wel een keertje een booster krijgen 

aangeboden.  

Uiteraard alert blijven is het devies. We blijven onze handen veel wassen. Zorgen 

dat de hygiëne top is. En dat kunnen we alleen met elkaar doen. 

De mondkapjes mogen af. Maar de schermen bij dansen houden wij er nog even in. Echter …….. als er door de leiding van een activiteit liever gezien wordt dat 
wij de mondkapjes voor die specifieke activiteit nog even ophouden, dan doen 

wij dat gewoon.  De begeleiding van iedere activiteit geeft dus zelf aan wat ze het 

liefst willen zien. 

Een groot compliment aan al onze deelnemers is hier zeker op 

zijn plaats. Ze hebben het echt TOP gedaan in deze corona 

periode. Zonder problemen, zonder enige aansporing,  hebben 

ze laten zien dat ook zij heel graag willen komen naar de club. 

De QR codes zijn gelukkig ook afgeschaft.  Dan kan IEDEREEN 

weer komen meedoen. Wij kijken naar jullie allemaal uit.  

 

 Sluit je aan bij ons, we hebben echt prachtige 

activiteiten. Voor elk wat wils.   

 

 

Over twee activiteiten moeten wij ons gaan beraden. De 

dinsdagmorgen, opgezet op verzoek van twee tehuizen, is 

uiteindelijk door geen van haar deelnemers bezocht. De 

aanwas is minimaal en wij gaan overleggen of en hoe wij 

eventueel verder gaan. 

 

 

 



 

Voor de woensdagmiddag jeugdclub zoeken wij dringend 

iemand die de begeleiding van deze groep kan oppakken. 

Wij hebben zowel jongens als meisjes en zij vinden het 

fantastisch om woensdagmiddag naar ons toe te komen, 

maar zonder vrijwilliger gaat dat zeker niet lukken. 

 

Ken jij iemand die dit ziet zitten en dit ook echt leuk vindt? Breng 

haar/hem in contact met ons.  

Trots zijn wij wel dat er zowel bij het Koken, Bowlen als bij 

Zwemmen nieuwe vrijwilligers bij zijn gekomen. Welkom allemaal!  

Via de media hebben wij een oproep gedaan voor helpende handen. 

En wat zijn wij blij dat wij zeker drie nieuwe vrijwilligers kunnen begroeten. 

WELKOM!  

We zijn nu heel druk bezig met het programma rond te maken voor de komende 

maanden.  

We zijn bijzonder blij dat wij weer kunnen gaan TEST Dansen.   

Goede Vrijdag 15 april 2022 gaan we weer 

gezellig met elkaar dansen bij Scala 

Molewatering. Wat bijzonder fijn is het toch 

dat Dikkie Pronk dit weer voor ons heeft 

kunnen regelen. Een grote glimlach van 

iedereen is de beloning Dikkie!  

Natuurlijk passen wij dit feestelijke 

programma op Goede Vrijdag aan.               

 

IEDEREEN van de dinsdagavond dansgroep kan meedoen. Jullie hebben heel 

veel lessen gemist, we gaan hard oefenen,  maar als het dit jaar ietsje minder 

gaat doordat we minder hebben kunnen oefenen, dan geeft dat helemaal niets.  

Wij gaan er een FEESTJE van maken. Zie verderop in het blad hoe je je kunt 

aanmelden. En ………. Breng vrienden, familie, bekenden, buren of wie dan ook mee om mee 

te genieten van deze TOP avond. 



We hebben heel veel mooie spulletjes 

binnengekregen voor de Markt welke 

gehouden gaat worden op ZATERDAG 26 

MAART en ZONDAG 27 MAART. 

Heel veel mooie kleding welke wij al op 

maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 

maart op de kledingrekken hangen. Dit om de druk af te halen van het opbouwen in zo’n 
korte tijd. Kun je komen helpen? Graag. 

De grote buitentent wordt op maandag 21 of dinsdag 22 maart opgezet. Wij 

zoeken handige mannen/vrouwen om te komen helpen bij het opbouwen. 

 

Op donderdag middag 24 maart zoeken wij sterke mannen en vrouwen die 

kunnen helpen om de spullen uit de opbergruimte te halen zodat wij 

vrijdagmorgen 25 maart vanaf 09.00 uur kunnen gaan opbouwen. WIE KOMT 

ONS HELPEN OM ALLE DOZEN UIT TE PAKKEN? 

Wij hebben een enorme partij prachtige BOEKEN staan, welke gesorteerd 

worden neergezet. Er zullen mooie voorjaars bloemstukken worden gemaakt, er 

zal gelegenheid zijn om lekker te snuffelen. De elektro afdeling heeft weer leuke 

spullen staan, daarnaast is er weer een aanbod lampen in alle maten en soorten 

binnengekomen.  Maar voordat de markt kan starten hebben wij  nog heel veel 

werkzaamheden te verzetten,  waar we graag helpende handen bij willen 

hebben.  

Wat zal het een feest zijn als wij met elkaar op 

ZONDAG 22 MEI naar de EXPO in Almere kunnen 

gaan. De bussen zijn geregeld, de toegangskaarten 

worden besteld, en dan gaan wij naar deze unieke 

gelegenheid die slechts 1x in de 10 jaar wordt 

georganiseerd. Wil je een ritje maken in de 

kabelbaan? Dan kan dit ook. Snel inschrijven is 

belangrijk. Doe het dus zo snel mogelijk.  

Rolstoelers kunnen ook mee. Wel zullen wij kijken 

wie er op een stoel kan zitten en zijn rolstoel in 

het luik meegenomen kan worden, maar voor de 

elektrische rolstoelen hebben wij een plekje in de 

bus.  



 

Maar ook hier geldt: er zijn een beperkt aantal plaatsen, dus wie het eerst komt 

die het eerst maalt.  

De eetcafés worden weer opgestart, net als het bloemschikken. 

Er zijn plannen genoeg.  Vergeet alleen niet je snel aan te 

melden.  

Bij het bowlen was het heel gezellig. Volgende keer hopen wij 

dat iedereen er weer bij kan zijn, want de coronaperikelen 

hielden een aantal van de deelnemers nog even thuis.   

Wel moet je rekening houden met het feit dat wij elke keer 

loten op welke baan je ingedeeld wordt. Dit doen wij om de groepen te mengen 

en zo groepsvorming tegen te gaan.   

Bij de Stichting wordt niemand buiten gesloten! Dat is ons devies en daar zijn wij 

trots op.   

Helaas waren er een paar bowlers waar het vervoer niet voor geregeld was dus 

konden zij niet deelnemen. Maar zondag 13 MAART gaan we weer.  

Koken en Muziek zijn ook opgestart. Voor de 

kookgroep geldt dat wij tot eind maart de groep in 

tweeën hebben gedeeld, daarna hopen wij dat het 

vanaf 1 april weer mogelijk is dat iedereen elke week 

kan komen.  

We gaan dit jaar wat vroeger dan anders een workshop 

organiseren voor de Pasen, gewoon omdat ons 

programma in het weekend vol is. Dus kom jij ook 

ZONDAG 6 maart een PAAS mandje vol lekkers maken? 

Kijk verderop in het blad om je aan te melden.  Op zondag 

6 maart is er ook weer een sociëteit. Wij kunnen hier 

DARTEN, SJOELEN of wat men maar wil gaan doen. Wil je 

gewoon koffie/thee komen drinken? Gewoon doen.  

De bloemschikkers kunnen dinsdag 8 

maart weer actief aan de gang. We organiseren een workshop 

van 10.00 – 12.00 uur. Meld je snel aan!  In het blad verderop 

staat hoe.   

De wedstrijdzwemmers gaan zich voorbereiden op de eerste 

wedstrijd welke op zaterdag 14 mei zal gaan 

plaatsvinden. Komt dit uit? Niet echt. We 

hebben nl die dag ook eetcafé.                                                                                                       

We hopen een aantal ouders te kunnen enthousiasmeren 

welke mee willen gaan naar de zwemwedstrijd.                                                             



Ze hebben hier al zolang op moeten wachten. Dus wie wil mee om deze groep te 

gaan begeleiden? 

We gaan op zaterdag 9 april a.s. weer voor de line dance. Wat hebben wij dit gemist, gewoon met elkaar o.l.v. Arnold Breuēr en zijn vrijwilligers een avondje 

onbekommerd met elkaar op de dansvloer. Inschrijven hoeft niet. Verderop is de 

info hierover opgenomen. 

Kent u het programma: Heel Holland Bakt? Nu wij gaan op 

ZONDAG 24 APRIL met elkaar tijdens de workshop aan de 

slag. Voor een keer nemen we wat langer de tijd. Iedereen 

die wil komen meedoen, moet zich aanmelden en wij 

verwachten hen om 13.30 uur! 

De Sociëteit is deze middag er natuurlijk ook. Zij starten om 

14.00 uur. Kijk ook voor info verderop in het blad.  

Je kunt je aanmelden voor de TRUCKRUN welke ONDER VOORBEHOUD 

gehouden gaat worden op zaterdag 9 april. In aangepaste vorm dat is alvast 

zeker. Nu maar hopen dat alle vergunningen verstrekt gaan worden.  De run 

wordt in tweeën gesplitst zodat er twee keer gereden gaat worden. 

Als je THUIS woont of BEGELEID in je eigen woning, dan kun je je aanmelden via 

ons. 

Woon in je in woongroep dan moet je via de woongroep worden aangemeld. 

Dus meld je aan; of het doorgaat? Dat horen wij hopelijk heel snel, maar de 

informatie was niet beschikbaar voor het ter perse gaan van dit nummer, en 

wachten op volgende maand dat zijn wij te laat. 

Er komen voorzichtige geluiden dat de Avondvierdaagse 

in juni weer zou mogen worden georganiseerd. Dit zou 

echt heel fijn zijn. 

In het volgende Brugnieuws komen wij hopelijk met het 

definitieve antwoord. 

De grootste beloning zal zijn als iedereen weer aan alles 

mee kan komen doen. 

Voor hen die ziek zijn, wij wensen jullie veel sterkte en hopen op 

een snelle terugkeer.  Wij kijken naar jullie allemaal uit.  Vanuit 

verbouwingsland is het nog steeds ERG STIL . Wij wachten af, maar 

of ze het gaan redden om binnenkort te starten? Ik heb er een hard hoofd in. Maar ……….. ik laat mij graag verrassen. 

Stichting De Nieuwe Brug, Abelien  



DATA BOWLEN VAN 13 MAART 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 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 

 

  

mailto:deheer4@hotmail.com


 

Ken jij iemand die onze vrijwilligersgroep wil komen versterken?  

Wij zoeken o.a. versterking bij: 

Zwemmen (in het water) 

Dansen (dinsdagavond) 

Crea woensdag   (middag)  

Info nodig: mail naar voorzitter@denieuwebrug.com 

Bellen kan ook naar 06-14130944.

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


 

 

 

 

 

Dinsdagmorgen zijn wij van 10.30 – 12.00 uur open.  

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.  

 

Kom gezellig langs voor een kop 

koffie/thee.   

 

We hebben deze morgen als proef opgezet en 

evalueren eind maart of de proef wordt voortgezet. 

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


 
 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

Er zijn twee mogelijkheden en wel op 

Dinsdagmorgen van 10.30 – 12.00 uur 

Woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur 

 

En ook hiervoor geldt:  

IEDEREEN KAN EN MAG MEEDOEN  

 

KOM GEWOON KIJKEN OF HET WAT VOOR JE IS.  

 

 

  LOOP BINNEN !!! 
                                                                       

  

KOM JIJ OOK LEKKER 

SCHILDEREN BIJ ONS ?? 



ZONDAG 6 MAART 2022 

14.00 – 16.00 uur 

WORKSHOP 

 
• We gaan zondag de 6e maart een vrolijk paasmandje 

maken. Eigen bijdrage workshop: € 3,50.  Introduce’s 
€ 5,00 (incl. consumptie). 

 

Wie wil er nu niet zo’n leuk, gevuld 
paasmandje mee naar huis nemen?                                                            

Aanmelden voor de workshop bij  

Betsy de Heer: 06-20827351 

Mailadres: deheer4@hotmail.com  

 

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?                 
ZONDAG 6 maart 2022  

                  van 14.00 – 16.00 uur  

 

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:  Wil je iets drinken, dan moet je 

wel zorgen dat je geld bij hebt.    

                                                                                                                   

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.   

 

 



                       

               

 
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, schoenen 

• Tasjes, Sporttassen etc 

• Elektromarkt 

• Bloemenbeurs  

• Huishoudelijke spullen 

• Snuisterijen 

  



 

 

Eetcafé 

Zaterdag 2 april 2022 

van  

17.30 – 20.00 uur 
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.     

Schrijf je snel in. 

mailto:Gre.wiechmann@gmail.com


 

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


 

 

 

ZATERDAG 9 APRIL 2022 

GAAN WE LINE DANCEN 

van 19.30 – 22.00 uur  

 

Arnold Breuër komt weer langs met zijn 

vrijwilligers.  Iedereen kan en mag 

meedoen.   

KOM JIJ OOK GEZELLIG MEE BEWEGEN? 

 

 

 

  



TRUCKRUN ZATERDAG 9 APRIL in SPIJKENISSE 

O N D E R   V O O R B E H O U D. 

 

Op Zaterdag 9 april a.s. hoopt de Truckrun 

organisatie weer  ouderwets rond te kunnen 

gaan rijden over Voorne Putten! 

Wel zal het dit jaar anders gaan dan andere 

jaren. 

Er zullen twee aangepaste, ingekorte, 2 runs 

worden verreden.   

Hallo allemaal,  

Gelukkig gaat het weer door dit jaar, onder voorbehoud dat alle vergunningen worden 
afgegeven. De truckers rondrit wordt dit jaar gehouden op zaterdag 9 april 2022.  

Zoals al jarenlang bekend is kunnen de deelnemers die in de woonvoorzieningen wonen, 
uitsluitend rechtstreeks zelf bij Stichting Truckrun Spijkenisse inschrijven. De 
woongroepen krijgen hier zelf bericht van. De woningen moeten jullie zo snel mogelijk 
opgeven. Want vol=vol. Dus woon je in een woonvoorziening? Dan kun je je uitsluitend via 
je woning aanmelden.   

Diegene die niet volgens bovenstaande manier bericht hebben ontvangen en niet in een 
woonvoorziening wonen en wel lid zijn van de Stichting de Nieuwe Brug kunnen zich door 
middel van onderstaande strook aanmelden bij Stichting De Nieuwe Brug.  

Strook inleveren in de gele brievenbus in het clubgebouw, op maandagavond in het 
zwembad of rechtstreeks bij Joke & Piet Versendaal Salamanderveen 114 3205 TD 
Spijkenisse  

Uiterste inleverdatum: 13 maart 2022 Na deze datum is opgeven niet meer mogelijk. Let 
op: Als je een plaats krijgt toegewezen, verwachten wij dat je komt.                                    
Voor informatie kun je contact opnemen met Joke of Piet Versendaal tel: 0181-636618. Na 
je aanmelding krijg je in de week voor de truckrun verdere informatie. 
====================================================================      
Ik wil mee met de truckrun rondrit op zaterdag 9 april 2022                                                       
(Er zullen twee runs gehouden worden, men wordt ingedeeld).  

 

Naam: ………………………………………………………………………..  

 

Adres: ……………………………………………   Telnr. ………………… 

Rolstoelgebruiker:       Ja / Nee                                                                     
Inleveren uiterlijk tot zondag 13 maart 2022 in de gele brievenbus in het clubgebouw,  
maandagavond in het zwembad of bij Piet & Joke.  Let wel op: vol=vol.  
  



 

  

 

ZONDAG 10 april 2022 gaan de balletjes weer rollen. 

Iedereen kan meedoen of je nu lid bent of niet.                            

De vrijwilligers helpen de deelnemers als ze er niet 

helemaal alleen uitkomen.  

Zaal open: 12.30 uur.  

Aanvang bingo: 13.00 uur                                                         

Einde activiteit: 17.30 uur                                                     

Prijs per boekje is € 1,50.  

                                                                                                         

Uitgangspunt is deze middag 3 rondes te spelen, dus 3 

boekjes a € 1,50 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. De bar is open!  

 

TOT ZONDAG 10 APRIL 2022 

Zaal open: 12.30 uur; start                    

BINGO 13.00 uur. Eind: 17.30 uur 



 

 

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

Dinsdag 12 april 2022 

10.00 - 12.00 uur 
 

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 17 mei 2022 

 

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


 

TESTDANSEN 

STICHTING DE NIEUWE BRUG 

GOEDE VRIJDAG 15 april 2022 

Het testdansen vindt dit jaar weer plaats bij Scholengemeenschap                                                         

Scala Molenwatering, Curieweg 25, 3208 KJ Spijkenisse 

Na twee jaar geen testdansen te hebben kunnen organiseren, gaan wij dit jaar gelukkig als alles 

goed blijft gaan, weer testdansen. Met dank aan Dikkie Pronk. Zij is contactpersoon bij de Scala 

Molenwatering en zij heeft ervoor gezorgd dat wij dit jaar daar weer terecht kunnen. Bij Scale 

kunnen wij ook veel familie, vrienden en kennissen van onze testdansers ontvangen. Iedereen 

wil toch zien wat wij er nog van kunnen? 

Onze deelnemers betalen geen entree, tegen inlevering van de entreekaart krijgen zij op de 

avond zelf een gratis consumptie (koffie, thee of frisdrank) De entreekaarten voor de 

toeschouwers kosten € 3,50 per stuk. Tegen inlevering van de entreekaart is er een gratis 
consumptie (koffie, thee of frisdrank).  Toegangsprijs voor kinderen is € 1,50 incl consumptie. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen door een mail te sturen aan 

testdansen@gmail.com 

Je kunt de entreekaarten vooraf bestellen door het onderstaande strookje in te vullen. Bij 

inlevering van het strookje sluit je gelijk het geld in de envelop erbij in. Je kunt het bedrag ook 

rechtstreeks overmaken aan Penningmeester Stichting De Nieuwe Brug,                                                       

NL 88 INGB 000 570 4558 en je aanmelding inleveren op de dansavond of in de gele brievenbus  

Inleveren in het zwembad kan ook op maandagavond.  

De zaal gaat open om 18.15 uur. Het testdansen begint uiterlijk om 19.00 uur. Deze avond kun je 

ons steunen door enveloppen te kopen!                                                                                                                                     

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Ja,  ik kom naar het testdansen op vrijdag 15 april 2022 bij Scholengemeenschap Scala 

Molenwatering in Spijkenisse en wil graag  

______ toegangskaarten a € 3,50 bestellen 

______ toegangskaarten a € 1,50 bestellen (uitsluitend voor kinderen tot 12 jaar).  

Naam:        Adres: 

Telefoonnummer      Mailadres: 

o Overmaken op NL 88 INGB 000 570 4558 t.n.v. Penningmeester Stichting De Nieuwe Brug 

en lever het formulier in op dinsdagavond of in de gele brievenbus of op maandagavond 

bij het zwembad.       

o Sluit bij het inschrijfformulier gelijk het geld bij ad €     ,     in een gesloten enveloppe, in. 

De entreekaarten worden de week voor het testdansen uitgereikt. Aanmeldingen kunnen in de 

gele brievenbus worden gedaan of op dinsdagavond bij het dansen zelf worden ingeleverd. De 

aanmelding kan ook op maandagavond in het zwembad worden afgegeven. 

mailto:testdansen@gmail.com


 

 

 

 

 

Op zondag 24 april 2022 gaan wij gezellig 

met elkaar bakken.  

Heel Holland bakt is een populair 

programma waar veel mensen heel veel 

plezier aan beleven. 

Wij gaan dus ook lekker met elkaar  

BAKKEN.  

 

Voor één keer starten wij EERDER. Kom op tijd. Want alles moet ook 

gebakken worden.  

Wil je aansluiten bij de Bak Workshop?  Geef je dan vroegtijdig op! 

 

Aanmelden voor de BAK workshop 

bij Betsy de Heer: 06-20827351 of 

per mail naar 

deheer4@hotmail.com 

 

 

       



                                                                   

WE GAAN WEER DARTEN, SJOELEN, 

GEZELSCHAPSPELLETJES DOEN;  WAT JE MAAR WILT. 

Kom jij meedarten op zondag 24 april 

tijdens de societeit óf kom je  sjoelen 

óf een gezelschaps spelletje doen óf 

gewoon koffie/thee drinken?    
ZONDAG 24 maart 2022 

van 14.00 – 16.00 uur 

 

Dit alles o.l.v. onze eigen 

sociēteit specialist: KEES. 

Iedereen mag meedoen!  

 

Wil je iets anders doen, een spelletje, puzzelen, 

gezellig kletsen? Ook goed.   

Toegang is gratis:  de bar is open. Vergeet geen geld 

mee te nemen.  

                                                                                                                   

Aanmelden is niet nodig.                                                   

IEDEREEN KAN EN MAG GEZELLIG LANGSKOMEN EN 

MEEDOEN.  

 



 

 

 

Zondag 22 mei 2022 

Eens is de 10 jaar kun je de 

Expo bezoeken in Nederland. WIJ GAAN ER HEEN ! 

 

Dagreis naar Expo 2022 in Almere incl een ritje in de 

kabelbaan (ook geschikt voor rolstoelers).  

Vertrek    09.30 uur per bus 

Aankomst Expo  11.00 uur (ongeveer) 

Wij verzorgen de lunchpakketten, iets lekkers en drinken!  

Vergeet niet zelf geld mee te nemen als je iets extra’s wilt 
kopen.  

Vertrek en aankomst is vanaf de M.A. de Ruijterstraat 7 

in Spijkenisse.  

Vertrek vanuit de Expo 2022:   16.00 uur                     

Terugkomst:      17.30 uur                                 

Eigen bijdrage:  € 25,00 pp  Introducés toegestaan, zij 

dragen  € 50,00 bij in de kosten. 

 



 

 I n s c h r ij f f o r m u l i er 

Ja, ik schrijf mij in voor de dagtocht Expo Almere op 22 mei 2022 

 Naam:  

 Adres: 

 Telnr:                             Rolstoel ja/nee 

Mailadres:  

     Naam introduce:  

            Telnr: 

Ik wil graag mee in de kabelbaan     ja/nee                                                     

(Rolstoelers kunnen ook mee).  

• Eigen bijdrage € 25,00 (incl lunch en drinken)  

• Introducés zijn toegestaan eigen bijdrage € 50,00 (incl lunch en 

drinken 

Ik maak de bijdrage(n) over aan Penn. Stichting De Nieuwe Brug                           

NL 88 INGB 000 570 4558.  (Eventueel kunt u geld bij de inschrijving in 

een gesloten envelop in de gele brievenbus aan de M.A. de Ruijterstraat 

7 in Spijkenisse doen, of afgeven op maandagavond in het zwembad).  

Je inschrijving is pas definitief als de betaling heeft plaatsgevonden.  

Wij moeten de kaartjes  van tevoren bestellen dus teruggave van uw 

eigen bijdrage is niet mogelijk. Indien men op het allerlaatste moment, 

zonder geldige reden, afzegt zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag van 

deze dag achteraf in rekening te brengen.   

 

INSCHRIJVEN ZO SNEL MOGELIJK, NIET LATER DAN 1 MEI 2022.                                

VOL = VOL. 

 

 



 

 

 

 

Jarigen in maart 2022 

 

 

Pauline Kok    1 maart                                                                                                                                

Dirk Kindermans  2 maart                                                                                                                            

Elle van Veen    2 maart                                                                                                                            

Jayleigh Bos   3 maart                                                                                                                  Sion 

Schoester   5 maart                                                                                                                 Joke 

Heijman    9 maart                                                                                                                             

Harold Kes   9 maart                                                                                                                                

Amanda Vroon   10 maart                                                                                                                                   

Petra Velthuizen  11 maart                                                                                                                         

Wiggerd de Wit   12 maart                                                                                                                         

Conzuela Carrot  14 maart                                                                                                                                         

Olaf Maters   14 maart                                                                                                                                    

Andre van Halderen  15 maart                                                                                                                                      

Remy van Herk   16 maart                                                                                                                       

Priscilla Kootstra  16 maart                                                                                                                             

Jaqueline Meijer  16 maart                                                                                                                                  

Patricia Leander  18 maart                                                                                                                             

Sandra Ouwens   18 maart                                                                                                                       

Ria Voorberg   21 maart                                                                                                                                                 

Adrie Vennis   22 maart                                                                                                                              

Chayenne Louwers  23 maart                                                                                                                           

Wanda Vreugdenhil   24 maart                                                                                                                           

Marcel de Graaf  26 maart                                                                                                                              

Dirk van den Berg  28 maart                                                                                                                                     

Nick Goulooze   28 maart                                                                                                                     

Ash Blanker    29 maart                                                                                                                                

Rene de Boer   29 maart                                                                                                                                     

Anita Stavast    29 maart                                                                                                                         

Rebecca van Delft  30 maart                                                                                                                                 

Jelle Herrewijnen  30 maart                                                                                                                              

Jarfari Zargari   30 maart                                                                                                                                 

Erik van  der Vliet  31 maart  

 

 

 



 

 

 

 



AKTIVITEITENKALENDER  maart / april / mei 2022 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

                             

 

 

 

                      

 

 

                      

 

 

 

       

 

   

 

     

     

 

 

 
 

 

                      

 

 

 

                      

 

 

Zondag 13 maart                     

14.00 – 16.00 uur 

 

Zaterdag 26 maart en 

Zondag 27 maart 2022 

  

ROMMELMARKT 

 

Zondag 13 maart 2022 

14.00 – 16.00 uur 

Bowlen bij het 
Bowlingcentrum 
Spijkenisse 

 

 Zondag 6 maart 2022 

14.00 – 16.00 uur 

Sociëteit  

 

 Zondag 6 maart 2022  

14.00 – 16.00 uur 

PAAS  

WORKSHOP 

Dinsdag 8 maart 2022 

10.00 – 12.00 uur  

 

BLOEMSCHIKKEN 
 

 Zaterdag 12 maart 2022 

17.30 – 20.00 uur 

 Eetcafé 

Zondag 3 april 

14.00 – 16.00 uur  

Bowlen 

 

Zaterdag 2 april 

17.30 – 20.00 uur 

Eetcafé 

 



AKTIVITEITENKALENDER  maart / april / mei 2022 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

                      

 

 

 

                      

 

 

                      

 

 

 

                      

 

 

                      

 

 

 

                      

 

 

                      

 

 

 

 

Zaterdag 9 april 

 

Truckrun 

 

Zaterdag 9 april 

19.30 – 22.00 uur  

Line Dance 

Zondag 10 april 

13.00 – 17.30 uur  

BINGO 
 

Dinsdag 12  april 2022 

10.00 – 12.00 uur  

 

BLOEMSCHIKKEN 
 

Vrijdag 15 april 2022 AFDANSEN 

 

Zondag 24 april 2022 

14.00 – 16.00 uur 

WORKSHOP 

Bakken  

Zondag 24 april 2022 

14.00 – 16.00 uur  

Sociëteit 



      

 

 

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

