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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 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                            

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  

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 

 



 

Mei wat word je een toffe maand! 

Lekker weer en mooie activiteiten in het vooruitzicht. Wat wil een mens nog meer. 

En dan wat hebben wij een geweldige april maand achter de rug. Dik genieten voor 

iedereen. Het bloemschikken is zo’n activiteit die elke maand wat meer groeit. Dus wil je komen 
bloemschikken? Dinsdag 17 mei is het weer bloemschikken van 10.00 – 12.00 uur. 

Dinsdag 14 juni a.s. is de laatste bloemschikmorgen van dit seizoen.  De informatie 

vind je verderop in het blad.  

Vergeet je niet op te geven, want we kopen speciaal in voor deze morgen. 

Ook volgend jaar gaat deze activiteit door.  

Op Goede Vrijdag was het een drukte van belang bij Scala Molewatering. EINDELIJK na 

twee jaar wachten, konden wij weer testdansen. Nu dat dit een uitje was waar erg naar 

werd uitgekeken dat bleek. OER gezellig was het en wat heeft iedereen zich van zijn 

beste kant laten zien. Allemaal kwamen ze glansrijk door de test heen. Men was het 

dansen zeker nog niet verleerd. 

Op dinsdag 6 september a.s. gaan wij weer beginnen met de dans 

activiteit. Dit is nl een activiteit die na het afdansen altijd stopt. Wil 

jij komen meedansen bij ons? Gezellig. Heb je nog nooit dansen 

geleerd? Geen probleem, iedereen kan meedoen. 

Meld je aan bij Monique de Lange en dan kun jij ook volgend jaar op 

Goede Vrijdag meedoen aan het testdansen.  

Het eetcafé van 2 april jl was weer gezellig vol. Iedereen had een plekje en wat leuk dat 

ook steeds meer tehuizen met hun volledige groep komen mee-eten samen met hun 

begeleiders. Dit is echt TOP.  Een zaterdagavond lekker met elkaar buiten de deur eten. 

Zaterdag 14 mei is het eetcafé time. De zaal is al behoorlijk gevuld. Hier- en daar is er 

nog een plekje vrij, maar we hebben echt niet veel ruimte meer. 

Onze bloemenmeisjes zorgen dat we nog wat gezellige 

stukjes voor de verkoop hebben staan tijdens het laatste 

eetcafé van dit seizoen.  Het volgende eetcafé  staat gepland 

in september en wel op de 17e. Dus deze activiteit gaat ook 

volgend jaar door.   

 

 



De reis naar de EXPO in Almere op 22 mei is rond. De bussen zijn gereserveerd.  

We nemen lunchpakketten én drinken mee. Wil je ergens iets 

gaan gebruiken dat kan natuurlijk altijd, maar vergeet dan niet 

om daar zelf geld voor mee te nemen. 

We vertrekken om half tien. Het clubgebouw is open vanaf 

09.00 uur. Kom aub op tijd.  We zullen uiterlijk om half zes 

terug in het clubgebouw zijn.  Graag de busjes op tijd bestellen 

voor hen die met het vervoer gebracht worden.   

Je hebt geen inschrijfkaart nodig. Wij weten dat je komt als je je 

hebt opgegeven en hebt betaald. 

Bij de Expo in Almere zitten er op een centraal punt twee 

vrijwilligers permanent zodat je daar heen kunt als je het even niet meer weet, of 

gewoon gezellig een praatje wilt maken.    

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.  

De volgende bowling zondagmiddag is op 15 mei a.s. De baanindeling is 

elke zondagmiddag anders. We hebben twee (aangepaste) vaste banen en de overige 

deelnemers loten, zodat iedereen elkaar leert kennen. Nu er geen beperkingen meer 

zijn door de corona doet iedereen weer mee aan de loting.   

De Bowlingmiddag is van 14.00 – 16.00 uur. Iedereen krijgt een consumptie.  

De zaal is open vanaf 13.30 uur.  

Gelukkig is de muziekgroep ook weer helemaal compleet 

aanwezig. Het heeft veel moeite gekost, maar gelukkig zijn we 

er weer allemaal.   

JA HET GAAT NU ECHT GEBEUREN. ZATERDAG 14 MEI gaan 

onze deelnemers wedstrijdzwemmen in het Vijf Mei zwembad in Leiden. De eerste 

zwemwedstrijd van dit jaar en de eerste keer dat wij als Stichting mee gaan doen aan 

deze competitie met zes andere verenigingen.  

Een ding is zeker: MEEDOEN is belangrijker dan WINNEN. Alhoewel 

iedereen vindt het natuurlijk wel spannend hoe goed hij mee kan 

komen. 

De line dance avond op zaterdag 9 april was weer prima bezocht. 

Door de vakantie van een aantal vrijwilligers moesten we even 

improviseren.  



Maar wat hebben wij toch een geweldige groep vrijwilligers. De taken werden 

onderling verdeeld en iedereen genoot van deze top avond. In oktober hopen wij dat Arnold Breuēr weer komt. Maar Arnold en zijn vrijwilligers 
kennende gaat dat zeker goed komen.  

De bakworkshop was bijzonder gezellig. We hadden meer dan 20 

bakkers en ook de sociëteit was gezellig druk. 

Iedereen ging met een klein taartje naar huis en de versierde 

eierkoeken hebben bij velen de uitgang niet gehaald. Ze waren 

dan ook prachtig versierd en smaakten bijzonder goed. 

Alle deelnemers hebben deze middag kunnen genieten van de lekkere cakes. 

Maar ook de deelnemers van de sociëteit hebben volop konden meegenieten van al de 

lekkere cakes. 

Op zaterdag 3 september is de OPENING van het seizoen en starten wij weer met 

onze inmiddels bekende WORKSHOP DAY.  Schrijf deze datum maar alvast in je 

agenda. We hopen dat jullie allemaal mee komen doen aan deze happening. 

De Truckrun heeft letterlijk en figuurlijk van zich laten horen. Luid toeterend werd de 

komst van de lange rij vrachtauto’s aangekondigd. Het was een bijzonder geslaagd 

evenement. Er waren twee runs en het was voor iedereen even gissen hoe het e.e.a. 

zou gaan lopen. Het evenement is geslaagd! Dank aan de Truckrun organisatie en Piet 

& Joke die dit hebben geregeld voor ons. 

Stiekem hopen wij natuurlijk wel dat volgend jaar het weer één grote (langere) run 

kan gaan worden. Want mensen wat maakt het ons nu toch uit dat je de stoet 

luidruchtig hoort langskomen. Het doel is toch dat wij onze deelnemers een fijne dag 

kunnen en mogen bezorgen?  

 

De Avondvierdaagse in juni gaat gelukkig door. Verderop lees 

je in het blad, waar je je moet opgeven.  

We gaan weer fijn wandelen met elkaar 

als er voldoende deelnemers zijn. Tot nu 

toe zijn er nauwelijks aanmeldingen. Dit 

betekent dat wij alleen gaan meelopen 

als er een behoorlijke groep leden zich 

aanmelden.  Wat is er nu toch gezelliger dan lekker buiten te 

genieten van het wandelen en elkaar? En de grootste beloning is toch als je zo’n mooie medaille kunt omhangen aan het einde van 
de vier dagen. 

De KONINGSDAG DISCO was een prachtig evenement. Dit jaar op 

Koningsdag zelf. Wat was het een gezellige avond. Mooie foto’s op faceboek lieten zien 
dat er genoten werd.  Iedereen was prachtig uitgedost en heeft genoten van de 

gezellige muziek en de lekkere hapjes/snoepjes. 



Zondag 10 april hadden wij een prima BINGO middag. De zaal was goed gevuld. De 

Bingo-ploeg had wat aanvulling gekregen bij de organisatie en er was weer sprake van 

een ouderwets gezellige sfeer. Voor sommigen ging het af- en toe iets te snel, hier 

houden wij de volgende keer rekening mee. De prijzen waren mooi. De 

inkoopcommissie had zijn uiterste best gedaan. Alles leuk verpakt stonden de prijzen 

uitgestald op lange tafels. Een lust voor het oog. 

De ene ronde werd er met vaste prijzen gewerkt en de andere ronde kon je kiezen. Dit 

is een nieuw systeem en dat blijkt even wennen te zijn,   

Wij kijken terug op een zeer geslaagd evenement. En zet maar alvast in je agenda: de 

Sint Bingo is zondag  20 november 2022.  

Op 21 april zijn wij met een klein groepje richting Stichting Sovata in Oud Beijerland 

gegaan. Sovata zorgt dat onze overgebleven kleding een mooie bestemming krijgt.  

Elke keer na de markten komt deze Stichting de overgebleven kleding, schoenen etc 

ophalen zodat alles een mooie bestemming in Roemenië krijgt. Wij hadden bij een van 

onze markten Yvonne al eens mogen begroeten, maar wij waren natuurlijk wel 

nieuwsgierig naar hoe alles in het werk ging in Oud-Beijerland.   

Wat werden wij uiterst vriendelijk ontvangen en wat zijn wij gesterkt in ons gevoel dat 

deze Stichting waarmaakt waar zij voor staan. Een prachtige vrijwilligers organisatie 

die zorgt dat mensen in Roemenië echt een eigen toekomst krijgen.  Zo zorgt de 

Stichting dat de allerarmste een kachel krijgen, zorgen dat kinderen naar school gaan en zorgt dat er een groep van zo’n 50 ouderen iedere dag geholpen worden door een 
verpleegkundige die op de FIETS iedereen een bezoek brengt. Maar ook oog heeft 

naast het bevoorraden van de kledingwinkeltjes dat zij die dit niet kunnen betalen toch 

kleding en eten krijgen via de lokale supermarktjes. Kortom een prachtige organisatie.  

Wat zijn wij blij dat wij aan al deze projecten kunnen bijdrage. Echter alles start bij het 

houden van onze markten, waarvoor iedereen spulletjes verzamelt en inzamelt.  

Daar de verbouwing van ons gebouw dit jaar niet meer gaat plaatsvinden van gaan we 

weer inzamelen voor de Rommelmarkt. We hadden na de laatste markt geregeld dat 

onze opslag helemaal leeg was, maar dat gaan wij dus nu weer vullen. 

Heeft u nog mooie spulletjes staan en wilt u deze aan ons schenken?  

Elke dinsdagavond, woensdagavond en donderdagavond zijn wij open. In de 

weekenden tijdens de evenementen kunt u het ook (mee)brengen. 

Ik hoor geluiden dat ze voornemens zijn om in het najaar toch weer een mooie markt 

te gaan organiseren, maar dit hangt mede af van uw bijdrage. Dus alle spulletjes, heel 

en schoon, zijn van harte welkom. En weet u steunt ons met uw bijdrage, zodat wij 

extra dingen kunnen organiseren. Wat te denken van onze reis naar de Expo, het 

kerstpakket, de extra dingen.  

En heeft u nog nieuwe spullen staan, waar u eigenlijk geen bestemming voor heeft? Wij 

zouden deze ook graag van u willen krijgen. Wij kunnen dan weer onze andere 

projecten hiermee aanvullen. Wij zijn blij met alle kleding van babykleding tot kleding 

voor alle leeftijden. Mooie schoenen (uiteraard geen afgedragen), tassen, speelgoed, boeken, cd’s, lp’s, huishoudelijke spullen, potten en pannen, elektra (wel 
goedwerkend).  We gaan er weer voor met elkaar!   



 

2e PINKSTERDAG EN HEMELVAARTDAG zijn er GEEN activiteiten.  

ALGEMENE LEDENVERGADERING    ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op maandag 16 MEI a.s. is er een ALGEMENE LEDENVERGADERING bij Stichting De 

Nieuwe Brug. 

Gelukkig kunnen wij fysiek elkaar ontmoeten.  

Wij kijken uit naar uw komst.  

Aanvang is 20.30 uur.  

Plaats: M.A. de Ruijterstraat 7 in Spijkenisse 

In juni a.s. komt alweer het laatste Brugnieuws uit van dit seizoen. 

We gaan weer starten met alle vaste activiteiten op maandag 5 september 2022. 

Wil je lid worden? Kom gerust langs om een kijkje te nemen bij wat wij zoal doen. 

Abelien van der Rest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze maand komt het maandblad alleen digitaal uit. We hebben wel een 

Nieuwsbrief gemaakt, welke vanaf maandag de 9e mei wordt uitgereikt aan 

onze deelnemers. 

Een vriendelijk verzoek aan de begeleiding van onze deelnemers kunnen 

jullie dit blad met hen inkijken en bespreken? 

 



 

 

 

Agenda Ledenvergadering 2022  

 

MAANDAG 16 mei 2022 

 

M.A. de RUIJTERSTRAAT 7 – Spijkenisse 

Aanvang 20.30 uur 

 

 

1. Opening 

 

2. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering 2021            

gepubliceerd in Brugnieuws juni 2021 

 

3. Jaaroverzicht 2021/2022 

 

4. Vaststelling Kascommissie  

 

5. Rondvraag. 

 

6. Sluiting 

 

 

Tot maandag de 16e mei 2022!   

 

Gre Wiechmann 

secretaris 



 

 

 

 

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

Dinsdag 17 MEI 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 14 juni 2022.  

 

 

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


  

AVONDVIERDAAGSE 

 2022 

  Hallo allemaal, na twee jaar niet te kunnen wandelen hopen wij weer met 

elkaar de Avondvierdaagse te kunnen gaan lopen in Spijkenisse. 

Bij onvoldoende deelname door onze eigen deelnemers zullen wij 

helaas moeten besluiten deze activiteit dit jaar niet te laten 

doorgaan. Op 19 mei nemen wij definitief een besluit.  

Er zijn nog maar weinig aanmeldingen binnengekomen.  
 

En wel van maandag 13 juni tot en met donderdag 16 juni 2022 

We hopen iedere avond zoals voorheen, om uiterlijk half zeven ‘s avonds te starten aan de 
achterkant van het Marrewijkflat, aan de Anthonius van der Nootstraat 2 bij Doorgaanz 

Om mee te mogen lopen/rijden moet je ouder dan 7 jaar zijn, en moet je je opgeven 

VOOR:  donderdag 19 mei 2022.  Natuurlijk hebben wij ook mensen nodig die onze 

groep willen begeleiden. En die het misschien leuk vinden op verkeersbegeleider te zijn. 

Wil je verkeersbegeleider zijn dan moet je minimaal 18 jaar zijn en hiervoor een training 

volgen via internet.  

Meld je hiervoor zo snel mogelijk aan!  

Wij willen jullie vragen, om je ook op te geven wanneer je  niet voor een medaille meeloopt. 

Geef je je namelijk niet op, dan ben je niet verzekerd en kun je niet meelopen. 

 

Opgeven kan bij: Gerrie Mirer    Je aanmelding kun je in een  

   Snoekenveen 716   envelop       , met geld  

   3205 CV Spijkenisse   in de gele brievenbus 

   Tel:0181-639227   in het clubgebouw doen 

   Email: gerrie.mirer@kpnplanet.nl 

Kosten als je een medaille wilt : € 6,00 als je lid bent van de Nieuwe Brug. 
Ben je geen lid dan kost het: € 10.00 
  

Heb je niet betaald vooraf dan kun je niet mee!    
 

Opgave:        Bij aanmelding betaald!       

         (€              ingesloten)  
Ja ik wil meedoen met de avondvierdaagse:   

Naam:         Wel/geen medaille 

Adres:        Deelnemer/Begeleider  

         Voor de ………e keer 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=schaartje+symbool&source=images&cd=&cad=rja&docid=DZkewblDAdqqwM&tbnid=pCXqihXawj6YSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_9814667_zwarte-silhouet-van-kam-en-schaar-witte-achtergrond-studio.html&ei=AnhHUcbcFKam0AW16YHYCA&bvm=bv.43828540,d.d2k&psig=AFQjCNHV0aTXLdJ7uKwiV3lTeRinWr24Lw&ust=1363724667203066
mailto:gerrie.mirer@kpnplanet.nl


Begeleiding: wil wel/geen rolstoel duwen 

  

Jarigen mei 2022 
 

Jeffrey Kloen    1 mei                                                                                                     

Richard Delgado   2 mei                                                                                                        

Marja Klok    3 mei                                                                                                     

Marieke van Ooyen   4 mei                                                                                                             

Romy Westerlaken   5 mei                                                                                                          

Abdui Demir    8 mei                                                                                                               

Elise den Arend   8 mei                                                                                                          

Liesbeth Hoogervorst   8 mei                                                                                                       

Nienke Rensink   8 mei                                                                                                               

Abelien van der Rest   12 mei                                                                                                                

Ellie de Wit     13 mei                                                                                                              

Herman Melse    14 mei                                                                                                         

Diana van den Engel   18 mei                                                                                                              

Manon de Graaff   18 mei                                                                                                       

Rosaly Maduro   18 mei                                                                                                            

Bea Vos Burchart   19 mei                                                                                                          

Solange ’t Mannetje Breen  20 mei                                                                                                                         

Jack van der Rest   21 mei                                                                                                    

Kimberley Broeders   23 mei                                                                                                                

Frank Brugman   24 mei                                                                                                

Jan Verrijp     24 mei                                                                                                            

Trudy Daubinet   25 mei                                                                                                              

Carla Kindermans   26 mei                                                                                                          

Gerrie Kieboom   28 mei                                                                                                            

Peter van de Velde   30 mei                                                                                             Ben 

Wigman     30 mei  

 

 

 

Van harte gefeliciteerd  

We wensen jullie allemaal een fijne dag  
                                                                                    

  



 

 

DATA BOWLEN VAN ZONDAG 15 mei  
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 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.
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Elke woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur gewoon tijdens onze CREA 
avond.  

En ook hiervoor geldt:  

IEDEREEN KAN EN MAG MEEDOEN  

 

KOM GEWOON KIJKEN OF HET WAT VOOR JE IS.  

 

 

  LOOP BINNEN !!! 
                                                                       

 

 

SCHILDEREN KAN 

TEGENWOORDIG ELKE 

WOENSDAGAVOND  



 

 

Zondag 22 mei 2022 

 

We geven geen instapkaarten uit.  

Dus LEES EVEN GOED. Graag het vervoer, indien van 

toepassing, op de goede tijd bestellen.  Dagreis naar 

Expo 2022 in Almere incl. eventueel een ritje in de 

kabelbaan (ook geschikt voor rolstoelers).  

Clubgebouw open: 09.00 uur  

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 of op een terrasje wilt gaan zitten.  

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. 



           

 

 

 

       

 

Wij zamelen oud frituurvet in, maar ook oude accu’s en oud ijzer. Steunt u ons met 
deze actie?  De verzamelbak voor het frituurvet staat achter bij ons tuinhuisje. 

Daar kunt u ook de accu’s en oudijzer neerleggen. 

Wilt u het frituurvet wel in afgesloten flessen inleveren? 

Hartelijk dank alvast voor het inleveren. 
  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

                              

 

Helpt u ons om onze voorraad nieuwe cadeautjes aan te vullen? 

Heeft u 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.  

 

.   



AKTIVITEITENKALENDER  mei/juni  2022 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

                      

 

 

 

                      

 

 

 

                      

 

 

                      

 

 

 

       

 

   

 

     

     

 

 

                      

 

 

 

 

Zondag 15 mei  

14.00 – 16.00 uur  

Bowlen 

 

Zaterdag 14 mei 

17.30 – 20.00 uur 

Eetcafé 

 

Dinsdag 17 mei  2022 

10.00 – 12.00 uur  

 

BLOEMSCHIKKEN 
 

Zondag 13 maart                     

14.00 – 16.00 uur 

 

Zondag  

22 mei 2022  

Reisje naar 

Expo Almere  

Zaterdag                                 

14 mei 2022 

12.00 – 17.30 uur  

Zwemwedstrijd 
 

 

   

 Zondag                                       

29 mei 2022   

14.00 – 16.00 uur   

 Bowlen 

Dinsdag 14 juni  2022 

10.00 – 12.00 uur  

 

BLOEMSCHIKKEN 
 



AKTIVITEITENKALENDER  mei/juni  2022 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

 

 
 

 

       

 

   

  

Maandag t/m donderdag 

13, 14, 15 en 16 juni 

Avondvierdaagse 

 

 

   

 Zondag                                       

12 juni 2022    

14.00 – 16.00 uur   

 Bowlen 

WORKSHOP DAY    WORKSHOP DAY    WORKSHOP DAY     WORKSHOP DAY  

 

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2022 is er weer een WORKSHOP DAY. 

 

ZET DEZE DAG ALVAST IN JE AGENDA. 

 

WE GAAN WEER ALLERLEI LEUKE WORKSHOPS ORGANISEREN.  

 



      

 

 

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

