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

Activiteit:  Naam:        Telnr:   Mailadres:                                                 

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

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

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

Hobbyclub middag Vacature                                                                                    

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

Houtbewerking  Paul Ros      06-23763567  paulusros@gmail.com              

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

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

Muziek   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                          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eetcafe   1x per maand   Zaterdag  17.30 – 20.00 uur  €   6,50 per keer                                       

Disco   7x per jaar   Zaterdag  19.30 – 22.00 uur                                      

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

Bowlen   10x per jaar   Zondag  14.00 – 16.00 uur     €  85,00 incl. cons. 

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

Playbackshow  1x per jaar  Zaterdag  19.00 – 22.30 uur                                                 

Line Dance  2x per jaar  Zaterdag  19.00 – 22.00 uur 

 



WE GAAN WEER BEGINNEN !!!!! 

De trossen gaan los.  

Op zaterdag 3 september starten wij officieel aan het nieuwe seizoen. Wij kijken er 

naar uit om jullie allemaal weer te zien. 

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen en bekijken 

hoe wij de ontstane financiële tegenvallers kunnen opvangen. 

Want ook wij hebben last van een (forse) huurverhoging, een verhoging van de 

kosten van het zwembad (o.a. ook door de enorme gestegen energiekosten) en ook 

onze eigen energiekosten. Ongelooflijk wie had dit kunnen voorspellen. Daar kun je 

geen begroting op maken.  

Wat waren wij blij dat wij een vast energiecontract hadden voor 3 jaar, maar dat is 

ook eindig en wij hebben zitten puzzelen hoe wij de komende jaren door kunnen 

gaan met ons mooie werk. 

Wij hebben uiteraard de gemeente gevraagd om hulp in de vorm van een verhoging 

van onze subsidie, maar hier is nog geen uitsluitsel over gegeven.  

Daarnaast hebben we moeten besluiten de tering naar de nering te zetten en dit 

betekent een verhoging van een aantal eigen bijdragen. Dit is zeker niet wat wij 

willen, maar helaas gedwongen door de omstandigheid.   

De contributie, wij ontkomen er helaas niet aan, is iets verhoogd. Op de binnenzijde 

van het blad tref je de nieuwe tarieven aan. Gelukkig hebben wij dit beperkt kunnen 

houden.  

Daarnaast liepen wij tegen de barprijzen aan. Wat we eigenlijk willen is dat onze 

deelnemers gewoon hun natje en droogje kunnen blijven kopen. Bij de vaste door 

de weekse activiteiten houden wij de oude tarieven vooralsnog nog aan. Dit 

betekent dus dat de barprijzen voor het dansen, het darten op dinsdag en de muziek 

op donderdag vooralsnog ongewijzigd blijven. Bij de overige door de weekse vaste 

activiteiten zijn de consumpties nl in de contributie opgenomen. 

Voor alle extra losse activiteiten die doorgaans in het weekend plaatsvinden, vindt 

er wel een verhoging  van de barprijzen plaats. Limonade, koude chocomel, koffie, 

thee wordt € 1,00 en voor bier, shandy, wijn, radler, warme chocomel etc. wordt de 

prijs verhoogd naar € 1,50. Dus bij de workshops, de sociëteit, de disco’s, de line 
dance, de rommelmarkten, bingo’s, het eetcafé etc. gelden de nieuwe barprijzen. 

Dat zal even wennen zijn, maar helaas het is niet anders.  

Voor  het snoepgoed en koeken zullen wij voorlopig dezelfde prijzen blijven 

hanteren (€ 0.80). 

 



 

Wij zijn net als iedereen teleurgesteld. Niemand heeft om verhogingen gevraagd. 

Wij hebben zo hard gewerkt om de energiekosten omlaag te krijgen. En geloof mij, 

wij waren echt fors omlaag gegaan in deze kosten. Wat waren wij trots!  We kregen 

voor onze inspanningen zelfs het Groene Lint toegekend!   

Maar nu hebben wij voorzichtig zitten rekenen en verwachten dat wij uit te gaan 

komen op minimaal het dubbele maandbedrag aan energiekosten. En dat is een 

enorm bedrag mag ik wel stellen. Wat zou het bedrag zijn geworden als wij niets 

hadden gedaan aan onze energiehuishouding?  

We gaan de verwarming voor alle activiteiten iets lager zetten. Hou er dus rekening 

mee en trek een warme trui/vest aan als je denkt dat je het koud krijgt. (Wel 

bijzonder als ik dit stukje schrijf, hoogzomer bij een temperatuur van rond de 38 gr.).  

De Rommelmarkten en de Kerstmarkten zijn onze activiteiten waar wij de extra 

financiën mee genereren, noodzakelijk want zonder deze extra financiele injectie 

geen extra activiteiten.  Denk aan de jaarlijkse uitjes, het kerstpakket etc. Laten wij 

hopen dat wij ook dit jaar nog iets extra’s kunnen doen. Maar we blijven voorzichtig.  

Het is nu aan ons ALLEMAAL om alle activiteiten een SUCCES te laten worden. 

Help ons door het doneren van mooie spulletjes, boeken, speelgoed, kleding etc. 

Want de komende eerste Rommelmarkt, Boekenbeurs, Elektromarkt, 

Bloemenboetiek, Kledingbeurs etc. staat voor de deur.  

Kom uit jezelf helpen met het opbouwen van de activiteiten. 

Bied je hulp spontaan aan. Want ……. vele handen maken nog 

steeds licht werk.  

Wij zoeken nog een grote partytent (4x6); wie heeft deze 

wellicht en wil deze aan ons schenken?  

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober a.s. wordt de overdekte 

markt weer gehouden. BRENG  s.v.p. uw mooie, hele en schone 

spulletjes en wij kunnen er anderen blij mee maken en het 

helpt ons om de extra activiteiten te kunnen blijven 

organiseren.  

Koop die mooie bloemstukjes, de mooie boeken,  het speelgoed, de elektronische 

spulletjes, de kleding, schoenen en tassen en wijs iedereen in je omgeving op deze 

grote, gezellige, overdekte markt. 

Wij zullen weer de grote tenten opzetten, zodat wij veel ruimte hebben en ………..  
we hebben ons mooie plein! Helemaal gereed tegen die tijd.  

Want …….  



 

In het kader van de Burendag gaan we op  

zaterdag 24 september a.s. een HIGH TEA 

organiseren op ons mooie plein, achter het gebouw. Daar is iedereen van harte 

welkom van 14.30 – 17.00 uur. Alle buren, alle deelnemers, 

de vrijwilligers etc. Hier komt ook het koor NIEUW 

ROTTERDAM ZUID ons verblijden met een optreden. 

Deze high tea organiseren wij met alle bewoners van het 

pand aan de M.A. de Ruijterstraat.  

Schrijf je snel in, want dit belooft een TOP activiteit te worden. Wij kijken er in ieder 

geval naar uit. 

Op zondag 25 september a.s. beschikken wij van 15.00 – 17.00 uur 

over het Rivièrabad in het kader van de Kick-off aangeboden door de 

gemeente Nissewaard. Neem jij ook iemand mee?  

Toegang is gratis. Kom allemaal meedoen aan deze grandioze middag. 

Vergeet niet je op te geven. Lees verderop in het blad.  

 

Bijzondere verhaal:  

We kregen een warm gevoel toen wij benaderd werden 

door een familie die bij de uitvaart van hun moeder aan 

de bezoekers hebben gevraagd een bijdrage te willen 

geven om aan Stichting De Nieuwe Brug te doneren.  

De overledene had een zoon met een beperking en wilde d.m.v. deze gift ons mooie 

werk steunen. Aan de nabestaanden: wij gaan het goed besteden en wat vinden wij 

dit een prachtig gebaar! 

Afscheid: 

Helaas hebben wij vlak voor de vakantie afscheid moeten nemen van 

Hanna van Houwelingen. Hanna kwam graag helpen bij de 

workshops. Hoewel zij, toen ze voor het eerst kwam helpen al 

heel erg ziek was, kon ze het op dat moment opbrengen om zich 

bij ons aan te sluiten. Het leidde haar af, gaf ze aan. Ze genoot 

van de gezelligheid en wilde nog zoveel doen. Helaas hebben wij 

maar iets meer dan twee jaar van haar behulpzaamheid kunnen 

genieten, maar wat was dit een krachtige vrouw!  

 



BHV-cursus: 

Op zaterdag 5 november en (wellicht ook op zaterdag 19 november) zullen wij twee 

sessies houden om onze vrijwilligers te trainen. Deze speciaal voor ons ontwikkelde 

BHV cursus leert ons wat te doen in geval van brand. Herkennen van symptomen als 

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

vragen geen certificaten, maar wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers kunnen 

helpen in geval van nood. 

Starten:  

Op maandag 5 september gaan we weer starten 

met het zwemmen. Onze wedstrijdzwemmers 

moeten gelijk weer gaan oefenen want op 

zaterdag 8 oktober is alweer de volgende 

wedstrijdzwem middag. Wij weten nu wat we 

kunnen verwachten. 

Wil jij ook komen meetrainen op maandagavond? 

Sluit je aan bij de wedstrijdzwemmers! 

Wil je recreatief komen zwemmen dan kan dit uiteraard ook en ben je ook van harte 

welkom. De diplomazwemmers gaan weer hard oefenen, want zij willen ook graag 

hun diploma halen. 

Op dinsdagavond gaan de Dansers en de Darters weer van start. Bij de dansgroep 

hebben wij nog wat ruimte, dus wil je komen kijken? Een keertje meedoen? Dat kan 

altijd. 

Bij de darters kun je in ieder geval een kijkje komen nemen, er zijn nl twee plekjes 

vrijgekomen. 1 van de darters is verhuisd naar Breda en de andere darter gaat over 

naar het dansen. 

Op woensdagavond is de kookploeg er weer. Wij zijn aan het kijken naar de indeling. 

Wat zouden wij graat ook op dinsdag willen gaan starten, dat zou de druk op de 

andere twee kookavonden verlichten. Maar daarvoor hebben wij in ieder geval 

vrijwilligers nodig. Help ons met het meezoeken naar vrijwilligers die het leuk vinden 

om met een ploeg te koken.  

Eventueel kunnen wij bekijken of het lukt dat twee vrijwilligers eens in de 14 dagen  

komen helpen. Wie meldt zich aan? 

De  hobbyavond en de houtbewerkingsgroep starten ook weer! Wij kijken uit naar 

jullie komst. Kom jij hier ook een kijkje nemen?  

Op donderdagavond start de muziekgroep weer en ook de kookgroep is deze avond 

aanwezig. De Sportinstuif in de Sportzaal in de Maaswijk is een gezellige groep. Wil jij 

ook meedoen? Kom gezellig langs om een kijkje te nemen.  



De weekenden zijn gelijk volle bak gevuld.  

We hebben weer de nodige activiteiten op de rol staan. Lees ook even verderop in 

het blad of je je moet opgeven voor een activiteit.  

Op zondag 11 september gaan de BOWLERS aan de slag.                                                              

Op dinsdag 13 september is er BLOEMSCHIKKEN                                                           

Op zaterdag 17 september hebben wij een EETCAFE                                                                        

Op zaterdag 24 september gaan we WANDELEN                                                                                

Op zaterdag 24 september hebben wij een HIGH TEA met het koor Nieuw 

Rotterdam Zuid                                                                                                              

Op zondag 25 september hebben wij een KICK-OFF in het zwembad. 

Inmiddels weten wij dat wij van 15.00 – 17.00 uur het bad met elkaar mogen 

gebruiken. Iedereen kan dan komen zwemmen en een introduce meebrengen 

om hen te laten kennis maken met onze activiteiten. Het nieuwe infoboekje 

is dan ook beschikbaar, met alle relevante gegevens. Op zaterdag 1 en 

zondag 2 oktober hebben wij een GROTE ROMMELMARKT.                                                           

Op zaterdag 8 oktober gaan wij weer LINE DANCE                                                      

Op zaterdag 8 oktober is er WEDSTRIJD ZWEMMEN                                                    

Op zondag 9 oktober gaan we BOWLEN.                                                                         

Op dinsdag 11 oktober is het BLOEMSCHIKKEN                                                                        

Op zaterdag 15 oktober is het EETCAFE                                                                                 

Op zaterdag 22 oktober gaan we weer WANDELEN                                                        

Op zaterdag 29 oktober is het HALLOWEEN DISCO. 

Dus in alle komende weekenden zijn er weer activiteiten. We hopen dat jullie allemaal 

hieraan gaan deelnemen.  

Voor wat betreft de verbouwing van het pand is er 

op dit moment geen nieuws. Wij wachten het maar 

rustig af.  Maar dat laat onverlet dat er in de vakantie 

veel is gedaan, zo is er geverfd, de deuren worden 

opgeknapt, daar deze zwaar beschadigd zijn. Maar ook 

werd er in de vakantie continu  heel veel blad achter opgeveegd, druk geschoffeld 

en werden (en worden) de planten regelmatig van water voorzien. Aan 

allen die hier druk mee bezig zijn: Thanks.    

De keuken wordt schoongemaakt (helaas zijn er geen kaboutertjes). De 

Rommelmarktspullen worden doorlopend opgeruimd. Leve onze vrijwilligers! Maandag 29 

augustus wordt het pand gezeemd en geboend en dan is het echt tijd voor de  S T A R T.       

Wel een DRINGEND verzoek: KIJK EVEN GOED OF ALLE LICHTEN UIT ZIJN IN HET HELE 

PAND VOORDAT ER AFGESLOTEN WORDT.                                                                                                                  

Onnodig te zeggen dat wij in de ruimtes die we niet gebruiken het licht uitdoen. Met elkaar 

gaan wij hopelijk een bijzonder fijn seizoen tegemoet! Vergeet vooral niet te genieten!                                   

Abelien van der Rest  



UITNODIGING 
 

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2022 

                10.00 – 15.00 uur  

OPENING VAN HET SEIZOEN  

Stichting De Nieuwe Brug 

Op zaterdag 3 september start het seizoen bij Stichting De Nieuwe Brug 

aan de M.A. de Ruijterstraat met een grote workshopday.  

Iedereen mag hier aan deelnemen. Eigen bijdrage is € 3.00 incl lunch. 
Consumpties dienen zelf betaald  te worden. Limonade, koffie, thee                     

€ 1.00. Bier, wijn, shandy, warme chocomel,  radler etc. € 1.50.                                    
Iets lekkers € 0.80. Vergeet dus niet om geld mee te brengen.  

Introducés betalen € 6.50 (incl lunch).  

Bij aanvang van de dag ontvang je een strippenkaart.                                               

Graag opgeven bij: voorzitter@denieuwebrug.com. (06-14130944) 

Je kunt aan diverse workshops deelnemen. Je mag zelf kiezen aan welke. 

Er wordt in kleine groepjes gewerkt en telkens gewisseld.  

1.   Bloemschikken 

2.   Memo tegel maken en happy stones schilderen  

3.   Vlinder mozaïeken 

4.   Tulpen schilderen 

5.   Mandala tekenen 

6.   Armbandjes maken 

7.     Darten 

8.      Kegelen 

9.     Sjoelen 

10. Workshop Bakken  

11. Schilderen                                                                                                                     

Vergeet geen tasje mee te brengen om je spullen mee naar huis te 

nemen.  

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


 

 

 

ZONDAG 11 september  a.s.  

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

 

 

WE GAAN WEER BOWLEN !!!!!!! 

Om 13.30 uur verzamelen in het restaurant van Party 

en Bowlingcentrum Spijkenisse  

Hoogwerfsingel 2 

3202 SP Spijkenisse 

Nadere informatie: Kees en Betsy de Heer: 

deheer4@gmail.com of 06-20827351 

Kun je niet? Laat het even weten. 

 

mailto:deheer4@gmail.com


 

Ans Ruijter   1 september                                                                                  

Koos van der Leyden  2 september                                                                  

Silvano Louwers   2 september                                                                                      

René Castelijns  5 september          Jishar Cijntje  29 september                     

James Bol   6 september                                                                           

Arwa Morrhadi   6 september  Linda Schouten   29 september                                         

Ditte van Oudheusden 6 september Marianne v/d Meer 30 september     

Jolanda Bank   7 september Youssef Driouich  30 september                           

René Riegen   7 september                                                                                      

Ria Spaargaren  10 september 

Michael Brouwer  11 september                                                                        

Vivyanne Broeders  12 september  

Nel van Tour   12 september                                                                                    

Sven Wulff   12 september                                                                                    

Tiny Bontekoe   17 september 

Anneke Kranenburg  19 september                                                                     

Franceska Kalfs  20 september                                                                             

Gerrie Mirer  20 september                                                                             

Irene Sweben   20 september                                                                               

Ilana van Snek   21 september                                                                             

Melissa van der Veen  21 september                                                                              

Ronald van Gils  22 september                                                                          

Monique Vermoolen 22 september                                                                             

Janny van der Hoek  23 september                                                                        

Madelon Meijer   24 september                                                                                

Adrie langstraat  25 september                                                                                  

Lenie Langstraat   25 september 

 

 

Iedereen van harte gefeliciteerd met zijn of haar verjaardag we wensen jullie 

allemaal een hele fijne dag 

 

 



 

 

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

Dinsdag 13 september  2022 

10.00 - 12.00 uur 
 

Kom jij ook gezellig meedoen?  

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

 

Eigen bijdrage: leden/vrijwilligers € 11.00 

Introduce’s € 13,50 

(Dit is incl koffie/thee). 

 

 

De volgende bloemschikochtend is  

dinsdagmorgen 11 oktober 2022.  

 

 

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


 

 
Opgeven bij Gre Wiechmann. 

M.A. de Ruijterstraat 7 

Spijkenisse 

Iedereen is van harte welkom! 

Gre.wiechmann@gmail.com /        

06-48012641.                                      

Eigen bijdrage is € 6,50 exkl. consumpties.                                                                                

 

En voor de plantenliefhebbers:                                                       

er staat weer een aanbieding tegen een zeer 

aantrekkelijke prijs, op u te wachten.  

Iets leuks voor thuis of om cadeau te geven. 

 

 

 

 

mailto:Gre.wiechmann@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.beursdecoratie.nl/winkel/groendecoratie/expo-plants/set-div-potjes-en-plantjes/&psig=AOvVaw36NnfZdYWTG1p5ngMn-6-P&ust=1579612427243000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCzuP-gkucCFQAAAAAdAAAAABAO


WANDELEN  
 

 
 

ZATERDAG 24 september 2022 
 

 Aanvang 10.00 uur 

 

Einde 13.00 uur 

 

Wij vertrekken om 10.00 uur voor een lekkere wandeling van 

zo’n 5 km. Na terugkomst staat er een gezonde lunch op ons 
te wachten. 

Geef je snel op bij r.mirer1@kpnplanet.nl of per telefoon naar 

0181 – 639227 

Eigen bijdrage: € 3,00. Introduces: € 5,00 

 

Vertrek vanaf de M.A. de 

Ruijterstraat 7 in Spijkenisse 

 

We wandelen ook op de volgende 

zaterdagen: 

22 oktober en 19 november 2022. 

 

 

 

 

mailto:r.mirer1@kpnplanet.nl


De Spaanse Vereniging, M.A. de Ruijterstraat 1 

Het Wijkcentrum “Het Centrum” M.A. de Ruijterstraat 3 

Stichting De Nieuwe Brug M.A. de Ruijterstraat 7 

zijn met elkaar de bewoners van dit pand. 

Wij, De Spaanse Vereniging, Het wijkcentrum “Het Centrum” en Stichting 
De Nieuwe Brug nodigen hierbij alle buren, maar ook onze eigen 

bezoekers aan onze activiteiten uit,  om deel te nemen aan de  

High Tea in de achtertuin  

welke plaats zal gaan vinden op 

Zaterdag 24 september van 14.30 – 17.00 uur 

De high tea gaat plaatsvinden in de gezamenlijke grote achtertuin. Uiteraard is er 

ook rekening gehouden met slecht weer. Er zal een grote tent worden opgebouwd. 

Tevens is er gelegenheid om binnen te lopen bij de bewoners van het pand. 

HET IS FIJN BIJ ONS OP HET PLEIN! 

Wat is nu leuker om als  buren met elkaar deel te nemen aan dit 

evenement dat wordt aangeboden in het kader van 

Burendag.  

Deze gezellige middag zal opgeluisterd worden door het 

Koor Nieuw Zuid-Rotterdam.  

 

Inschrijven voor dit gratis aangeboden event kan per mail bij:   

Spaanse Vereniging:    penningm.spaansevereniging@gmail.com  

Wijkcentrum “Het Centrum” r.vanhouten6@chello.nl  

Stichting De Nieuwe Brug voorzitter@denieuwebrug.com 

Een briefje in de bus doen bij A.M. de Ruijterstraat 1 -3 – 7 is ook goed.       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik neem graag deel aan Burendag 2022 op zaterdag 24 september 

2022                                                    

Naam:        Adres:  

Telefoonnummer:                                            Mailadres:   

mailto:r.vanhouten6@chello.nl


KOOR 

NIEUW ROTTERDAM ZUID 
 

 

KOMT OP  

 

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 
 

Van 14.30 – 17.00 uur  

 

OPTREDEN BIJ ONS OP DE 

 

BURENDAG. 

 

KOM JIJ OOK GEZELLIG MEEZINGEN ?????? 

 

 

 

 

 
 

Wij kijken uit naar hen op zaterdag 24 september a.s. van 

14.30 – 17.00 uur.  

 

  



 

 

WIJ ZOEKEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIE O WIE KAN ONS HELPEN AAN EEN GROTE PARTYTENT 

 

NU VEEL VAN ONZE ACTIVITEITEN OP ONS GROTE PLEIN 

GAAN PLAATSVINDEN, WILLEN WIJ GRAAG UITBREIDING 

VAN ONS TENTEN ARSENAAL. 

 

Tenten opbouwen helpt ons om de Markten georganiseerder te 

laten verlopen. (Ben jij een goede tentenopbouwer? Het zou 

fijn zijn als je ons komt helpen).  

 

Daarbij op de komen Burendag verwachten wij heel veel 

gasten. (Waaronder jullie allemaal natuurlijk). 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Breng jij iemand mee naar onze OPEN DAG op zondag 25 september a.s.  

aangeboden door de Gemeente Nissewaard? De gemeente wil graag 

iedereen laten kennismaken met allerlei (sport) mogelijkheden. Deze 

middag kun jij, als ambassadeur van onze Stichting,  optreden en zo 

jouw vrienden kennis laten maken met onze Stichting. Iedereen laten 

zien wat wij zoal allemaal aan mogelijkheden hebben en aanbieden?  

Op zondag 25 september a.s. kun je in het Rivièrabad van 15.00 – 17.00 

uur aan jouw introduce laten zien wat wij allemaal doen. 

Je mag komen zwemmen, een kijkje komen nemen en  introducés 

meebrengen. En deze middag is helemaal gratis!  

Deze middag geven wij een inkijkje in wat er nog meer te doen is bij 

onze Stichting. Maar deze zondagmiddag kun je deelnemen aan: Disco 

zwemmen, Aqua Jogging, Spellen parkoers. Uiteraard kan gewoon 

zwemmen ook.                                                                                                 

Maar je kunt hier info krijgen over zwemles, wedstrijdzwemmen, 

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

iemand meebrengt die ook kennis wil komen maken met onze 

activiteiten.   

Want wij hebben echt heel veel te bieden. Tot zondagmiddag de 25ste 

september a.s.  



 

WIJ ZOEKEN: ……….. 
BOEKEN 

KLEDING 

HUISHOUDELIJKE SPULLEN 

POTTEN & PANNEN 

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,  
dinsdag- woensdag en donderdagavond en 

tijdens de activiteiten in het weekend.  

GEEN MEUBELEN                                   
Hier hebben wij helaas geen ruimte voor.   

 

 

 



 

 

 

 

Jarigen Oktober            

 

Guus van Tour   1 oktober                                                             

Quenten Dolmans   3 oktober 

Jeroen Gijzen    4 oktober                                                                

Miranda de Krijger  4 oktober                                                                            

Alma Rozendaal    4 oktober                                                                                              

Wim Slingeland    5 oktober                                                                        

Sherita Been   7 oktober                                                                           

Piet Versendaal    8 oktober                                                                        

Aukje Gutter   10 oktober                                                                              

Leo Hendriks   11 oktober                                                                           

Erol Jones    11 oktober                                                                       

Brigitte Kuijl   11 oktober                                                                      

Youry de Mik   12 oktober                                                                  

Corrie Smits    12 oktober                                                                  

Quinta Blok   13 oktober                                                                

Marcel van de Ende  15 oktober                                                               

Natascha Muurling  15 oktober                                                                       

Anja Eringaard    16 oktober                                                                    

Linda van den Berg   18 oktober                                                                     

Hans Romijn    18 oktober                                                                      

Petra Schutter   20 oktober                                                                     

Nico Eijke    23 oktober                                                                  

Sabrina van der Laan  23 oktober                                                                  

Harry Muizer    25 oktober                                                                 

Richard van Harmelen  29 oktober                                                                     

Akash Dharampal   30 oktober                                                                         

Jerry Koster    30 oktober                                                                 

Amanda Mourits    31 oktober                                                             

Michèle Vos   31 oktober 

 Van harte gefeliciteerd allemaal en een hele fijne dag 



 

 

STICHTING DE NIEUWE BRUG ORGANISEERT WEER, OP 

VELER VERZOEK,  EEN  

 

 

 

 

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

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



 

 

 

 

 

 

• CD & Boekenbeurs  

• Kledingbeurs  

• Elektromarkt 

• Bloemenbeurs 

• Snuisterijen 

• Tassen en Schoenen 

• Leuke cadautjes   



WEWEWEDSTRIJDZWEMMERS OPGELET !!!!!!! 

 

ZATERDAG MIDDAG  8 OKTOBER a.s. 

gaan we weer op pad met de zwemploeg op pad.  

We gaan dit keer naar Zwembad de Windas , Berkelseweg 95 in 

Bergschenhoek.   

Wil jij ook mee gaan zwemmen in onze ploeg?   

 

Dan moet je natuurlijk wel elke week 

komen zwemmen en oefenen op 

maandagavond.  

Meld je op maandagavond 5 september 

gelijk aan bij Gre Wiechmann en je kunt 

op zaterdag 8 oktober mee naar de wedstrijd. 

We oefenen serieus want we hebben de vorige keer geleerd dat 

er heel wat bij komt kijken om te kunnen duiken en de 

keerpunten goed te doen. 

 

Durf jij de uitdaging aan te gaan????? 

 
 

 



 

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

 

 

ZATERDAG 8 OKTOBER van 19.30 – 22.00 uur   

 

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

Je kunt altijd meedoen. Arnold brengt nl ook een aantal vrijwilligers 
mee, die jullie deze avond komen helpen.  Je hoeft je niet op te geven, je 
kunt gewoon mee komen doen. 

De voorgaande keren bleek al hoe leuk het is om met elkaar te dansen. 
Toegang is voor leden gratis.  Introducés betalen: € 3.00.          

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

HOORT, HOORT 

ZEG HET VOORT 

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


 

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

Dinsdag 11 oktober 2022 

10.00 - 12.00 uur 
 

Kom jij ook gezellig meedoen?  

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

 

Eigen bijdrage: leden/vrijwilligers € 11.00 

Introduce’s € 13,50 

(Dit is incl koffie/thee). 

 

 

De volgende bloemschikochtend is dinsdagmorgen 15 

november 2022.   

 

 

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


 

Eetcafé 

Zaterdag 15 oktober 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:  06-48012641.                        

              

Eigen bijdrage is € 6,50 exkl. consumpties.                                               

Opgeven tot uiterlijk vrijdag 14 oktober. Maar let wel op: vol=vol.     

Schrijf je snel in. 

Het volgende eetcafé is zaterdag 12 november a.s.  

 

 

 

 

mailto:Gre.wiechmann@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

TREK JE WANDELSCHOENEN AAN EN WANDEL MEE 
 

ZATERDAG 22 oktober 2022 
 

 Aanvang 10.00 uur -  Einde 13.00 uur 

 

Wij vertrekken om 10.00 uur voor een fijne wandeling van zo’n 
5 a 6 km. Na terugkomst staat er een gezonde lunch op ons te 

wachten. 

 

Geef je snel op bij r.mirer1@kpnplanet.nl of per telefoon naar 

0181 – 639227 

Eigen bijdrage: € 3,00. Introduces: € 5,00 

 

Vertrek vanaf de M.A. de 

Ruijterstraat 7 in Spijkenisse 

 

We wandelen ook op zaterdag: 

19 november 2022 

 

 

WANDELEN 

ZATERDAG  

22 oktober 2022 

 

mailto:r.mirer1@kpnplanet.nl


 

 

 

 

Hallo allemaal zaterdag 29 oktober hopen wij ons Disco seizoen weer te starten. En 

niet zomaar een disco, nee de: 

“Halloween disco” 
De Halloween disco is gepland op zaterdagavond 29 oktober 2022. De avond zal 

starten vanaf 19:30 en duren tot 22:00 uur. 

De zaal is open vanaf 19:00 uur 

De toegang is voor leden van Stichting De Nieuwe Brug gratis. 

Voor introducees : € 3.00 

 

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

avond van te gaan maken.  

Tot zaterdag 30 oktober  

Groetjes namens Ilse Mirer  

en de rest het disco team 

 

Kom jij voor het eerst naar de disco,                                                                                               

of heb je vragen?  

Geef dan even een belletje aan  

Ilse Mirer of mail: 

Nanda32@planet.nl / 0181-639227 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

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

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

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

Zo kunnen wij weer prijzen beschikbaar stellen bij onze 

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

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

In de september maand komt het maandblad zowel digitaal als hardcopy uit.  

Gezien de hoge kosten die met de uitgave gepaard gaan, komen wij voortaan 2-

maandelijks uit. We zullen wel maandelijks een korte Nieuwsbrief maken, naast de 

week brief die ook elke week digitaal wordt verzonden.  

Ook zijn wij te vinden op Facebook, waar we elke keer aangeven wat er in het 

weekend gaat plaatsvinden.  

Een vriendelijk verzoek aan de begeleiding van onze deelnemers kunnen jullie dit 

blad met hen inkijken en bespreken?  

Wil jij ons maandboekje en de week brief ook digitaal ontvangen? Stuur een mailtje 

aan: gre.wiechmann@gmail.com of voorzitter@denieuwebrug.com

mailto:gre.wiechmann@gmail.com
mailto:gre.wiechmann@gmail.com


 

  

 

 

KLEDINGBEURS/BOEKENMARKT/SNUISTERIJEN/HUISHOUDELIJK/CD& 

LP Markt/ELEKTROMARKT/BLOEMENKRAAM etc. etc. 

Prachtige kleding, schoon, heel en 

gesorteerd op maat! 

Prachtige bloemstukjes tegen zeer 

aantrekkelijke prijzen!                                                     

Een rijkelijk, met mooie prijzen, gevulde 

enveloppenstand.  

Snuffelen in onze enorme hoeveelheid boeken?  

Snuffelen naar prachtige elektronische spullen, van tv’s 
tot boxen, van mixers tot koffiezetapparaten?  

BEZOEK ONZE MARKT EN KIJK WAT JE BIJ ONS KUNT VINDEN aan de  

M.A. de RUIJTERSTRAAT 7 in Spijkenisse. GRATIS TOEGANG                                                    

Er is gelegenheid om te komen lunchen. De lunch wordt geserveerd 

tussen 12.00 uur – 14.00 uur.                                                                                

LOOP BINNEN EN GENIET VAN DEZE MOOIE OVERDEKTE MARKT.                                       

 

Stichting De Nieuwe Brug                                             

M.A. de Ruijterstraat 7  Spijkenisse 

(Centrum)                                                                         
De totale opbrengst van deze markt komt ten goede                     

aan extra activiteiten voor de leden van Stichting                           

De Nieuwe Brug, welke allen een beperking hebben.                     

De organisatie wordt gerund door uitsluitend vrijwilligers. 

U steunt onze activiteiten door deze  

markt te bezoeken.  

GROTE (overdekte) NAJAARS Rommelmarkt 

ZATERDAG 1 oktober van 09.00 – 15.30 uur  

ZONDAG     2 oktober van 10.00 – 15.30 uur. 



 STICHTING DE NIEUWE BRUG 

DE BOWLING DATA 

VOOR HET SEIZOEN 

2022/2023 ZIJN  

BEKEND. 

 

 

SEIZOEN 2022/2023 NIEUWE BOWLINGDATA ZIJN; 

In  2022 

Zondag 11 september 

Zondag 9 oktober 

Zondag 13 november 

Zondag 18 december 

In  2023 

Zondag 8 januari 

Zondag 12 februari 

Zondag 12 maart 

Zondag 16 april 

Zondag 7 mei 

Zondag 11 juni   

     

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

 

 

 



 

Ken jij iemand die onze vrijwilligersgroep wil komen versterken? 

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

Wij zoeken o.a. versterking bij: 

Zwemmen (in het water) 

Koken op dinsdagavond van 18.30 – 20.30 uur  

Dansen (dinsdagavond) 

Crea woensdag (middag)  

Info nodig: mail naar voorzitter@denieuwebrug.com 

Bellen kan ook naar 06-14130944.

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


 

 

 

                                                                   

 

          

 

  

 

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

acties?  De verzamelbak voor het frituurvet staat achter 

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

de bestuursbrievenbus in de hal doen. 

Wilt u het frituurvet wel in afgesloten flessen inleveren? 

Hartelijk dank alvast voor het inleveren. 
  

 



AKTIVITEITENKALENDER  september / oktober 2022 

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

         

 

   

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

       

 

   

Zaterdag 24 september

  

10.00 – 13.00 uur    

WANDELEN 

 

   

 Zondag 11 september  

14.00 – 16. 00 uur   

 BOWLEN 

Dinsdag 13 september  

10.00 – 12.00 uur  

 

BLOEMSCHIKKEN 
 

 

   

 Zaterdag 1 oktober 

09.00 – 15.30 uur                     

 ROMMELMARKT 

 

 Zaterdag 17 september    

17.30 – 20.00 uur  

EETCAFE 

 

 

Zaterdag 24 september 

14.30 – 17.00 uur 

BURENDAG  

HIGH TEA 

  

Zondag 25 september 

15.00 – 17.00 uur 

   

KICK OFF 

ZWEMBAD  

  



       
 

 

 

       

 

 

 

       
 

 

 

       

 

 

       
 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       
 

 

 Zaterdag 8 oktober 

19.30 – 22.00 uur    

LINE DANCE 

 

   

 Zondag  2 oktober  

10.00 – 15.00  uur   

 ROMMELMARKT 

 

 
  

 Zondag 9 oktober      

14.00 – 16.00 uur   

 BOWLEN 

  

  

 Zondag  8 oktober 

13.00 – 17.00 uur    

 WEDSTRIJD  

ZWEMMEN 

  

Zaterdag 15 oktober 

17.30 – 20.00 uur    

 EETCAFE 

Dinsdag 12 oktober  

10.00 – 12.00 uur    

 BLOEMSCHIKKEN 

  

 

 

 Zondag 22 oktober      

10.00 – 13.00 uur    

 WANDELEN 

 

   

Zaterdag 29 oktober 

19.30 – 22. 00 uur     

 HALLOWEEN  

DISCO 



  

 

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

