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Activiteit:  Naam:        Telnr:   Mailadres:                                                 

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

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

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

Hobbyclub middag Vacature                                                                                    

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

Houtbewerking  Paul Ros      06-23763567  paulusros@gmail.com              

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

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

Muziek   Ilse Mirer      0181-639227  nanda32@planet.nl  

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

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

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

Eetcafé   Gre Wiechmann      06-48012641  gre.wiechmann@gmail.com 

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

Yoga   Gerdie Ros      0181-640512  Gerdiefreespirit@gmail.com      

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

Breien   Ria Spaargaren /Gre Wiechmann 06-48012641  gre.wiechmann@gmail.com  

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                     

Breien               1x per week  Dinsdag  10.00 – 12.00 uur  €   4,00/ per keer                              

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 

 



De allerbeste wensen voor 2023. 

Laten we er het komende jaar met elkaar een mooi jaar van 

maken. Iedereen mag er zijn bij onze organisatie.  

Hopelijk knappen onze zieken weer op.  

Als goed voornemen zou ik willen meegeven, maak iedereen 

attent op wat wij zoal doen bij de Stichting. Breng mee wie 

alleen zit of geïnteresseerd is en kom kijken bij de activiteiten.  

Dank aan allen die het afgelopen jaar ons hebben gesteund, met 

spulletjes, met (geldelijke) donaties etc. Zonder jullie kunnen 

wij ons mooie werk zeker niet waarmaken.  

Terugkijkend op de maanden november december realiseer ik mij dat wij zeker niet 

stil hebben gezeten. Wat was het druk, maar ook heel gezellig.  

Zo hebben wij twee cursussen gehad om onze 

vrijwilligers de nodige handvatten  aan te reiken 

voor het geval er zich iets voordoet. Deze BHV 

cursus was speciaal voor ons samengesteld, 

zodat wij een op maat gemaakte cursus kregen 

aangeboden. De cursus was TOP en we voelen 

ons weer zekerder door alle kennis welke is 

opgefrist en alle nieuwe dingen die wij hebben 

bijgeleerd. 

Het brandje blussen als afsluiting van de cursus, was heel leerzaam en nog leuk ook.   

De workshop op zondag 6 november was weer een gezellige aangelegenheid. We 

maakten al vroeg iets voor de kerst. Gewoon omdat wij een druk programma 

hadden in deze maanden. Maar de doosjes waren erg 

leuk.  

Op zondag 22 januari a.s. gaan we van een LP een 

mooie schaal maken. We gaan deze ook verven in de 

kleur die je zelf uitzoekt. Kom jij ook naar de 

workshop van 14.00 – 16.00 uur ?  

Opgeven bij deheer4@hotmail.com (06-20827351) 

 

 

mailto:deheer4@hotmail.com


Zondag de 22ste   januari is er ook weer SOCIETEIT. Zo kun je 

o.a. sjoelen, darten, maar ook een spelletje doen? Gewoon zin 

in een zondagmiddag gezelligheid? Wij zijn er van 14.00 – 

16.00 uur. Sluit je aan bij deze gezellige middag.  

Het eetcafé in november was volgeboekt. Een 

unicum. Maar het eetcafé in december overtrof onze 

stoutste verwachtingen. 

We besloten om op zaterdag 17 december 2x het 

kerstdiner te serveren. 1x in de middag en 1x in de 

avond. Onze vrijwilligers en deelnemers hebben hier 

een super prestatie neergezet. De keukenbrigade 

heeft zich weer van haar beste kant laten zien, 

gelukkig was er extra versterking voorhanden. Anders is het niet haalbaar om zo’n 
lekker feestelijk menu neer te zetten.  

Het eetcafé van zaterdag 14 januari a.s. laat nog wat plekjes zien. Dus schrijf je snel 

in bij Gre.wiechmann@gmail.com (06-48012641) 

De wandelaars genoten in november van het moment dat het even niet 

regende en liepen gezellig met elkaar een mooie wandeling. Na afloop 

genoten zij van de uitgebreide lunch deze keer in de houtruimte, omdat de 

grote zaal bezet was door de BHV cursisten. 

Maar voor de inwendige mens werd ook deze zaterdag weer prima gezorgd. 

De dinsdagmorgen als vaste ochtend van 

10.00 – 12.00 uur draait weer. Het is een 

gezellige morgen, waar je van alles kunt 

doen. Van Diamond Painting tot Schilderen, 

van Creatief bezig zijn, schilderen, haken of 

breien. Elke dinsdagmorgen zijn ze er van 

10.00 – 12.00 uur.  

We hebben inmiddels prachtige wol staan. Voor 

een zacht prijsje kun je hier elke dinsdagmorgen 

wol komen uitzoeken. Wil je leren breien? Wil je  

gewoon gezellig meedoen?  Kom eens kijken.  

Binnenkort zal er weer een pop-up shop gehouden 

worden. Let op de aankondigingen.  

mailto:Gre.wiechmann@gmail.com


Schreven wij in het vorige nummer dat wij waren 

opgeschrikt door het overlijden van 2 vrijwilligers 

en 1 deelnemer, helaas houdt het niet op. 

De afgelopen periode hebben wij van 3 deelnemers 

afscheid moeten nemen.  

 

Zo overleed Edwin Telkens, heel lang lid van de Stichting en altijd gezellig aanwezig 

bij de muziekgroep. Na een heel kort ziekbed overleed Edwin plotseling. Het overviel 

iedereen. Zijn uitvaart was zo Edwin, wat heeft hij genoten van het leven. 

Maar ook plotseling was er vorige week het overlijden van Wim Poulie. Wim 

bezocht altijd trouw de bowling, het eetcafé en zat sinds een paar maanden ook bij 

de muziekgroep. Hij genoot hiervan met volle teugen. Wim zei niet veel maar was 

dankbaar voor alle aandacht. De uitstapjes, bezoek aan de markten. Wim was er 

altijd bij, mede dankzij de toegewijde begeleiding van de Doggersbank. Zij komen 

elke keer opgewekt met de groep binnen. Waarvan er zeker vier in een rolstoel 

zitten.  

En dan bereikt ons deze week het bericht dat Lisette van Kralingen is overleden. 

Natuurlijk wisten wij dat het niet goed ging met haar. De familie had ons al een tijd 

geleden op de hoogte gebracht. Maar Lisette bleef als algemeen lid betrokken bij de 

club. En dan toch komt het bericht van overlijden plotseling.  

Wij wensen de begeleiding, de bewoners, alsmede de familie heel veel sterkte toe.  

De Sint Bingo liet prachtige tafels zien boordevol 

prijzen. Er waren mooie spulletjes gekocht, we 

hadden leuke donaties ontvangen en zo mochten wij 

aan het einde van deze fantastische dag tevreden 

terugkijken. 

 

Psssssss. De Paasbingo is op zondag 2 april van 13.00 – 17.30 uur. Noteer deze 

datum alvast in je agenda.  

Sint en zijn pieten bezochten dit keer gelukkig weer heel wat activiteiten bij de 

Stichting. 

Zo waren ze volop aanwezig bij de bingo, de disco, de muziek, het zwemmen, het 

dansen, de creativiteitsavonden en het koken.  

Het blijft een gezellige periode. Direct na het laatste bezoek van de Sint, werd de 

zaal omgetoverd. We gingen razendsnel van de Sint naar de Kerst. Maar ombouwen 

van de zaal van Sint naar Kerst vereist inzet van alle betrokkenen. Het is gelukt! 



De kerstmarkt stond immers op de agenda. En wie 

deze markt bezoekt, begrijpt waarom dit een groots 

evenement is geworden.  

Ga er maar aanstaan: 

400 kerstpakketten werden er gemaakt; ruim 300 

kerststukken vers gestoken; 500 oliebollen 

gebakken, etc. etc. De keuken was deze dagen druk 

in de weer met het serveren van de lunches, de broodjes, soep etc.  

Gelukkig waren er in de week van 5 december geen vaste activiteiten zodat wij alles 

in een wat rustiger tempo konden opbouwen. De kerstmarkt, de kerststukken, de 

kerstattenties,  Het inrichten van de Kerstmarkt met alle mooie spulletjes die wij het 

hele jaar door verzamen werden professioneel uitgestald. De opbouw van de markt 

en de invulling van alle ruimtes was een streling voor het oog. 

In de zij zaal was er een verkooppunt voor de 

wol ingericht. Iedereen is druk bezig met breien 

op dit moment en bij ons kun je tegen een klein 

prijsje de mooiste wol kopen. En met al deze 

acties redden wij het financieel tot op heden.  

(Dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur is onze 

breiwinkel altijd geopend aan de M.A. de 

Ruijterstraat 7 in Spijkenisse).  

 

Met o.a. de opbrengst van deze markt én met de 

donatie van het DELTAPORT Donatiefonds kunnen 

wij op zaterdag 4 februari met elkaar gaan varen ter 

gelegenheid van ons 45 jarig bestaan. Lees 

verderop hoe je je kunt aanmelden. Een ding is 

zeker…….. je zit niet alleen op de boot. 

 

En toen kregen wij via Annemarie de tip dat wij als we 

een energiebesparend idee hadden, dit konden 

aanvragen bij haar werkgever.  

Nu de keus was wel heel snel gemaakt. Door het 

uitstellen van de verbouwing zitten wij helaas nog steeds op de tocht als de grote 

buitendeur open gaat. Geloof mij de buitendeur gaat heel veel keren open per 

activiteit. Ik heb al eens uitgerekend dat in een week tijd, zeker 500 mensen ons 

pand bezoeken! Over intensief gebruik gesproken! 

 



 

In de zomer valt het mee, maar in de 

winter? Alle deuren dicht houden is 

onmogelijk want er lopen heel veel mensen 

door ons pand. Al eerder hadden we 

gekeken naar mogelijkheden, maar nu gaat 

de oplossing er toch echt komen.  

Binnen korte tijd wordt er een automatische glazen schuifdeur geplaatst tussen de 

hal en de houtruimte. We blijven dan zicht houden op wat er gebeurt bij de 

buitendeur en in de hal, maar houden de warmte binnen. Dank aan Shell die dit met 

haar donatie mogelijk heeft gemaakt. De deur is ingemeten, de aanpassingen 

worden binnenkort gemaakt en de plaatsing volgt hopelijk binnen een á twee 

maanden.  

En dan de verbouwing, ……….. zucht.  

Eigenlijk kan ik hier kort over zijn; we zijn terug bij af. 

Alle aannemers hebben zich teruggetrokken, het pand 

overzetten naar 0 op de meter is niet haalbaar 

gebleken. En dus is het project wat gestart is in 2015 

weer terug bij waar het is begonnen.  

Hoe nu verder? Geen idee. We worden er moedeloos 

van. Onze vloeren zijn kapot, de toiletruimtes lopen op 

de laatste benen, het pand heeft dringend aandacht 

nodig, niet vreemd na zo’n lange periode. We zitten in 

de grote keuken in de kou, de goten moeten 

vervangen worden.  Onze kleine keuken krijgt een nieuwe vloer en dient daarna 

vernieuwd te worden. De goten zijn lek, het tocht overal.  

Inmiddels hebben wij als Stichting heel hard gewerkt om te zorgen dat we de 

keuken (financieel) kunnen aanschaffen. Immers deze kosten zijn voor de huurder.  

Gereserveerd, zodat  het pand na de verbouwing geschilderd kan worden. Maar 

helaas ……………………..  

Waar ik ook moedeloos van wordt zijn de energiekosten. Via via heb ik vernomen 

dat er begin november 2022 extra subsidie door de gemeente beschikbaar is gesteld 

voor een tegemoetkoming in de energiekosten, voor hen waar de stijging groot is. 

Nu daar horen wij zeker bij. 

Helaas constateren wij in januari 2023 dat het nog niet gelukt is om de criteria te 

formeren waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een 

tegemoetkoming in de kosten.  

Nog los van het feit dat dit bericht van de extra subsidie uitsluitend in de krant heeft 

gestaan.  



 

Helaas wordt Groot Nissewaard heel slecht bezorgd, dus kun je er niet vanuit gaan 

dat dit communicatiemiddel werkt.  

Via via is in mijn optiek niet de manier waarop je moet communiceren met elkaar.  

Zodoende weten wij niets. Een ding weet ik wel, het energiebedrijf weet ons wel te 

vinden.  

Over naar leuker nieuws ……. 

Het bloemschikken is een nieuwe loot aan onze 

activiteitenstam en hier is het elke keer een gezellige boel.  

Met de kerst werd er een bijzonder stuk gemaakt. Volgende 

bloemschikmorgen is dinsdag 17 januari a.s. van 10.00 – 

12.00 uur. Ook dan gaan we weer iets leuks maken.  

Geef je snel op als je mee wilt komen doen. (Verderop in het blad staat de info).  

Na de kerstmarkt kwamen de bestellingen voor oud- en nieuw rap binnen. Gelukkig 

hebben Roy en Tanja volop de oliebollen gebakken. Kees heeft de appelbeignets en 

de ananasbeignets gedaan. Dit was een ware marathon.  

Alle bestellingen stonden om 11.00 uur gereed en werden op 1 na allemaal 

opgehaald. Jammer dat diegene die dit heeft besteld en door ons is gebeld en 

gemaild, niet is langs gekomen, niet heeft gereageerd en dus ook niet betaald. 

Gewoon erg flauw. Onze vrijwilligers staan uren op hun benen om mede onze 

activiteiten te kunnen financieren, dan is dit gedrag gewoon niet oké.  

Maar wie hier wel blij mee waren, waren onze gasten (ruim 100)  op de 

nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari jl. We werden ontvangen met lekkere 

champagne, oliebollen, hapjes etc. De keuken- en barbrigade heeft zich wederom 

van zijn beste kant laten zien. Toppers zijn het. Allemaal! 

Het Koor de “Smarties”  uit Vlaardingen 

hebben vanaf het begin de sfeer er goed in 

gekregen deze middag. Kortom we hebben 

het jaar opgestart met een TOP event. 

Afgelopen maandag hebben wij met een grote groep vrijwilligers het pand 

“ont”kerst en schoongemaakt. Zeker het is een gegeven dat vele handen licht werk 

maken, maar dan moeten de handen er wel zijn.  Een fijne ploeg vrijwilligers die 

zonder zeuren met elkaar in razendsnel tempo alles hebben opgeruimd en 

schoongemaakt. Dank hiervoor!  

 



 

Ook goed nieuws is dat we weer spullen gaan inzamelen voor de 

Rommelmarkt welke op 17, 18 en 19 maart gaat plaatsvinden. 

Fijn als u spulletjes brengt. Helaas nemen wij gaan meubels, 

tafeltjes, kastjes etc. in. We hebben hier echt geen ruimte voor.  

 

Op naar de komende leuke activiteiten.   

(onderstaand maandoverzicht wordt verspreid onder de deelnemers van onze vaste 

activiteiten).  

JANUARI 2023 MAANDOVERZICHT van de extra ACTIVITEITEN BIJ 

STICHTING DE NIEUWE BRUG.  

 

 Zaterdag 14 januari 2023  

  Eetcafé van 17.30 – 20.00 uur;  

  Opgeven bij gre.wiechmann@gmail.com (06-48012641) 

   Eigen bijdrage € 6.50 excl. consumpties 

Dinsdag 17 januari 2023 

Bloemschikken van 10.00 – 12.00 uur 

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

    Eigen bijdrage € 11.00; introducées € 13.50  

   Zondag 22 januari 2023 

Workshop van 14.00 – 16.00 uur 

  We gaan een schaal maken van een LP. 

        Opgeven bij deheer4@hotmail.com (06-20827351) 

       Eigen bijdrage € 3.50. Introducees € 5.00 (incl. koffie/thee) 

 

       Zondag 22 januari 2023 

        Sociëteit van 14.00 – 16.00 uur 

          Kom jij ook SJOELEN, DARTEN, kom GEZELLIG LANGS ? 

mailto:gre.wiechmann@gmail.com
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        Toegang gratis.  (Uitsluitend betaling van consumpties).  

                               Zaterdag 28 januari 2023 

       DISCO van 19.30 – 22.00 uur 

                    Toegang gratis voor leden; introduce’s betalen € 1.50; consumpties  

      voor eigen rekening 

        Zaterdag 4 februari 2023 

Brunchvaart met de Marlina i.v.m. het 45-jarig jubileum;  

Inschrijven: voorzitter@denieuwebrug.com;                     

Eigen bijdrage € 20.00 voor deelnemers/vrijwilligers; Introducees 

toegestaan; eigen bijdrage € 45.00. Overmaken aan Stichting De 

Nieuwe Brug NL88INGB0005704558  

 

.  

 

Ons afdansevent gaat op vrijdag 7 april a.s. weer gehouden worden. Scala 

Molewatering is hiervoor gereserveerd door Dikkie (bedankt Dikkie voor je hulp 

hierbij).  

Ik hoop iedereen binnenkort te mogen begroeten bij ons 45-jarig jubileum op de 

MS Marlina. We gaan daar met elkaar genieten van een fijne brunchtocht.  

 

Tot slot vraag ik aandacht voor hen die de 

contributie nog niet hebben voldaan. Wilt u hier 

voor zorgdragen? 

Het contributiejaar loopt van 1 september t/m 

31 december. Opzeggen dient voor het 

contributiejaar te geschieden, anders ben je lid 

voor het hele jaar. Wij rekenen op u! 

Rest mij nog om de hoop uit te spreken dat 2023 een mooi, maar bovenal gezond 

jaar mag gaan worden voor iedereen.                Abelien van der Rest 



 

 

 
 

Kom jij gezellig meedoen?  

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

 

Eigen bijdrage: leden/vrijwilligers € 11.00 

Introducé’s € 13,50 

(Dit is incl koffie/thee). 

  

 

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

wegblijven wel te betalen.  

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

Dinsdag 17 januari 

2023 en  

DINSDAG 14 februari 

2023 

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


 

                                                                   

 

Wij gaan met elkaar letten op ons energie verbruik dus:  

 

o Geen lichten laten branden 

o Kachel een graadje lager 

o Deuren sluiten 

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

achterdeur).                                                                          

SAMEN GAAN  WE HIER OP LETTEN ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

14.00 – 16.00 uur is het Workshop Time 

 

We gaan van een LP een mooie schaal maken.  

 

Kom dit jij dit ook maken.   

            

 

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

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

Stuur een mailtje naar: deheer4@hotmail.com.                                

Telefonisch opgeven kan ook: 06-20827351 

  

ZONDAG  

22 januari 

2023 

mailto:deheer4@hotmail.com


                                    
Helaas kan Michael niet aanwezig zijn, maar wij hebben 

onze eigen toppers.   

Kom jij ook meedarten?  

 

 

 

  

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

specialist: KEES 

Kom jij ook gezellig meedoen? Wil je iets 

anders doen, een spelletje, puzzelen, gezellig 

kletsen? Ook goed.  Kom er gezellig bij.   

 

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

 

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

altijd open. 



 

 

 

Zaterdag 28 januari 

Disco  
 

 

 

 

 

Hallo allemaal zaterdag 28 januari hopen wij onze eerste Disco in het nieuwe jaar te 

houden.  

De Disco is gepland op zaterdagavond 28 januari 2023. De avond zal starten vanaf 

19:30 en duren tot 22:00 uur. 

De zaal is open vanaf 19:00 uur                                                                         

De toegang is voor leden van Stichting de nieuwe brug gratis en voor                                

introducées : € 1,50 

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

beleven.  

Tot zaterdag 28 januari 2023 

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 

Prijzen voor de consumpties zijn variërend van € 1.00 tot € 1.50 per stuk. Iets lekkers 
kost € 0.80.  



 

STICHTING DE NIEUWE BRUG BESTAAT 45 JAAR 

EN DAT GAAN WE MET ELKAAR VIEREN…… 

 

Zaterdag 4 februari a.s. gaan wij ter gelegenheid van ons 45 jarig 

bestaan varen met Partyschip Marlina. Velen hebben zich al opgegeven, maar er is 

gelukkig plaats voor iedereen. Dus wil je nog mee? Schrijf je 

snel in.  

Inschepen:   tussen 11.00 – 11.30 uur  

Vertrek:   11.30 uur 

Terug:  15.30 uur 

Inschepen bij de VEERKADE in SPIJKENISSE 

Parkeren is mogelijk op de Veerkade.  

Opgeven bij: voorzitter@denieuwebrug.com                                   

(06-14130944) (Noodnummer tijdens de vaart) 

Eigen bijdrage is € 20.00 

Introducées zijn toegestaan, zij dragen € 45.00 bij. 

 

Zodra de eigen bijdrage is ontvangen op rekeningnummer: 

NL 88 INGB 000 570 4558 van Stichting De Nieuwe Brug is de 

inschrijving definitief.  

Met dank aan het DonatieDelta fonds die dit mede mogelijk 

maakt.    Tot zaterdag 4 februari ! 

mailto:voorzitter@denieuwebrug.com


 

ZONDAG 12 februari en ZONDAG 12 

maart 2023  

gaan we weer 

B O W L E N. 

We hebben 10 banen voor het hele seizoen gehuurd. 

Vergeet niet af te zeggen als je niet aanwezig kunt 

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

doen. 

Je kunt je nog opgeven, er zijn nog een paar plekjes 

vrij.  

Inloop  vanaf 13.30 uur. 

We bowlen van 14.00 – 16.00 uur bij het 

Bowlingcentrum aan de Hoogwerfsingel 2 in 

Spijkenisse. 

Afbellen bij Betsie en Kees de Heer 06-20827351 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Leuk als u wilt aansluiten bij ons. Inschrijven kan per mail bij 

gre.wiechmann@gmail.com  Telefonisch is ook mogelijk: 06-48012641 

Eigen bijdrage is € 6.50 pp exkl. consumpties.  

Opgeven betekent dat wij rekenen op uw komst! Zeker als wij anderen teleur 

moeten stellen als er geen plaats meer is.   

Helaas zijn wij genoodzaakt om, als u geen gebruik maakt van uw reservering, de 

kosten wel bij u in rekening te brengen. 

 

  

mailto:gre.wiechmann@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Carnavals Disco is gepland op zaterdagavond 25 februari 2023. De avond zal 

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

De zaal is open vanaf 19:00 uur                                                                         

De toegang is voor leden van Stichting de nieuwe brug gratis en voor                                

introducées : € 1,50  

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

beleven.  

Tot zaterdag 25 februari 2023   

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 

Prijzen voor de consumpties zijn variërend van € 1.00 tot € 1.50 per stuk. Iets lekkers 
kost € 0.80. 

 



 

 

 

 

 

 

 

• CD & Boekenbeurs  

• Kledingbeurs  

• Elektromarkt 

• Speelgoedbeurs 

• Bloemenbeurs 

• Handige spullen 

• Pop-up Breistore 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 17 maart 18.00 - 21.00 uur 

Zaterdag 18 maart 09.00 - 15.30 uur 

Zondag 19 maart 10.00 - 15.00 uur 



    VERJAARDAGEN JANUARI 2023  

 

Lars   Wendrich   3 jan       
Paul  Ros    4 jan                                                 
Ronald  Verheij   4 jan                            
Johan  Docter   5 jan                               
Annemarie Berkhout  5 jan                                        
Agnes  van Buuren  6 jan                              
Johan  Groeneweg  8 jan                        
An  Zhang Ling  8 jan                                 
Els  Joosten  9 jan                            
Annetta  de Haan  9 jan                          
Wendy  Mirer   10 jan                             
Elina  Kevenaar  10 jan                         
Sandra  Broos   11 jan                        
Shyck  Sullevan  11 jan                    
Iet  Klijn   12 jan                        
Wendy  Bremmers  12 jan                       
Michiel  Goris   13 jan                 
Shaevenna van der Laan  13 jan                         
Stans  Konings-Kroon  14 jan                            
Niels  Schüchner  14 jan       
Alex  Zeggai   15 jan      
Irmy  van Spijk  15 jan                        
Karin  Wansink  16 jan                      
Yousef  Faris   16 jan                 
Marjoke Groenenboom  16 jan                       
Perry  Sauer   16 jan                       
Mark  van Berkel  17 jan                      
Betsy  de Heer  17 jan                           
Els  Sandee   17 jan                    
Brenda  Bol   22 jan                      
Antonio Velasquez  23 jan                           
Nick  Passé   24 jan                        
Elly  de Roo   24 jan                      
Toos  Zuidam   24 jan                        
Ilse  Wieling   25 jan                                       
Lisa  Floor   26 jan                       
Martin  Joppe   29 jan                     
Anneke  Kooy   31 jan                       
Gerda  Troost   31 jan                        
Michiel  Brouwer  31 jan                 
Alexander Korengevel  31 jan  

              

 GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG.   

 



 

DINSDAG MORGEN 

10.00 – 12.00 uur 

is het creativiteitsmorgen bij Stichting De Nieuwe 

Brug,  

M.A. de Ruijterstraat 7 in 

Spijkenisse. 

 

Meld je aan! 

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

Bellen: 06-48012641 

 

BREIEN 

HAKEN 

KLEDING MAKEN 

SCHILDEREN 

MANDALA TEKENEN 

KAARTEN MAKEN 

DIAMOND PAINTING etc. etc.  

         

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

diamond painting, kaarten maken, mandala tekenen etc. 

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

+ algemeen lidmaatschap zijnde € 30,00 per jaar.  
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VERJAARDAGEN FEBRUARI 2023 

 

 

 

Gosse de Deugd  2 februari                              

Mark Giezen  2 februari                                  

Marcel Salome  3 februari                                                     

Giovanni van der Es 4 februari                                                                  

Lars de Klerk  4 februari                       

Danny de Korte  4 februari 

                                                Anjo 

Molendijk  4 februari                                              

Rianne Mes   5 februari                                           

James Bol   6 februari                              

Ryaan Hussein  6 februari                          

Petra Offermeijer  6 februari                                 Shivangi Balraadjsing

 8 februari                                                   Veronique Duijn 

 10 februari                                                                Patrick Blok

   11 februari                                                               

Coen Bevaart  12 februari                                                  

Naomi Luinkers  13 februari                                                      

Wolfgang Luitgaaren 14 februari                                

Bas Hijbeek   16 februari                                             

Patrick van Huffel  16 februari                                                                  

Ingrid Buitendijk  18 februari                                           

Charleen van der Burg   18 februari                                 

Desiree Opstal  18 februari                                         

Marguerita Theeuwes 19 februari                                                                  

Ali Dag   20 februari   

                                                          Jeroen 

Jaspers  20 februari                                                     

Syriangelo Mariana 20 februari                                                 

Devian Noventa  22 februari                              

Diana Seeger  23 februari                                                     

Marina Bussem  26 februari  

 

  



 

 

Ken jij iemand die onze vrijwilligersgroep wil komen versterken? 

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

Wij zoeken o.a. versterking bij: 

    Schoonmaken op maandagmorgen (10.00 – 12.00 uur) 

Zwemmen (begeleiding in het water) 

Koken op dinsdagavond van 18.30 – 20.30 uur  

Dansen (dinsdagavond) 

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

werken nooit met minder dan 2 en 1 reserve).  

Info nodig: mail naar voorzitter@denieuwebrug.comBellen 

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

acties?  De verzamelbak voor het frituurvet staat achter 

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

de bestuursbrievenbus in de hal doen. 

Wilt u het frituurvet wel in afgesloten flessen inleveren? 

 

Hartelijk dank alvast voor het inleveren. 
  

 



AKTIVITEITENKALENDER  januari / februari 2023  

Stichting DE NIEUWE BRUG. 

         

 

   

 

         

 

   

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Zaterdag 4 februari 2023 

11.30 – 15.30 uur    

VAREN met de MS 

Marlina 

 

 

Zaterdag 14 januari 2023 

17.30 – 19.30 uur   

Eetcafé 

Zondag 22 januari 2023 

14.00 – 16.00 uur  

Workshop 

 Zondag 22 januari 2023 

14.00 – 16.00 uur 

Sociëteit 

 

 

Zondag 12 februari 
2023 

14.00 – 16.00 uur 

Bowlen 

 Dinsdag 17 januari 2023 

10.00 – 12.00 uur  
Bloemschikken 

  

  

Zaterdag 28 januari 

2023  

19.30 – 22.00 uur   

   

WINTER DISCO    



 

  

 

 

 

 

       
 

       

 

 

 

       
 

 

 

       

 

 

       
 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

Zaterdag 18 februari 

2023 

17.30 – 19.30 uur   

Eetcafé  

 

 

  

 Zaterdag 25 februari 

2023  

19.30 – 22.00 uur  

 

Carnavals 
DISCO met de 
Smooksnuivers 

 Zondag 5 maart 2023 

14.00 – 16.00 uur  

Sociëteit   

   

Zondag 5 maart 2023   

14.00 – 16.00 uur  

Workshop 

  Zaterdag 18 maart  

09.00 – 15.30 uur 

 Overdekte 

voorjaarsmarkt 

 Vrijdag 17 maart 2023   

18.00 – 21.00 uur 

 Overdekte 

voorjaarsmarkt 

Zondag 19 maart 

10.00 – 15.00 uur   

 
   

Dinsdag 14 februari 

2023 

10.00 – 12.00 uur 

Bloemschikken 

    

Overdekte 

voorjaarsmarkt 

 



 

 

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

