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WWW.DENIEUWEBRUG.COM

Redactie:

Redactie.brugnieuws@gmail.com

Activiteit

Naam

Voorzitter

Abelien van der Rest

Tel. nummer

1 penningmeester

Hans van Oostenbrugge

2e penningmeester

Ilse Wulff

0181-633363/
06 14130944
010-4162074/
0620515624
0181-639273/
06-53557380

Secretaris

Gre Wiechmann

06-42826465/

gre.wiechmann@gmail.com

Zwemmen

Gre Wiechmann

0181-614787

gre.wiechmann@gmail.com

Dansen

Monique de Lange

0181-219593/
06-44058657

Bestuurslid /
monique.vandenengel@gmail.com

hobby club middag

Adry Hille

0181-619221

Bestuurslid / a.hille@hotmail.nl

hobby club avond

Joke Versendaal

0181-636618

Bestuurslid / p.versendaal4@upcmail.nl

Sportinstuif

Henk van Arkel

06-16302072

Bestuurslid / h.van.arkel7@kpnplanet.nl

Koken

Aukje Gutter

0181-659547

Bestuurslid / hoeven@planet.nl

Muziek

Wendy Mirer

0181-629600

Bestuurslid / hoon0054@planet.nl

Disco

Wil van der Velden

0181-663236

Bestuurslid/ wmc.vandervelden@gmail.com

Avondvierdaagse
Brugnieuws redactie

Gerrie Mirer
Gre Wiechmann

0181-639227

Gerrie.mirer@kpnplanet.nl
gre.wiechmann@gmail.com

Clubgebouw:

M.A. de Ruijterstraat 7

Rivièrabad:
Sportzaal Maaswijk:

Groene Kruisweg 21
Anne Frankstraat 78

e

Activiteit

0181-614787

0181-611096

abelien@chello.nl
hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl
ilsewulff1953@gmail.com

06-42826465

06-42826465
06-16302072

1xper week

Plaats

Tijd

Zwemmen

maandagavond

Rivièrabad

18.00 - 20.00 uur

Dansen

dinsdagavond

clubgebouw

19.00 - 22.00 uur

hobbyclub 5-15 jaar

woensdagmiddag

clubgebouw

13.30 - 15.00 uur

hobbyclub < 15 jaar

woensdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

hobbyclub hout

woensdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

kookles

woensdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

Kookles

donderdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

Muziek

donderdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

Sportinstuif
Disco
Wandelen
Vrij dansen

donderdagavond
laatste zaterdag/maand
1x per maand zaterdagochtend
1x per maand zaterdagavond

yoga geleid door
Gerdie Ros

donderdagochtend
0181-640512

Sportzaal/Maaswijk
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
clubgebouw
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19.00
19.30
10.00
19.30

-20.30 uur
- 22.00 uur
– 13.00 uur
– 22.00 uur

9.30 - 10.30 uur

EEN HEEL GOED EINDE van de feestmaand, LAAT DAT DE
VOORBODE ZIJN VOOR EEN GOED 2015!
Wat is er ongelooflijk hard gewerkt in de laatste maand van het jaar. Volop drukte, veel
activiteiten, gelukkig hebben wij de klus met elkaar geklaard!
Wij begonnen met bezoek van de Sint en zijn Pieten aan alle activiteiten. Ze kwamen bij het
zwemmen, bij het dansen, bij de hobbyavonden, bij de Bingo kortom ze kwamen overal!
Heel hartelijk dank voor alle hulp om dit te organiseren en te helpen slagen. De pakken zagen
er allemaal weer prachtig en schoon uit. Er waren hulpen om te zorgen dat iedereen er
piekfijn uitzag. En wat is het toch altijd ontroerend om te zien hoe er van het bezoek wordt
genoten. Iedere avond, bij alle activiteiten werd er aandacht besteed aan Sinterklaas.
De Sintbingo was een hele gezellige zondagmiddag met leuke en mooie prijzen. Iedereen lette
goed op en er werden vele prijzen gewonnen. Die prijzen worden vaak geschonken door
winkeliers of gulle gevers. Theo is al weken van tevoren op pad, en heeft ook dit keer weer
prachtige prijzen weten te bemachtigen. Aan al onze gulle gevers, heel hartelijk dank.
De Sint was nog niet het land uit, of het hele gebouw werd in Kerstsfeer gebracht. Het is
Bijenkorf waardig. Prachtige hoekjes en elk jaar is het weer anders. Hier wordt erg veel werk
van gemaakt en al ruim van tevoren wordt er een plan bedacht. De maand december
genieten we volop van de kerstversieringen.
Op 12/13/14 december werden er geweldige kerststukjes gemaakt. Ruim 65 mensen maakte
hier gebruik van. De stukken zagen er weer prachtig uit. Iedereen ging met een mooi stuk naar
huis. En er was ook gedacht aan de veiligheid. Voor elk kerststuk was er ook prachtige
verlichting.
Op zondag 14 december was er voor de eerste Kerstmarkt. Wat was dit een fantastisch
succes. Iedereen vond de spulletjes die gemaakt waren prachtig. Er werd goed verkocht en
zoals het er nu naar uitziet, gaan we dit volgend jaar ook weer doen!
Op 16 december kwamen alle dansers prachtig aangekleed voor het kerstdansen. Het was
alweer de laatste dansavond van het jaar 2014. En nu gaan we hard oefenen voor het
afdansen.
Op 17 december hebben de kookgroepen gezamenlijk genoten van hun kerstdiner. Het was
een gezellige avond.
En dan schrijven we alweer 20 december. Een record aantal bezoekers op ons Kerstfeest.
Ongelooflijk! En wat was het een drukte om het allemaal in orde te krijgen. Wat te denken
van de inkoop, het bereiden, het schoonmaken etc.. etc. Maar het zag er weer groots uit.
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Het kinderkoor kwam ook weer optreden en was een gezellige onderbreking. Het kerstverhaal
werd weer prachtig verteld. Een indrukwekkend geheel was het.
We begonnen de bijeenkomst met een minuutje stilte, daar op dat moment ook de crematie
van Jaco Verplanke begon.
Op 31 december was het een drukte van belang in het gebouw. De oliebollen werden nl
gebakken. We hebben er nog nooit zoveel gemaakt. De hele voorraad meel is opgebakken.
De hele dag was er aanloop van onze leden, maar ook vanuit de buurt kwamen de bewoners
langs om oliebollen te kopen. Rinus liet iedereen proeven, zodat je van tevoren wist wat je
kocht. En ze waren lekker! Kwamen mensen soms om 10 bollen, vaak gingen ze weg met 20
bollen. Een recordomzet is hier gemaakt.
En dan is het al weer 3 januari 2015! Voor het eerst hadden we een Nieuwjaarsbal. En wat
was het druk. Het was gezellig en we hebben nog nooit zoveel bezoekers gehad. Vele gaven
aan voortaan elke keer te willen komen naar de zaterdagavond vrije dansavonden.
Vooral het linedansen is populair en dat gaan we in het vervolg meerdere keren per avond
doen. Ben jij expert in Line‐dansen? Laat het ons weten, wij willen graag nog meer dansen
leren! Kun jij ons komen helpen?
Ook zijn er weer een aantal van onze deelnemers/vrijwilligers geopereerd of uitgevallen
wegens ziekte. Allemaal van harte beterschap en hopelijk zijn jullie weer snel van de partij!
Rest mij nog jullie allemaal een heel goed, maar bovenal gezond 2015 toe te wensen. Ideeën,
tips, of wat dan ook, laat het ons weten!
Abelien van der Rest abelien@chello.nl (06 14 13 09 44)

VOORLICHTINGSAVOND OVER EPILEPSIE
Hierbij nodigen wij alle vrijwilligers en introducés uit voor een
informatieavond over epilepsie en wel op

maandag 26 januari 2015
aanvang 20.15 uur
in ons clubgebouw aan de M.A. de Ruijterstraat 7 te Spijkenisse.
Wij hebben Karin Smit bereid gevonden om ons uitgebreid voor
te lichten en te instrueren wat te doen als iemand een toeval
krijgt. Alle vrijwilligers krijgen hier af en toe mee te maken.

KOMT ALLEN!!!!
4

Zaterdagavond 31 januari 2015
is er weer een spetterende

DISCO ‐ avond

Met voornamelijk muziek uit de zeventiger jaren
van de vorige eeuw.
waar:

M.A. de Ruijterstraat 7 ‐ Spijkenisse

tijd:

19.30 uur tot 22.00 uur

entree:
€ 0,50
Met onze eigen overbekende D.J.'s Lex en Chris!
\
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ZATERDAG 7 FEBRUARI 2015
GAAN WIJ WEER WANDELEN!!!!!!

Start om 10.00 uur vanaf het clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7,
Spijkenisse
Zaal open:

vanaf 09.30 uur.

Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer: 12.00 uur
Einde activiteit:

13.00 uur

Kosten incl de lunch:

€ 2,-- pp

Aanmelden bij Ronald
Mirer:
r.mirer1@kpnplanet.nl
0181 ‐ 639227


INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 7
FEBRUARI 2014.

Naam:
Telnr.:
E‐mailadres.

Briefje in de gele bus in het clubgebouw vóór 5 februari 2015.
6

ZATERDAG 7 FEBRUARI 2015
is er weer een vrije dansavond.
De afgelopen keer was het gezellig druk en
iedereen had het naar zijn zin. Kom jij ook?
(Introducés zijn toegestaan).
Aanvang:

19.30 uur

Einde:

22.30 uur

Introducés:
€ 2,00 pp.
Vrijwilligers/Deelnemers betalen geen toegang.
Waar? in ons gebouw aan de M.A. de
Ruijterstraat 7 te Spijkenisse.
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Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse, Telefoon: 0181 620633
U kunt het hele jaar door voor een aantrekkelijke prijs onbeperkt genieten van al het lekkers in ons restaurant.
Het ijsbuffet en alle softdrinks zijn bij de prijzen inbegrepen. Bier, wijn en andere alcoholische dranken zijn
tegen een uiterst vriendelijke prijs verkrijgbaar. Ieder gerecht wordt vers gewokt voor u.
U bent van harte welkom en kunt hier onbeperkt genieten van de uitgebreide verse buffetten die bestaan uit
soep naar keuze, een warm buffet, verse sushi’s en een vers, koud wokbuffet, salade buffet en tot slot een
dessert buffet. Het is ook uiterst kindvriendelijk.
Pak Boli heeft naast het wokrestaurant ook een afhaalservice, een bezorgdienst, een cateraar en een snackbar.

Groenten & Fruit van G. SINTMAARTENSDIJK
tel: 0186 – 691091
Goudswaard
Wij komen ook in Spijkenisse!
Maandag

Donderdag

Vrijdag

Akkers e.o.

Waterland

Noord
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Ondanks het winterweer en de koude
(tenzij de taxi's niet rijden!)
is er op

zaterdagavond 28 februari 2015
weer een oergezellige, spetterende

DISCO

Waar: M.A. de Ruijterstraat 7 ‐ Spijkenisse
Tijd:

19.30 uur tot 22.00 uur

Entree:

€ 0,50

Vrij om verzoeknummers aan te vragen!
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Nu dagen van overvloedig eten en drinken alweer een tijdje achter ons ligt, rest mij om u allen
een gezond, rijk en bovenal een overvloedig 2015 te wensen.
Qua eten willen we wel lekker eten maar een beetje minder in calorieën, onderstaand recept
geeft u een andere kijk op een oer Hollandse stamppot. Lekker als geheel met een
Mediterrane smaak.

ANDYVIE STAMPPOT MET EEN TWIST
2 kleine uitjes
125 gr. magere spekblokjes van gerookt ontbijtspek
1 klein rood chilipepertje (zonder zaadjes)
500 gr. andijvie (fijngesneden)
Olijfolie
Zeezout
1 tl nootmuskaat
2 tl knoflookpoeder
1 el dyonmosterd
½ el witte wijn azijn
1 flinke klont roomboter
1 kg kruimige aardappels
optioneel nog
Rode paprika (paar dunne reepjes in
blokjes gesneden)
2 el zongedroogde tomaatjes
Bereidingswijze
Neem de aardappelen, schil deze en was ze. Zet ze op in een pan met water met daarin een
snufje zeezout en kook ze in 20 minuten gaar. Snipper de uitjes en snipper het pepertje
ragfijn. Neem een koekenpan en doe daar een scheutje olijfolie in. Voeg nu de spekblokjes
toe, de gesnipperde ui en het gesnipperde pepertje en laat dit rustig een minuut of 10-12
fruiten en uitbakken.

Giet de piepers af, neem een staafmixer (of pureestamper) en pureer de aardappelen zodanig
dat er puree ontstaat. Om het smeuïger te maken doen we de klont roomboter er door. Neem
nu de andere pan en voeg de uitgebakken spekblokjes met de uitjes en het pepertje toe en een
klein beetje van het restant spekvet en olijfolie. Pas wel op want de puree mag niet te smeuïg
worden. Verder op smaak brengen met de nootmuskaat, de knoflookpoeder, (eventueel) nog
wat zout, de mosterd en de witte wijn azijn.
Gebruik bewust geen melk want die smeuïgheid is al verkregen met de roomboter en de
olijfolie. Heerlijke smaken en is ruim voldoende. Opletten dat de puree dus niet te waterig
wordt.
Neem nu de rauwe andijvie en roer die er rustig door. En voor deze stamppot rauwe andijvie
nog een tip: Neem wat gesnipperde, dunne rode paprikareepjes of 2 eetlepels zongedroogde
tomaatjes. En roer deze door de stamppot, een geheel andere smaak en beleving.
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Serveertips
Lekker met een heerlijk balletje gehakt met eigen jus of een rundersaucijs.
Maak dit recept ook eens met boerenkool of preiringen.
Vergeet vooral niet een goed gekoelde Moezelwijn erbij te drinken!
Met dank aan de website www.smulweb.nl

Met smakelijke eet groeten
Willem Postma

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Kom jij ook dansen op zaterdag 14 maart 2015?
Aanvang: 19.30 uur
Einde: 22.00 uur
Waar: M.A. de Ruijterstraat 7
Introducés zijn toegestaan. Zij betalen € 2,00.
Deelnemers & Vrijwilligers hebben gratis toegang!
Zet deze datum alvast in je agenda. Wij hopen weer op
een grote opkomst.
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Zaterdag 14 maart 2015

Start om 10.00 uur vanaf het clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7,
Spijkenisse
Zaal open:

vanaf 09.30 uur.

Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer: 12.00 uur
Einde activiteit:

13.00 uur

Kosten incl de lunch:

€ 2,-- pp

Aanmelden bij Ronald
Mirer:
r.mirer1@kpnplanet.nl
0181 ‐ 639227


INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN
ZATERDAG 14 maart 2014.
Naam:
Telnr.:
E‐mailadres.

Briefje in de gele bus in het clubgebouw vóór 10 maart 2015.
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Voor al uw lunches en
diners
K euk en dagelijk s
geopend
van 12.0 0 tot 21.30 uur
zondags v.a. 16.0 0 uur

Restaurant “de K rom” verzorging van party
schotels en k oude buffetten
Bezoek ook onze snack ‐ corner
Voor een smak elijk e snack of een
heerlijk schepijsje zonder k leur‐
stoffen uit eigen k euk en.

U vindt ons aan de Voorstraat 1, 320 1 BA
Spijk enisse
Tel: 0 181 – 612182 www.dek rom.nl

Molenlaan 6
320 1 AG Spijk enisse
Tel: 0 181 – 610 549
Fax: 0 181 – 65920 8

e‐ mail: info@ghijbeek .nl
www.ghijbeek .nl
voor al uw timmerwerk en
gratis offerte
ramen, deuren en k ozijnen
dak k apellen uitgevoerd in hout en k unststof
verbouwingen, aanbouw, uitbreiding
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EDUCATIEF UITJE,
ZATERDAG 7 MAART 2015!
GA JIJ OOK MEE???????
Eigen bijdrage deelnemers

: € 20,00

Eigen bijdrage vrijwilligers

: € 15,00

Gaarne dit bedrag overmaken aan: NL88 INGB 0005704558
t.n.v. penningmeester Stichting De Nieuwe Brug, Botreep 100, 3192 PD Hoogvliet.

Inschrijving is definitief als de betaling binnen is.

Vertrek M.A. de Ruijterstraat: 09.00 uur
Gebouw open vanaf:

08.30 uur

Einde dagtocht:

17.00 uur

Inschrijfformulier Educatief Uitje Gouda zaterdag 7 maart 2015.
Naam:

Telnr.:

Adres:

E‐mailadres:

Heeft een rolstoel

ja / nee

Sluit de eigen bijdrage hierbij in: ja/nee. Heb het overgemaakt: ja/nee*

Inschrijving sluit op 28 februari 2015. Na ontvangst van de
betaling is de inschrijving definitief.

(Doorhalen wat niet van toepassing is.)
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Op

Z a terda g 21 ma a rt 2015
is onz e ja a rlijk se Rommelma rk t er a lw eer.
Dez e k eer w ordt de rommelma rk t uitg ebreid met
een voorja a rsma rk t. Er z ijn a l veel leuk e ideeën dus
da t g a a t z ek er g oedk omen!
De rommelma rk t w ordt eerder g ehouden omda t w ij
nu a l z oveel spullen binnen hebben g ek reg en da t het
la stig w ordt om a lles netjes op te sla a n en te
bew a ren. Da a rna a st z a l ons k offie/thee ca fé w eer
g eopend z ijn z oda t u lek k ere k unt z itten, g enieten
va n de druk te en iets lek k ers erbij k unt nuttig en.

15

We hebben al wat grote spullen kunnen verkopen,
zodat wij nog steeds wat kunnen opslaan, maar een
markt in juni dat gaat te lang duren.

1.

Dus …………. We gaan op zaterdag 21 maart 2015
onze jaarlijkse rommelmarkt houden. Deze keer wordt
deze uitgebreid met een voorjaarsmarkt.
De lotenverkoop start ook op 21 maart 2015.
Aan alle vrijwilligers het verzoek om deze datum vrij te
houden en ons te komen helpen. We hebben nl vele
handen nodig, zowel bij het opbouwen, als verkopen,
als opruimen.
Bel/mail even met Monique.
Namens de activiteitencommissie:
Monique.vandenengel@gmail.com of

06-44058657/0181 219593
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Hallo allemaal!!!!!!
Ja er is al weer een jaar voorbij en ik heb al weer mensen om me heen gehoord die
dit jaar weer mee willen gaan doen met onze jaarlijkse playbackshow.
De playbackshow wordt dit jaar gehouden op

zaterdag 28 maart 2015.
Je kunt je opgeven tot uiterlijk 26 februari 2015.
Net als andere jaren willen we in eerste instantie de mensen die vorig jaar hebben
meegedaan buiten sluiten. Daarnaast zal er ook geloot worden bij een teveel aan
deelnemers en hierbij zal ook gekeken worden naar het aantal keren dat je al mee
hebt gedaan en of bent afgevallen.
Dus geef je op en gun ons een geweldig optreden waarbij jij in de huid van jouw idool
kruipt. Als je mee mag doen ontvang je zoals gebruikelijk t.z.t. hierover bericht.
We hebben natuurlijk ook weer heel veel publiek nodig om de artiesten aan te
moedigen en om mee te feesten.
Dus alle deelnemers, ouders, broers, zussen, oma’s, opa’s, vrijwilligers, begeleiders
van woningen enz.enz. Zijn van harte welkom.
Nu nog even
Datum
Waar
Zaal open
Begin
Einde

alles op een rijtje:
: 28 maart 2015
: Clubgebouw M.A. de Ruyterstraat 7
: 18.30 uur
: 19.00 uur (Dus zorg dat je op tijd bent!!)
: +/- 22.15 uur

Heel veel playback groetjes van Ilse, Gerrie en Wendy.
Voor eventuele vragen kun je terecht bij:
Ilse Mirer
Tel: 0181-675652
Gerrie Mirer
Tel: 0181-639227
Wendy Mirer
Tel: 0181-629600
Je opgave briefje moet je voor donderdag 26 februari 2015 inleveren in de gele brievenbus in
het clubgebouw
Ja ik zou graag mee willen doen met de playbackshow op zaterdag 28 maart 2015.
Naam:……………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………

Tel:

………………………

Ik doe de volgende artiest na:……………………………………………
Liedje:…………………………………………………………………………..

Aantal minuten: ……….

Ja ik zou graag komen kijken naar de playbackshow!
Naam:……………………………………………………………………………………
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Aantal personen: …………

www.Labu.nl
LABU Offset-printing DRUKKERIJ
Familiedrukwerk; zoals Huwelijkskaarten Geboortekaarten,
Gelegenheidsdrukwerk.
Boeken voor deze worden uitgeleend om thuis te kunnen inzien.
Tevens het adres voor de kleine (beginnende) zelfstandige i.v.m.
Handelsdrukwerk, zoals Briefpapier, Facturen (meervoud), Visitekaartjes
etc.

LABUDA

Dansschool

Club- en Privéles
Beginners, gevorderd en verder
speciale gezelligheidsgroep voor gevorderd en verder.

LABU COMPU Computeropleiding en programmering
Lessen in MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Access MS PowerPoint e.a.
Cursussen van één tot maximaal vier personen.
Ook privé-les. Tevens de mogelijkheid bij u thuis of op het bedrijf.

LABU-Astrologie
Horoscopen: Geboorte, Heden en Verleden. Consulten.

Fitness "LEO" FITNESS
Conditietraining: dit kan in privé- of clubverband. Wanneer je niet naar een
sportschool wilt, dan zijn wij het juiste adres.
Mogelijkheid voor een proeftraining.

LABUMUS

MUZIEKSCHOOL

Gespecialiseerd in Keyboard, Piano en Orgel.

LABU ONDERNEMINGEN
vertrouwd sinds 1960
Meer weten? Maak een afspraak of vraag meer informatie.
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0181-6166499

Van harte gefeliciteerd!
Verjaardagen januari
Peter

Gesquierre

1 januari

Els

Sandee

17 januari

Yvonne van den

Hoek

1 januari

Carlo

Coomans

18 januari

Stefan van

Zwietering

3 januari

Cobie

Haaksema

19 januari

Paul

Ros

4 januari

Arie

Velthuis

21 januari

Marleen

Meyer

5 januari

Monique

Vermoolen

22 januari

Bas

Bresser

5 januari

Brenda

Bol

22 januari

Agnes van

Buuren

6 januari

Bram

Scheffer

22 januari

Ineke

Vermoolen

8 januari

Nick

Passé

24 januari

Johan

Groeneweg

8 januari

Mees

Nederlof

24 januari

An

Zhang Ling

8 januari

Elly de

Roo

24 januari

Annetta de

Haan

9 januari

Toos

Zuidam

24 januari

Els

Joosten

9 januari

Ilse

Wulff

25 januari

Lenny van

Leyden

10 januari

Omar

Nouhaïli

27 januari

Wendy

Mirer

10 januari

Mandy

Arts

28 januari

Leontine

Buurveld

10 januari

Erik de

Haan

29 januari

Sandra

Broos

11 januari

Michiel

Brouwer

31 januari

Wendy

Bremmers

12 januari

Alexander

Korengevel

31 januari

Michiel

Goris

13 januari

Gerda

Troost

31 januari

Ayla

Kootwijk

13 januari

Foks

Bos

14 januari

Niels

Schüchner

14 januari

Koen

Verplanke

14 januari

Alex

Zaggai

15 januari

Yousef

Faris

16 januari

Karin

Wansink

16 januari

Jan

Klaver

17 januari
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Van harte gefeliciteerd!
Verjaardagen: februari
Mark

Giezen

2 februari

Peter

Huisman

2 februari

Marcel

Salome

3 februari

Lars de

Klerk

4 februari

Anjo

Molendijk

4 februari

Petra

Offemeijer

6 februari

Shivangi

Balraadjsing

8 februari

Kenny

Blok

9 februari

Bep

Bun

12 februari

Michel van

Duuren

12 februari

Joshua

Reyntjes

13 februari

Saskia

Steenhuis

14 februari

Bas

Hijbeek

16 februari

Siem

Groeneweg

16 februari

Joke

Versendaal

16 februari

Ingrid

Buitendijk

18 februari

Desiree

Opstal

18 februari

Pathman

Ponnaiya

19 februari

Jeroen

Jaspers

20 februari

Gijs

Ooms

22 februari

Huig van de

Weerdt

25 februari

Wil van der

Velden

26 februari
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Zaterdag 7 februari 2015
Zaterdag 14 maart 2015
Zaterdag 16 mei 2015
Zaterdag 13 juni 2015
Zaterdag 8 augustus 2015
Zaterdag 3 oktober 2015
Zaterdag 7 november 2015

Start:

10.00 uur

Einde:

13.00 uur

Bijdrage:

€ 2,00

(dit is incl consumpties en lunch!)
Vertrek: M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse
Opgeven bij Ronald Mirer.
R.Mirer1@kpnplanet.nl / 0181 639227
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Karel Doormanstraat 6
3201 CG Spijkenisse
Tel. 0181-61 02 21
www.pappagallo.nl
Openingstijden 7 dagen per week v15.30 uur
Openingstijden: 7 dagen per week vanaf 15.30 uur
Het vaste adres voor Italiaanse Pizza's en de echte Italiaanse Keuken!

Kom jij ook? Zet de data alvast in je agenda!
7 februari 2015
14 maart 2015
18 april 2015
30 mei 2015 (laatste dansavond vóór de vakantie)
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TRUCKERS RONDRIT 2015
VOORNE PUTTEN

Hallo allemaal
Het schiet al weer op! De truckers rondrit wordt
dit jaar gehouden op zaterdag 11 april 2015.
In principe krijgen zowel de deelnemers die thuis
wonen als in een woonvoorzieningen bericht van de
Stichting Nationale Feestdagen.
Zij kunnen zich dus rechtstreeks zelf aanmelden of dit via de woning (laten) doen.
Uitsluitend diegenen die niet volgens bovenstaande manier bericht hebben ontvangen
kunnen zich door middel van onderstaande strook aanmelden via de Stichting de Nieuwe
Brug.
Strook inleveren in de gele brievenbus in het clubgebouw of bij:
Joke & Piet Versendaal, Salamanderveen 114, 3205 TD Spijkenisse.
Uiterste inleverdatum: 1 april 2015. Let wel op vol=vol! We hebben een beperkt
aantal plaatsen toegewezen gekregen. Na deze datum is opgeven niet meer
mogelijk!
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Joke of Piet Versendaal tel: 0181-636618.
Na aanmelding ontvang je in de week vóór de truckers rondrit verdere informatie over
hoe en wat.


Ik wil mee met de truckers rondrit op zaterdag 11 april 2015.
Naam

: ………………………………………………………………………………………………

Adres

: ……………………………………………………………………

Email adres

:…………………………………………………………………….

Telnr:………………………

Rolstoel Ja / Nee

( s.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is) Briefje in de gele brievenbus in het
clubgebouw of op Salamanderveen 114, 3205 TD Spijkenisse.
Uiterste inleverdatum 1 april 2015.
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JACO VERPLANKE
‐ 196121– november
1961
– 14 decemer 2014
21 November
14 december
2014

Zo ben je er nog, pak je een peentje of een suikerklontje, zo ben je er niet
meer en blijven alleen verdriet en herinneringen over…
Al voor de start van onze Stichting was Jaco aanwezig. Zijn ouders behoorden
tot de groep mensen die voorvechters waren om voor mensen met een
beperking gelijkwaardige activiteiten aan te kunnen bieden. Dat is gelukt, vele
van ons genieten iedere week weer van de activiteiten die De Nieuwe Brug
aanbied.
Jaco was een graag geziene gast. Of het nu dansen was op dinsdag, de hout
club op woensdag, de sport op donderdag, het wandelen op zaterdag , de
maandelijkse disco’s, bingo, dagreis, weekend uit; Jaco was overal voor in.
Zolang hij maar zijn eigen invulling mocht geven, lekker wat drinken, snoepen,
het maakte hem niet uit. Hij was er en genoot met volle teugen.
Hij woonde in de Groene Heuvel aan de Dreef in Spijkenisse. Werd gebracht
met een busje, kwam daar altijd al rondkijkend uitzetten, ging dan versnellen
en hup, daar schoot hij naar binnen.
Jaco leefde voor een groot deel in zijn eigen wereld, liet daar onder zijn
voorwaarden mensen in toe, wist precies met wie hij een klik had en andere
mensen ging hij meer uit de weg.
Nu hij zelf is heengegaan blijven mooie herinneringen over. Ook op foto’s zien
we hem terug. Gelukkig mag dat ook. Hij was een mens om niet te vergeten
en vele zullen blij zijn hem gekend te hebben.
Zaterdag 20 december is Jaco tijdens een drukke rouwplechtigheid door vele
mensen herdacht, zijn liefde voor dieren, zingen, drinken en snoepen werd
door vele sprekers aangehaald. Deze mooie woorden voor hem waren hem
zeer gegund.
Rust zacht Jaco

Dirk Kindermans
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Alle vrijwilligers die elke week weer komen schoonmaken, opruimen,
onderhoud plegen. Maar ook de vrijwilligers die op zijn tijd het gebouw
versieren, themaversieringen maken, maar ook weer alles keurig
opruimen.

Alle vrijwilligers die elke week weer trouw de wekelijkse activiteiten
begeleiden, voorbereiden, organiseren. De bar die altijd weer trouw wordt
bezet door onze vrijwilligers.
Ook de maandelijkse‐ en jaarlijkse activiteiten worden elke keer weer
voorbereid, georganiseerd, begeleid en dit alles uitsluitend door
vrijwilligers.

Alle vrijwilligers die achter de schermen heel veel werk verzetten. Ook deze
“stille”vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Met elkaar maken de
vrijwilligers Stichting De Nieuwe Brug.
Iedereen een goed maar bovenal gezond 2015 toegewenst, namens alle
deelnemers, hun ouders en verzorgers.

GEZOCHT
Lege potjes babyvoeding, maar ook de kleinste potjes van conserveren.
Laten we met elkaar sparen! We maken er weer leuke dingen van.

Vrijwilligers die op vrijdagavond af- en toe een workshop zouden
willen organiseren. Te denken aan: bakken, maar ook kaarsen maken,
sieraden maken etc.
Geef aan wat leuke workshops zijn. Weet je vrijwilligers die deze
workshops kunnen begeleiden? Laat het ons weten.
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ACTIVITEITENOVERZICHT
e

1 helft van seizoen 2015.
26 januari

Epilepsiecursus

31 januari

Jaren 70 DISCO

7 februari

Vrije dansavond

7 februari

Wandeltocht

28 februari

Disco

7 maart

Educatief uitje naar Gouda

14 maart

Wandeltocht

14 maart

Vrije dansavond

21 maart

Rommel‐ c.q. Voorjaarsmarkt

28 maart

Playbackshow

29 maart

Paasbingo

3 april

Afdansen

11 april

Truckersrun

18 april

Vrije dansavond

20 april

Algemene Ledenvergadering

25 april

Koningsdisco

16 mei

Wandeltocht

30 mei

Vrije dansavond

1 t/m 4 juni

Avondvierdaagse

13 juni

Wandeltocht

20 juni

Slotdag deelnemers (incl.trekking verloting)

26 juni

Vrijwilligersavond

29 augustus

Wansinkbokaal

Zet deze data alvast in je
agenda!
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STATIONSSTRAAT 1, 3201 AS Spijkenisse
0181 - 634070

In onze koffie- en thee speciaalzaak hebben wij meer dan 120 soorten thee
voorradig. Ook hebben wij een breed assortiment Rooibos.
Verder hebben koffiebonen vanuit verschillende werelddelen (die allemaal
natuurlijk ook gemalen worden) en oud-hollands snoep o.a. ulevellen
polkablokken en borsthoning.
Naast de cadeaus die altijd klaar staan, kunnen wij van al onze producten voor u
een cadeau op maat verzorgen.

Natuurlijk bent u hier ook welkom voor een lekker potje koffie of thee met een
huisgemaakte taartpunt. Ook voor een uitgebreide high team bent u bij ons aan
het juiste adres (wel even reserveren, wij kunnen hierdoor alles vers bereiden.
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag
9.00 uur - 17.00 uur
Zaterdag
9.00 uur - 15.00 uur
"In den Biesenschuur" is rookvrij en rolstoelvriendelijk.
Om reden van de hygiëne zijn helaas honden niet toegestaan.
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