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Activiteit Naam                              Tel. nummer   

Voorzitter Abelien van der Rest   
0181-633363/ 

06 14130944 abelien@chello.nl 

1e penningmeester Hans van Oostenbrugge 

 

010-4162074/ 

06-28841030 hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl 

2e penningmeester Ilse Wulff 

 

0181-639273/ 

06-53557380 i.wulff.dnb@gmail.com 

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 / jokeversendaal52@gmail.com 

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 Gerrie Mirer 

 
0181-639227 Gerrie.mirer@kpnplanet.nl 

Brugnieuws redactie Gre Wiechmann 

 
0181-614787 gre.wiechmann@gmail.com 

Clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7   0181-611096  06-42826465 

Rivièrabad: Groene Kruisweg 21 

 

06-42826465   

Sportzaal Maaswijk: Anne Frankstraat 78 

 

06-16302072   

Activiteit  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 donderdagavond 

 

Sportzaal/Maaswijk 19.00  -20.30 uur 

Disco 

Wandelen 

Vrij dansen 

Computercursus 

Vertrouwenspersoon 

laatste zaterdag/maand 

1x per maand zaterdagochtend   

1x per maand zaterdagavond  

Per cyclus 6x (dinsdagavond) 

Wil van der Velden 

 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

Clubgebouw 

 

19.30 - 22.00 uur 

10.00 – 13.00 uur 

19.30 – 22.00 uur 

19.30 – 21.00 uur 

wmc.vandervelden@gmail.com 

yoga geleid door donderdagochtend   clubgebouw 9.30 - 10.30 uur 

Gerdie Ros 0181-640512       

http://www.denieuwebrug.com/


Kanjers van goud !!!!!!! 

 

Voor jullie ligt het Brugnieuws waarmee wij het startsein geven van ons nieuwe seizoen.  

 

Maar wat hebben wij een aantal bijzondere dingen meegemaakt. Lees maar verderop in het blad. 

 

Als het blad uitkomt is de Wansinkbokaal al weer gehouden en achter de rug. En is de start van het 

nieuwe seizoen een feit. De tijd vliegt.  

 

Tijdens de slotdag, die heel gezellig was en zeer druk bezocht werd, hadden wij bezoek van 

wethouder Dijkman. 

Hij kwam onze eigen  Monique in het zonnetje zetten. Ze was zoals iedereen haar kent, druk bezig 

met de slotdag zelf te organiseren en had niets in de gaten. Maar wat bleek, er kwamen vriendinnen 

langs, er kwam familie langs, en er kwamen leerkrachten van de Montessorischool langs.  Ja dan voel 

je dat er iets gaat gebeuren. 

 

Monique heeft de Jan Campert Penning gekregen. Bijzonder omdat hij slechts sporadisch wordt 

uitgereikt en dan alleen nog aan vrijwilligers die zich binnen de gemeente Nissewaard inzetten.  

Dat doet Monique. Maar je moet ook minimaal 20 uur vrijwilligerswerk in de week verrichten. Nu 

daar voldoet ze zeker aan! Was er nog een hurdle te nemen. Ze is geen inwoonster van Nissewaard. 

Maar het College van Burgemeester en Wethouders vonden dit toch wel zo bijzonder, 35 jaar 

vrijwilligster bij Stichting De Nieuwe Brug en daarnaast verricht ze ook voor de school van haar 

kinderen al vele jaren heel veel werk. De rest van het vrijwilligsterwerk dat zij verricht geschiedt in 

Rozenburg, en tsja dat valt onder Rotterdam. Maar zonder dat mee te tellen, kwam ze al aan ruim 20 

uur!  

Wat zijn wij trots op Monique en wat is Monique  trots op haar penning. Een waar hoogtepunt. 

 

De trekking van de verloting vond onder grote belangstelling plaats. Wat leuk dat er zoveel prijzen 

waren. Een prachtig weekend weg, een theaterbon, een dinerbon en daarnaast heel veel andere 

prijzen. Inmiddels heeft iedereen een telefoontje gekregen en zijn de prijzen thuisbezorgd. 

 

De bbq was gezellig. De slager heeft wat afgebakken. Alles bracht hij schoon mee en hij heeft alles 

weer vuil meegenomen. Geen afwas voor onze vrijwilligers. Iedereen heeft lekker kunnen eten. En 

niemand is iets te kort gekomen. Een leuke afsluiting van het seizoen. Wat mij betreft voor herhaling 

vatbaar. 

 

 

 
 

 

Op zaterdag 8 augustus is er weer lekker gewandeld. Een record 

aantal deelnemers en begeleiders. En dat midden in de vakantie. 

Maar ook een felicitatie van Ronald Mirer zelf, hij zet alle 

wandeltochten uit en organiseert de wandelingen.  

Ronald heeft de vierdaagse in Nijmegen gelopen, vinden wij 4 x 40 

km al bijna niet te doen, Ronald liep de 4 x 50 km. Dus dat de 

wandelclub in hem een prima organisator vindt, is niet vreemd. 

Gefeliciteerd!  

Lees verderop het verslag van de wandeling van 13 juni. De volgende 

wandeling is op zaterdag 3 oktober. De daaropvolgende is op 7 

november 2015.  



De avondvierdaagse was weer een doorslaand succes. Wat zijn wij trots dat wij 15 verkeersregelaars 

hebben. Hierdoor kunnen wij als zelfstandige groep lopen! En wij nemen dan ook altijd met een hele 

grote groep deel. Ook gaan er deze week altijd heel veel rolstoelers met ons mee.  

Dit betekende dat wij veel duwers nodig hadden, en die waren  er ook. Thanks aan allen.  

Het was weer een gezellig evenement. 

 

ZOMERMAANDEN RUST MAANDEN? NEE HOOR! 

 

Hebben wij in de zomervakantie dan ook wat gedaan? Nu wat dachten jullie van het onderhoud? Al 

het lopende onderhoud gebeurt het hele jaar door, daar zijn Jan en Simon altijd elke week trouw 

mee bezig. Maar de grotere klussen die moeten ook een keer gedaan worden en kunnen eigenlijk 

alleen tijdens de zomermaanden als er niemand in het pand is. 

 

Er is geschilderd, geschuurd, geboend, gepoetst. Onvoorstelbaar. Al jarenlang staat het damestoilet 

op de lijst om aangepakt te worden. Gelukkig is dat nu gedaan. En als finishing touch hebben Ilse en 

Gerrie Mirer een prachtige boom met vogels op de muur geplakt. Nu je gaat voor je lol naar ons 

klei ste  ka ertje! En voor het herentoilet, helaas voor jullie geen blauwe muren. Die is nl. volledig 

betegeld. 

 

Daarnaast is de rookruimte weer helemaal aan de buitenkant gebeitst en geschilderd. Ook daar  

geldt voor: onderhoud is het behoud. De timmerhoek is ook opgeruimd en verder georganiseerd.  

 

En als slagroom op het toetje, is de kleine keuken aangepakt. Geverfd. Werkbladen ingekort, gaten 

gevuld, koffievlekken verwijderd en de ruimte iets handiger ingedeeld. Kortom we zitten er weer 

geweldig netjes bij. Met dank aan alle betrokkenen.  De vloeren zijn nog allemaal in de  was gezet en 

er is schoongemaakt. We kunnen weer starten! 

 

En dan nu het nieuwe verenigingsjaar.  

 

We hebben gelijk met een workshop! LOOMEN. Geef je snel op. Lucie Mets is hier heel goed in en zij 

gaat prachtige dingen met jullie maken.  

 

 

 

 
 

Deze workshop wordt gegeven door Lucie Mets samen met Monique. Lucie maakt de mooiste dingen 

en heeft ons al vaak versteld doen staan met haar creaties.  Deze avond is er voor iedereen materiaal 

aanwezig om het ook te komen proberen of als je het kunt iets moois te komen maken. 

VRIJDAG 11 september a.s.  

Van 19.00 – 21.00 uur.  

Geef je snel op. Kijk verderop in ons 

clubblad. 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

Op zaterdag 19 september a.s. is er weer een rommelmarkt in ons clubgebouw. Wij gaan 

starten om 09.00 uur. Deze dag zijn er naast de gebruikelijke spulletjes die wij hebben 

gekregen voor de verkoop, ook oliebollen en  prachtige bloemstukken te koop, maar je kunt 

ook een gokje wagen in ons enveloppenspel. Kortom hoort, hoort zeg het voort! Breng al je 

kennissen, buren, vrienden en familie mee!  

 

 
 

 

 
 

Op zaterdag is het weer Burendag en deze keer doen wij mee met een High Tea. 

 Inschrijven kan via het inschrijfstrookje. Dit staat verderop in ons blad. 

 

Wij zijn allemaal weer op vakantie geweest, maar er zijn er ook die hebben iets speciaals 

gedaan. 



VERA & MICHIEL KUNNEN VEEL MEER DAN ALLEEN DANSEN OP 

DINSDAGAVOND BIJ STICHTING DE NIEUWE BRUG!  
 

Zij waren in Los Angeles van 25 juli tot 2 augustus om deel te nemen aan de Special Olympic World 

Games. En met succes! Er namen 7000 atleten deel uit 170 landen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vera Dikkenberg behaalde een zilveren 

medaille bij het kogelstoten.  . 

Daarnaast liep ze  ook op de 200 m 

naar een zilveren tijd. 

Michiel Brouwer won een bronzen 

medaille op het onderdeel zeilen. Ook hij 

nam deel aan de Olympic World Games.  

 

We zijn druk aan het nadenken over de invulling van onze extra dag uit op  

zaterdag 21 november 2015. 

Zet deze dag maar vast in je agenda! 

 

We werken al aan ideeën voor de Kerstmarkt, het Kerstbal en de samenkomst met de Kerst.  

Wij gaan zeker weten, weer hele leuke dingen doen! 

 

We hebben contact gehad met Arnold en Tineke Breuer en zij komen  

 

TWEE LINE DANCE AVONDEN 

 

voor ons verzorgen. Wat zijn wij blij met hun bijdrage!  

 

Schrijf ook maar alvast deze data in je agenda, te weten: 

Zaterdag 24 oktober 2015 en zaterdag 30 april 2016 .  
 

 

 

 



Nu genoeg plannen en wil je een eigen idee inbrengen?  

Ideeën zijn altijd welkom. Laat het mij het weten en wij gaan onderzoeken of het haalbaar is. 

 

Oproep, wij zoeken voor een aantal woensdagavonden iemand die de leiding van de 

kookclub op zich kan nemen. Helaas moet Willem weer geopereerd worden, maar wij willen 

natuurlijk wel blijven doorgaan met deze gezellige avonden.  

Wie wil dit voor ons gedurende een paar weken oppakken? 

 

Een heel gezellig clubjaar toegewenst. 

 

Abelien van der Rest 

abelien@chello.nl 

 

Een overzichtsfoto van de gezellige slotdag met het koor Nikswaard. Zij zongen hele  

gezellige en herkenbare liedjes. Iedereen zong mee. Ook werden er nog prachtige beesten 

en figuren gemaakt van ballonnen. Geweldig wat zag het er weer gezellig uit!  

De goochelaar die zou komen, had zich duidelijk zelf weggetoverd. Hij is helaas niet 

opgekomen. Dank aan iedereen voor hun medewerking.  

 

  

mailto:abelien@chello.nl


Onze eigen kanjers van  goud 

 

 

 

                             

                              



                       

  

 

 

E  atuu lijk ook da k aa  he  die iet op de foto’s staa  zoals o.a. Ge ie, Ilse, Mo i ue, Mees, 
Guus. Daa aast o t eke  ook de foto’s va  de s hoo aakploeg o dat het clubblad al naar de 

drukker moest om deze op tijd uit te kunnen delen. Allemaal heel hartelijk dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur wordt er kookles gegeven in ons clubgebouw. 

Er is nog ruimte voor een nieuwe deelnemer. Kom jij gezellig meedoen? 

Meld je aan bij Aukje (hoeven@wxs.nl).  Kom langs om te kijken en kennis te maken. 

 

Kom jij bij ons mee 

koken? 

mailto:hoeven@wxs.nl
http://nieuwsblad.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/10/23/koken_1.gif


 

 

 

 

 
 

 

 

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 aar keuze, ee  ar  uffet, erse sushi s e  ee  ers, koud ok uffet, salade uffet e  tot slot ee  
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

 

http://www.fruitschaal.nu/products/view/4


Uitreiking van de Jan Campertpenning.  

35 jaar vrijwilligster en wekelijks alleen al tussen de 15 en 20 uur 

bezig bij Stichting De Nieuwe Brug! 
 

 

 

                                 

20  juni 

SLOTDAG 

Wat een 

verrassing 

was dit 

voor 

iedereen. 

 
  



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.  0181-6166499 

 

 

 

 



 

 

 

U I T N O D I G I N G 

KOM JIJ OOK NAAR ONZE GEZELLIGE  

HIGH TEA? 
Het is ons een genoegen al onze vrijwilligers, 

deelnemers & bewoners van de M.A. de Ruijterstraat 

uit te nodigen voor een High Tea.  

Meld je snel aan! 

   

 

High Tea op zaterdag 26 september 2015 van 14.00 – 16.00 uur 

Naam: 

Adres: 

Voor vrijwilligers/deelnemers/bewoners is het gratis. 

Introducés betalen € 1,00 als bijdrage in de kosten. Lever je strookje zo snel 

mogelijk in in de gele bus van het clubgebouw, edoch uiterlijk voor 24 september 

a.s. Mailen mag ook naar paulusros@gmail.com

 

http://www.animaatjes.nl/eten-en-drinken/high-tea/theegarnituur_10-195627/


 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Verjaardagen september 

André van Dijk 1 september 

Ans de Ruijter 1 september 

Silvano Louwers 2 september 

Koos van Leyden 2 september 

James Bol 6 september 

Jolanda Bank 7 september 

René Riegen 7 september 

Nel van Tour 12 september 

Sven Wulff 12 september 

Anneke Kranenburg 19 september 

Gerrie Mirer 20 september 

Sabine  Hakkert 20 september 

Francesca Kalfs 20 september 

Irene Sweben 20 september 

Lex Louman 23 september 

Jannie van der Hoek 23 september 

Madelon Meijer 24 september 

Annemarie Noordsij 25 september 

Lenie Langstraat 25 september 

Adrie Langstraat 25 september 

Saskia van Norden 25 september 

Stephanie Paling 26 september 

Ria van de  Berg  28 september 

Jayant Kalicharan 29 september 

Youssef Driouich 30 september 

Marianne van der Meer 30 september 

Sandra Schelvis 30 september 

 

 

  



 
 

 

 

 

Op vrijdag overdag willen wij zoveel mogelijk alles klaarzetten. Meld 

je aan bij Monique de Lange. Aanvang 09.30 uur. Voor de lunch wordt 

gezorgd! De vorige markt was gezellig opgebouwd en dat willen wij 

graag weer evenaren. De kledingbeurs zal ook weer worden ingericht. 

Dat zag er vorige keer prima uit. De grote zaal zal worden opgebouwd 

met alle mooie gekregen spulletjes.  

De zijzaal zal gebruikt worden voor alle elektronica. En bij mooi weer 

staan de meubels natuurlijk weer buiten. Er zullen verse oliebollen 

zijn en prachtige bloemstukken. Kortom er is voor elk wat wils. Ook 

onze gezellige zitje zal weer in de grote zaal worden ingericht. En 

onder het genot van een drankje en hapje en een lekkere oliebol, kun 

je deelnemen aan ons enveloppenspel. 

Op zaterdag wordt iedereen die ons kan komen helpen om 08.00 uur 

verwacht. Meld je aan bij Monique! 

Email adres: monique.vandenengel@gmail.com 

Bellen kan ook naar Monique: 06 44058657 of Mees Nederlof: 0181 

612128.  

mailto:monique.vandenengel@gmail.com


  

OPROEP AAN ALLE OUDERS/BEGELEIDERS/FAMILIE VAN ONZE 

DEELNEMERS. 

GEEF s.vp.  ALLE VERANDERINGEN DOOR!!!!!!! 

Helaas komt het nog vaak voor, dat een deelnemer verhuist en dit niet wordt doorgegeven. Dat is 

vervelend omdat het boekje met daarin de belangrijkste informatie niet meer bij hem/haar aankomt. 

Daarnaast komen deelnemers soms opeens niet meer naar een activiteit toe.  

De ene keer omdat iemand ziek is geworden, de andere keer omdat hij of zij heeft besloten naar een 

andere activiteit over te stappen. Geef dit svp altijd door.  

Ook als je mailadres of telefoonnummer wijzigt,  geef dit door! 

Het is voor ons van het grootste belang dat wij weten waar de deelnemers wonen.  

Als ze nl gebruik maken van het vervoer waarmee ze gehaald en gebracht worden en het blijkt dat ze  

verhuisd zijn, maar wij weten niet waar heen, kunnen wij ook niet waarschuwen als er iets aan de hand 

is. Het is dus BELANGRIJK om wijzigingen door te geven! Ook als een deelnemer zich niet lekker voelt 

moeten wij toch contact kunnen opnemen met de verantwoordelijken. 

Alles is mogelijk, alles is bespreekbaar, maar zonder dat wij het weten, kunnen wij niets doen. 

Je kunt altijd mailen of bellen. Op de voorpagina van het clubblad staan alle telefoonnummers en 

emailadressen! 

 

 

Op dinsdag 1 september a.s. start de tweede groep die zes weken o.l.v. Bernard Laparlière op prachtige 

laptops aan de slag zal gaan. Bernard kan ook allerlei vragen beantwoorden op computergebied die jullie 

hebben. 

Michiel Brouwer, Els Joosten, Astrid Nederlof en Anton van Essenberg worden op  

DINSDAG 1 SEPTEMBER van 19.30 – 21.00 uur VERWACHT voor de Computerlessen. Deze lessen 

worden gegeven in de GROTE KOOKKEUKEN.  

De eerste groep van onze computercursus 

haalde hun certificaat allemaal. Wat was 

het een succes en wat leuk dat wij door 

kunnen gaan in het nieuwe clubjaar. 

 



Zaterdag 3 oktober 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 

 

 
  

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN  ZATERDAG 3 oktober 2015.  

Naam: 

Telnr.:       E-mailadres. 

Ik maak gebruik van een rolstoel :   ja/nee.   

Ik heb zelf een rolstoel:    ja/nee  

Briefje in de gele bus in het clubgebouw vóór 29 september 2015 .  Tot 30 september 2015 

kun je je via de mail opgeven bij met Ronald Mirer. 

R.mirer1@kpnplant.nl / 0181 – 639227.  

Aanmelden bij Ronald 

Mirer: 

r.mirer1@kpnplanet.nl 

0181 - 639227 

 

 

 

De volgende wandeling is 

zaterdag 7 november 2015. 

Zet deze datum alvast in je 

agenda! 

mailto:R.mirer1@kpnplant.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.perfectbalanceforyou.nl/Bewegen.php&ei=wO2vVMD1H4TmONC5gagF&bvm=bv.83339334,d.ZWU&psig=AFQjCNHtrt7w2PUdUoGgscL5XGVKQznmKQ&ust=1420902213413147
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/wandelen/&p=6/&ei=7uCrVK61KoTmOLibgPgO&bvm=bv.82001339,d.ZWU&psig=AFQjCNGcYNB9InOI7NGKwrLFeUbyu7cNNA&ust=1420636773873531
mailto:r.mirer1@kpnplanet.nl


 

 

ZATERDAG 

 3 OKTOBER 2015. 

Waar:       M.A. de Ruijterstraat 7 - Spijkenisse 

 Tijd:      19.30 uur tot 22.00 uur 

 Entree:    Voor leden gratis.  

 Introducés toegestaan. Zij etale  e hter € 0,50. 

     Vrij om verzoeknummers aan te vragen!  

 

 

 

 

BRENG JIJ OOK EEN INTRODUCE 

MEE? 

Hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd! 
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Gezocht mooie spullen voor onze Rommelmarkt. 

Wij  zijn weer op ieu  ro el  aan het sparen.  De opslag is al weer 

behoorlijk gevuld maar hier kan nog veel meer bij, dussss:  ……………………   kom 

maar op met al de mooie spulletjes.  

We zoeken kleding, glas, speelgoed, knuffels, kook en bakgerei, (kleine) 

meubels  elektra, boeken enz.enz.  Maar wel graag spulletjes die heel zijn. 

Want iedereen wil graag iets kopen op onze markt, maar het moet uiteraard 

allemaal heel en schoon zijn én het ook echt doen.  Als iets kapot is, kunnen wij 

het niet meer verkopen. 

Dit jaar is het al onze tweede rommelmarkt die wordt gehouden en wel op   

zaterdag 19 september 2015! 

van 09.00 – 15.30 uur. 

Kortom alles kunt u bij ons kwijt. 

De spulletjes kunnen gebracht worden op: 

Maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur  

Woensdag- en donderdagavond van 18.30 uur tot 21.00 uur 

Graag aanleveren in stevige dozen. 

Lukt het niet om de spullen zelf te brengen, neem dan contact op met Mees 

0181-612128 of Monique 06-44058657. Dan zorgen wij dat het opgehaald 

wordt. 

 

De opbrengst van de rommelmarkt komt helemaal ten goede aan onze 
deelnemers. Hier kunnen wij veel extra dingen van doen! 
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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! 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 24 oktober 2015:                  

Line Dance avond. 

Zaterdag 14 november 2015              

Vrije dansavond 

Zaterdag 9 januari 2016:   

Nieuwjaarsbal.  

 

 

http://www.animaatjes.nl/plaatjes/dansen/dans-giraffen-413592/


Wandeltocht over de grens op 13 juni 2015 

De thuisblijvers hadden ook deze keer ongelijk. Het motregende bij het komen, maar zoals 

toegezegd zou het droog worden rond 10.00 uur en aan het einde van de ochtend zou de 

zon gaan schijnen. Naast een paar niet opgegeven deelnemers hadden een paar het af laten 

weten. We gingen met 16 deelnemers, 9 begeleiders en verzorgd door 4 mensen op stap. 

Het was een mooie groep niet te groot dus we besloten het er op te wagen om een avontuur 

naar de overkant aan te gaan. Via het Noordeinde met zijn dorpse oude 

raadshuis/gevangenis zijn we n.l. na de Schenkelweg de brug over gelopen naar Hoogvliet.

          

 

't Oude Raadhuys  . Goed achter elkaar lopend ging het mooi en veilig de brug over terwijl 

de boten onder ons doorvoeren. Na de brug kwamen we in het bospark Oedenvliet ooit nog 

aangelegd door de Shell, waarin schapen graasden. Sommigen dachten dat we tussen de 

schapen door moesten, maar deze keer gingen we ze alleen maar vanachter een hek 

bewonderen. 

Na een tocht door het bos en weer langs de schapen verlangden we naar wat drinken en 

daar stond Piet al mee klaar voor ons. Gelukkig had hij ons ook hier weten te vinden, want 

het werd al knap warm in de zon. 

Na een rondje onder de brug door gingen we aan de andere kant terug en toen iedereen er 

overheen was ging de brug open voor het scheepvaartverkeer. Dat hadden we weer eens 

goed geregeld. De Molendijk op en dan naar beneden naar een mooi straatje weg van het 

lawaai gebouwd buiten het dorp in 1910. 

 

 

 



 

  

 

  

SPORTEN IS GEZOND!!!!!                 SPORTEN IS GEZOND!!!!!              

                                                                              

KOM JIJ OOK DONDERDAGAVOND ONZE GROEP VERSTERKEN?   

Wij sporten in de Sportzaal in Maaswijk, Anne Frankstraat 78. 

Van 19.00 – 20.30 uur 

Opgeven bij Henk van Arkel:  H.van.Arkel7@kpnplanet.nl Bellen kan 

natuurlijk ook naar 06 - 16302072 

          

Groetjes van een wandelaar  

Ronald Mirer 

mailto:H.van.Arkel7@kpnplanet.nl


                                      

Weekendreis  BRUINISSE  
 

 
 

In het weekend van 10 en 11 oktober 2015 zal ons weekend reisje 

gaan naar groepsaccommodatie De Stoofpolder,  Boomdijk 21,  

4311 BL Bruinisse.  

Vertrek op zaterdag 10 oktober om 9.00 uur en aankomst in 

Spijkenisse op zondag 11 oktober om ongeveer 21.00 uur. 

 
De kosten voor de weekendje voor de deelnemers bedragen € 35,-- 

per persoon. Dit is inclusief 10 consumptiebonnen à € 0,50/stuk.  
 

Dit bedrag kan overgemaakt worden op gironummer:  

NL 88 INGB 0005704558 t.n.v. Stichting de Nieuwe Brug te 

Spijkenisse, onder vermelding van naam en weekendreis 2015. 

 

Wij gaan er van uit dat als je je hebt opgegeven je ook daadwerkelijk 

mee gaat.  

De betaling dient uiterlijk 30 september 2015 bij ons binnen te 

zijn.   

 

Deelname aan deze reis is alleen mogelijk indien je: 

- minimaal 1 jaar lid bent van de Nieuwe Brug 

- zindelijk bent 

- minimaal 7 jaar bent  



Je ontvangt je instapkaart een week voor vertrek. Deze kaart is 

uitsluitend voor jezelf .  

Vergeet hem niet mee te nemen op de dag van vertrek! 

Nadere informatie en het programma zal voor vertrek worden 

uitgereikt. 

Voor meer informatie over de groepsaccommodatie kun je een kijkje 

op de website: www.destoofpolder.nl Een heel gezellig weekend 

toegewenst door 

De activiteitencommissie. 

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

 

Vrijwilligers voor het weekend naar de Stoofpolder. 

Zoals in de afgelopen Ledenvergadering is uitgelegd, zal, nadat men zich heeft 
opgegeven om als vrijwilliger mee te gaan met het weekend, in gezamenlijk overleg 
bekeken worden hoe de vrijwilligers ingedeeld gaan worden.  

Wij willen dus graag inventariseren of u mee kunt gaan met het weekend.  

Naam: 

Adres:                                                      E-mailadres: 

 

Uw opgave graag in de gele brievenbus. U kunt ook een mail sturen aan 
monique.vandenengel@gmail.com / 06 44058657 

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

http://www.destoofpolder.nl/
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Aanmeldingformulier DEELNEMER De Stoofpolder, 
Bruinisse. 

Ik meld mij aan voor het weekend naar De Stoofpolder in Bruinisse. Na dit formulier 
volledig ingevuld en ingeleverd te hebben én € 35,-- overgemaakt te hebben aan de 
penningmeester,  ontvang ik ongeveer 1 week voor vertrek mijn persoonlijke 
instapkaart. 
Naam:    ____________________________________________________ 

Adres     ____________________________________________________ 

Tel.nr     ____________________________     E-mailadres : __________ 

Deelnemer  van activiteit of algemeen lid:  __________________________________ 

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

Medische gegevens en begeleidingsaspecten voor deelnemers: 

Naam:  

Adres: 

Tel.nr: 

Tel.nr contact persoon:  ______________________   Naam: ____________ 

Zorgverzekeraar:            ______________________  Nummer: __________ 

Heeft de deelnemer hulp nodig bij: 

o wassen aan aankleden     ja/nee 
o bed opmaken      ja/nee 
o toiletgang       ja/nee 
o eten/drinken       ja/nee 
o traplopen       ja/nee 
o 1e verdieping slapen toegestaan    ja/nee 
o Is de deelnemer zindelijk?     ja/nee*  

* Zo niet, dan gaarne begeleiding mee, echter deze begeleiding zal ook bereid        
moeten zijn mee te werken bij het verrichten van een aantal “taken” welke de 
vrijwilligers van de Stichting De Nieuwe Brug ook verrichten.  Deelname aan het 
weekend voor persoonlijke begeleiding is mogelijk,  indien er voldoende plaats is. 
Kosten verbonden aan het weekend zijn in dat geval € 30,--.  

Gebruikt de deelnemer medicijnen?      ja/nee   Zo ja welke? 

(Deze informatie wordt doorgegeven aan de aanwezige begeleidende arts van dit weekend) 

o Heeft de deelnemer deze medicatie in eigen beheer?  ja/nee 
o Heeft de deelnemer een dieet?      ja/nee 

 



Vervolg formulier: Naam deelnemer:                                                                      
(Graag ook hier je naam  invullen):  
___________________________________________________________________ 

Zo ja: geef de dieetwensen hieronder weer: 

 

 

 

o Mag de deelnemer alcohol gebruiken?   ja/nee 

Zijn er psychische of lichamelijke problemen waarvan wij op de hoogte moeten 
zijn? Hierbij te denken aan b.v. epilepsie, suikerziekte, hartklachten, 
gedragsproblemen etc? 

 

 

 

Andere opmerkingen of aandachtspunten:  

 

 

 

Gaarne uw opgave in de gele bus in het clubgebouw.  

Mailen mag ook naar monique.vandenengel@gmail.com 

 

 

 

mailto:monique.vandenengel@gmail.com
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VRIJDAG 11 SEPTEMBER 2015 van  

19.00 – 21.00 uur 

 

Naam: 

Adres:      e-mailadres: 

Telefoonnummer: 

Ja ik kom graag loomen op vrijdag 11 september 2015. 

 

Inleveren in de gele brievenbus of een mailtje naar 

paulusros@gmail.com of een telefoontje naar Monique: 

 06 44058657  

WORKSHOP LOOMEN op vrijdag 11 

september 2015. 

Meld je aa !  Koste : € 3,00 pp 

paulusros@gmail.com of bel met 

Monique: 06 44058657 

WORKSHOP 

     WORKSHOP 

              WORKSHOP 

      WORKSHOP 

WORKSHOP 

mailto:paulusros@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.creashop-joke.eu/webshop/products/band-it-dress-it-up-word-gebruikt-voor-band-it-loom--6380{47}0009.html&ei=guhmVa2UOYTyUv6YgqAP&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNFN6W5BRMkFpLdI7j5JprxDisbDDA&ust=1432893955309562
mailto:paulusros@gmail.com


WORKSHOP 

H E R F S T S T U K J E 

MAKEN 
  

 

Iedereen kan meedoen!                                                          Geef je snel op via het inschrijfstrookje! 

Koste  € 5,00 per deel e er/ rij illiger. I trodu ees € 7,50.  

Je hoeft niets mee te brengen, voor alles wordt gezorgd. 

 

Ja, ik kom  graag op vrijdag 16 oktober een Herfststukje maken. 

Naam: ______________________________________________________________________ 

Adres:  ___________________________________        Tel.nr.: _________________________ 

E-mailadres: __________________________________________________________________ 

Ik ben deelnemer/vrijwilligers/introducé.  

Briefje in de gele bus, uiterlijk voor 12 oktober. Mailen kan ook naar Paulusros@gmail.com 

 

http://bezoekleur.nl/wp-content/uploads/2014/05/herfststukje.jpg


Mini Courgette Fritatas 

 

Met het passeren van de dagen met het mooie weer loopt de zomer naar het einde en gaan we op voor 

de gure winden van de herfst afgewisseld met hel mooie nazomer dagen. De bladeren aan de bomen 

laten hun prachtige kleuren zien als voorbereiding op de naderende winter. 

Voor ons is dit de tijd van het nagenieten van al het goede en de overvloed van de zomer. Met dit in 

het achterhoofd en de wetenschap dat er best nog avondjes met een glaasje goede wijn, een 

bijpassende knabbel en het gezelschap van geliefden, partners of dergelijke, in de tuin of op het balkon 

nog in aantocht zijn. Ben ik op het internet gaan zoeken naar een overheerlijke knabbel gebaseerd op 

een zomergroente.  

De courgette is een fantastische basis voor vele lekkere gerechten uit veel wereldkeukens. Met de 

courgette kan je echt werkelijk alle kanten op, onderstaand recept is dan ook geschikt om aan te passen 

naar eigen smaak. Door bijvoorbeeld het toevoegen van gesneden champignons, fijn gesnipperde 

chorizo of ham. Noem maar op. Compleet gemaakt met een goede bijpassende wijn geeft onderstaand 

recept genoeg variatiemogelijkheden om de knabbel naar eigen gebruik en smaak te maken. 

Veel fijne en bovenal smakelijke avondjes toegewenst. 

Willem Postma 

Ingrediënten: 

 Courgette 2 stuks  Knoflook 2 tenen  Bieslook 10 gram of een bosje  Eieren 8 stuks  Parmezaanse kaas geraspt 50 gram  Scheutje olijfolie  Zout en Peper naar smaak. 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 180 C 

Vet een mini cupcake blik in met bak spray of olijfolie. 

Het blik moet echt goed in gevet zijn zodat de frittatas niet blijven plakken.  

Spoel de courgette af en schil ze. 

Snij de courgette in de lengte in 8 repen en verwijder de zaadlijsten. 

Snij de courgette repen in kleine blokjes. 

Doe de blokjes in een grote kom met wat zout en peper en de geperste knoflook tenen. Meng 

dit goed door elkaar. 

Zet een kleine koekenpan op het fornuis en verhit hier 2 etlp olijfolie in. 

Voeg de courgette toe en bak deze 2-3 minuten op een hoog vuur zodat de courgette wat 

zachter wordt. Blijf wel geregeld roeren in de pan. 

 Haal de pan vervolgens van het vuur. 

 



Spoel de bieslook onder tussen en snij of knip ze wat kleiner. 

Breek de eieren in een kom en klop de eieren los. Voeg de bieslook, Parmezaan en wat zout 

toe en roer dit goed door. Voeg de courgette toe en roer het nogmaals goed door. 

Vul het cupcake blik per cupje bijna helemaal vol met het eimengsel. 

Zet het cupcake blik in de voorverwarmde oven voor 10-15 minuten. 

 

De frittatas zijn klaar als het ei goed gekookt is (niet rauw dus) wat per oven kan verschillen 

in duur. De frittatas zullen omhoog gaan, maar als je ze uit de oven haalt weer inzakken,  dit 

is helemaal niet erg.  

Haal een mes langs de randen van de frittatas en schep ze uit het blik. 

Serveer direct of bewaar in de koelkast voor een later tijdstip. 

 

Doe je ze in de koelkast laat ze dan wel wat afkoelen voor je ze in de koelkast doet.  

 

 

 

 

Met dank aan Willem Postma, die ons elke maand weer verrast! 

Eet smakelijk.  



 

2e helft van seizoen 2015.     

Maandag 31 augustus     Start Zwemmen 

Dinsdag 1 september    Start Dansen en Computcursus  

Woensdag 2 september    Start Hobby club kinderen 

      Start Koken 

      Start Hobby club volwassenen 

      Start Hobby club hout 

Donderdag 3 september    Start Yoga 

      Start Koken  

      Start Sporten 

      Start Muziek     

Vrijdag 11 september    Workshop loomen 

Zaterdag 19 september    Rommelmarkt 

Zaterdag 26 september    Burendag High Tea  

Zaterdag 3 oktober    DISCO 

Zaterdag 3 oktober    Wandelen 

Zaterdag 10/ Zondag 11 oktober    Weekend Stoofpolder    

Vrijdag 16 oktober    Workshop Herfst 

Zaterdag  24 oktober    Line Dance Avond 

Zaterdag 31 oktober    Halloween Disco 

Zaterdag 7 november    Wandelen 

Zaterdag 14 november    Vrije dansavond 

Zaterdag 21 november    Verrassings Uitje  

Zaterdag 28 november    Sint Disco 

Zondag 29 november    Sint Bingo 

Vrijdag 11, zaterdag 12,  zondag 13 december:  Kerststukjes maken 

Zaterdag 12 december    Kerstmarkt 

Zaterdag 19 december    Kerstfeest  



 
 

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 tea 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. 

 

 

http://www.indenbiesenschuur.nl/?PHPSESSID=4572effefec9c7b19261fa096ec17a37

