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Activiteit

Naam

Voorzitter

Abelien van der Rest

1e penningmeester

Hans van Oostenbrugge

2e penningmeester

Ilse Wulff

0181-633363/
06 14130944
010-4162074/
06-28841030
0181-639273/
06-53557380

Secretaris

Gre Wiechmann

06-42826465/

gre.wiechmann@gmail.com

Zwemmen

Gre Wiechmann

0181-614787

Dansen

Monique de Lange

06-44058657

gre.wiechmann@gmail.com
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
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 26

Activiteit

1xper week

Tel. nummer

0181-614787

0181-611096

abelien@chello.nl
hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl
i.wulff.dnb@gmail.com

06-42826465

06-42826465
06-16302072

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
Computercursus

donderdagavond
laatste zaterdag/maand
1x per maand zaterdagochtend
1x per maand zaterdagavond
Per cyclus 6x (dinsdagavond)

Sportzaal/Maaswijk
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw

19.00 -20.30 uur
19.30 - 22.00 uur
10.00 – 13.00 uur
19.30 – 22.00 uur
19.30 – 21.00 uur

Vertrouwenspersoon

Wil van der Velden

yoga geleid door
Gerdie Ros

donderdagochtend
0181-640512

wmc.vandervelden@gmail.com
clubgebouw

9.30 - 10.30 uur

Weer terug van weggeweest.
Ik kondigde aan dit jaar twee maanden niet aanwezig te zullen zijn en uitsluitend op (verre) afstand
de zaken te blijven volgen.
Iedereen die geholpen heeft om de taken over te nemen, die is ingesprongen bij onverwachte dingen
die zich altijd voordoen, heel hartelijk dank! Ik beloof nu weer hard aan de slag te gaan.
Was het druk de afgelopen twee maanden? Zeker weten.
Er kwam een nieuwe vloer in de houtruimte. Helaas is dit geen vlekkeloze operatie geworden. Voor
de hulp van onze Vrijwilligers niets dan lof, voor het aanwezig zijn tijdens het leggen, het herstellen,
het aanpassen, het weer opnieuw terugkomen van de uitvoerders. En het is nu nog niet helemaal
goed gekomen met de vloer. Wij hopen op een goed herstel. Heel hartelijk dank. Ik had het ook
graag a ders gezie , aar helaas ………
Het schilderen van de houtruimte: alles was eruit, dus dé uitgelezen kans om te schilderen. Niet
gepland, kost extra tijd/werk en dit vraagt van iedereen improvisatie. Maar het is gelukt! Helaas
so s loog er ie a d uit de o ht door te i de dat die a der zij zooi oest oprui e . Nu e
ik al gerui e tijd rij illiger, aar ee di g die a der die oo t hier iet. Ko op iet zo
kinderachtig en steek gewoon ook even een extra handje uit.
De wanden, plinten en kasten hebben allemaal een opknapbeurt gehad. Dank hiervoor. De nieuwe
tafels zijn gearriveerd (hoop ik) als het clubblad uitkomt. Nu niemand zal deze ruimte daarna nog
herkennen. Wat een metamorfose!!!!
Stilletjes heeft Herman Metz de grote zaal omgezet op Led-verlichting. Voor de TL verlichting is dit
nog niet lonend maar dat gaat zeker ook gebeuren. Want we willen toch proberen elk jaar een lagere
energierekening te krijgen. We gaan via de weg van de geleidelijkheid, maar met het ultieme doel:
wij werken ook mee aan een beter milieu.
De zaterdag dansavond was deze keer wat minder bezocht, maar het er niet minder gezellig door
heb ik begrepen. Want wie is geweest heeft een bere leuke avond gehad! En wie er niet was, heeft
bijna zeker weten, het niet zo leuk gehad.
De reis naar Valkenburg was een hartenwens van onze deelnemers en daar hebben wij gehoor aan
kunnen geven. Ze hebben genoten. In 2,5 uur waren ze in Valkenburg. Ze hebben de grotten
bezocht, ze hebben de kerstsfeer van Valkenburg geproefd, ze hebben gezellig gewinkeld. Met
elkaar genoten van een 3-gangendiner en daarna als kers op de taart: de Parade.
Het was koud deze dag, helaas hadden wij eigenlijk te weinig vrijwilligers, waardoor de vrijwilligers
die mee waren heel hard hebben moeten werken. Maar ze hebben het met liefde gedaan. Moe maar
voldaan zijn ze weer naar huis gekomen. Aan alle reacties die ik heb gezien, gehoord en gelezen
hebben de deelnemers er met volle teugen van genoten en daar doen wij vrijwilligers het toch voor?
Voor die glimlach en het aan onze deelnemers geven van een onbezorgde dag. Dank hiervoor!
Het afgelopen weekend was het weer een drukte van belang: de SINT DISCO en de SINT BINGO. Toch
weer een topweekend met voor ieder wat wils. En ben je thuisgebleven? Dan heb je echt wat
gemist. De Sint Disco vond ik zelf heel speciaal. Ik vond het ontroerend te zien hoe de deelnemers
genieten van de ruime aandacht die Sint en zijn Pieten hebben voor de deelnemers. Geweldig.
Theo van der Buse had weer prachtige prijzen bij de sponsoren opgehaald. Het is altijd weer veel
werk, maar met liefde gaat hij door weer en wind op pad op de fiets. Alles voor het goede doel! Alles
mooi ingepakt en de Bingo kon niet meer stuk.

En dan gaan we alweer beginnen aan de laatste loodjes van 2015.
We hebben de Kerststukjes die wij gaan maken op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 december.
De KERSTMARKT op ZONDAG 13 DECEMBER en dan besluiten wij gezamenlijk met een
KERSTBRUNCH op ZATERDAG 19 DECEMBER. En dan gaan wij écht even twee weken dicht.
Nu ja, niet helemaal dicht hoor! Want op donderdag 31 december worden er weer oliebollen
gebakken en dit jaar voor het eerst zijn er ook appelbeignets te krijgen. Bestel snel en kom het
gezellig ophalen die dag. De koffie staat klaar.
Maar het jaar 2016 belooft ook weer veel leuke dingen te bieden. Wij starten maandag 4 januari
weer met de wekelijkse activiteiten.
Op zaterdag 9 januari 2016 hebben wij het Nieuwjaarsbal. Vorig jaar werd deze druk bezocht. Dé
gelegenheid om tijdens een gezellige avond elkaar het beste toe te wensen voor 2016.
En op 30 januari hebben wij de Carnavals Disco. Kortom in januari wordt er al weer van alles
georganiseerd.
De wandeldata komen zo snel mogelijk naar jullie toe. Reken er maar op dat bij mooi weer wij in
februari weer gaan wandelen. Want wat genieten we toch altijd van die fijne zaterdagochtenden.
Helaas hebben wij op het einde van dit jaar afscheid moeten nemen van Heleen Bahlman.
Onverwachts overleed zij. Heleen al zo lang bij het zwemmen, al zolang bij de hobbyclub. Kwam ze
vroeger met haar moeder, kwam ze na het overlijden van haar moeder alleen naar ons toe. Dat was
een grote stap voor haar. Namens ons allen willen wij de familie heel veel sterkte toewensen. Maar
ook de bewoners van haar woongroep die voelen immers ook als familie. Veel sterkte.
Voor al onze deelnemers en vrijwilligers die op dit moment in de lappenmand zitten, wens ik voor
2016 een heel goed jaar. Hopelijk knapt iedereen snel op. Hopelijk gaat iedereen weer vooruit.
Hopelijk wordt iedereen weer gezond. Want wat realiseer ik mij meer dan ooit, dat je toch gezegend
bent als je over een goede gezondheid kan beschikken.
Voor 2016 wens ik dat wij onderling goed met elkaar om kunnen (blijven) gaan. Open en eerlijk
communiceren, want we hebben allemaal maar één doel. Onze doelgroep zoveel mogelijk aan te
bieden, waardoor ze zich bij ons gewaardeerd voelen, waar ze met respect worden behandeld, ze
mooie dingen kunnen maken, maar ook gewoon lekker even niets kunnen doen, alleen maar
genieten van de warme armen van de vrijwilligers van Stichting De Nieuwe Brug die wij om iedereen
heen proberen te slaan. En als je iets dwars zit, blijf er niet mee zitten. Maak het bespreekbaar!
Ik hoop dat vanaf nu die a der niet meer bestaat, maar dat je zelf even op dat moment die
a der e t. Roepe : dat oet die a der doe , erkt iet. Wij he e l gee rij illigers
die naam.

et

Kortom mijn wens is naast een heel goed, gezond 2016 voor iedereen dat het een communicatief
sterk jaar mag gaan worden. Een jaar waar wij eerlijk naar elkaar toe zijn. Een jaar waar wij met
elkaar staan gaan voor ons enige en echte doel.
Een jaar waarin wij met elkaar ons gaan voorbereiden op ons 40 jarig bestaan in 2017!
Fijne feestdagen en een fijne jaarwisseling.
Abelien van der Rest
abelien@chello.nl

UITNODIGING
STICHTING DE NIEUWE BRUG

ZONDAG 13 DECEMBER 2015
11.30 – 15.00 uur

ADRES: M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse
Loop gezellig langs!
Wij hebben o.a. kraampjes, waar wij allerlei
kerstspulletjes verkopen, zoals kerststukjes,
kerstversiering, veel houten kerstartikelen, maar ook
heel wat lekkernijen.
Wat te denken van een braadworst, een oliebol of
warme chocolademelk? Dit alles bij een lekker
vuurtje.
Wij hopen jullie te mogen begroeten.

VRIJDAG 11, ZATERDAG 12 & ZONDAG 13 december 2015.
Kom jij ook kerststukjes maken? Je kunt je inschrijven via onderstaand
strookje. Daarbij is op zondagmiddag 13 december de kerstmarkt, waar ook
veel leuke kerstspulletjes kunnen worden gekocht.
Bijdrage oor het

ake

a ee kerststukje is €

,--. I trodu és: € 3,

.

Vrijdag 11 december Kerststukjes maken door vrijwilligers van de Nieuwe Brug.
Introducés zijn ook welkom. Vanaf 19.00 uur
Zaterdag 12 december zijn er twee sessies voor vrijwilligers/ deelnemers en
introducés. Van 10.00 – 12.00 en van 14.00 – 16.00 uur
Zondag 13 december zijn er twee sessies voor vrijwilligers/deelnemers en
introducés van 10.00 – 12.00 en van 14.00 – . uur. (’s iddags is er ook
kerstmarkt)

Het briefje kan in de gele bus of de brievenbus worden gedaan.

Ook is het mogelijk je per email aan te melden via paulusros@gmail.com
Ja ik kom graag een kerststukje maken.

Deel a e € 1,00 pp inclusief materiaal.

Naam:

introducés mee. Ik he € ___ ijgeslote .

Ik breng

 Vrijdagavond 11 december van 19.30 – 21.30 uur (uitsluitend voor de vrijwilligers)*
 Zaterdag 12 december van 10.00 – 12.00 uur * Aankruisen waaraan wordt deelgenomen
Zaterdag 12 december van 14.00 – 16.00 uur*
 Zondag 13 december van 10.00 – 12.00 uur*
 Zondag 13 december van 14.00 – 16.00 uur (tijdens de kerstmarkt!)*

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

K E R S T F E E S T.
Op zaterdag 19 december 2015 vieren we gezamenlijk kerstfeest.
We gaan natuurlijk weer lekker eten en de rest van de middag blijft
nog een verrassing. Maar uit ervaring weten jullie dat dit goed komt.
Zaal open: 15.30 uur
Vanaf 16.00 uur zal het kerstfeest beginnen.
Einde kerstfeest 19.30 uur.
Je kunt je aanmelden via onderstaand strookje. Deze kun je inleveren
in de gele brievenbus van het clubgebouw of afgeven bij de leiding.
Aanmelden uiterlijk 14 december!
Deelname uitsluitend door deelnemers en vrijwilligers van Stichting
De Nieuwe Brug.

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

AANMELDING voor KERSTFEEST. Opgeven per email kan ook bij
paulusros@gmail.com. Ik kom naar het kerstfeest op zaterdag 19 december
2015. (uitsluitend leden van Stichting De Nieuwe Brug).
email adres:

Naam:
Adres:

_________________________________________

Tel. Nr

_________________________________________

Bijzonderheden t.a.v. het eten? ________________________
Inleveren uiterlijk 14 december 2015!

AANMELDINGSFORMULIER VOOR DE NIEUWE SERIE

COMPUTERLESSEN.
DE LESSEN WORDEN GEGEVEN AAN BEGINNERS, GEVORDERDEN,
SUPERGEVORDERDEN DOOR BERT MOLEMA.

6 WEKEN LES OP DINSDAGAVOND VAN 19.30 – 21.00 UUR
Deelname is €

,-- voor 6 lessen. Start in januari 2016.

AANMELDEN TOT 1 JANUARI 2016: BIJ GRE WIECHMANN:
gre.wiechmann@gmail.com of via onderstaand strookje.
Aanmeldingsstrookje voor computerlessen. We geven lesse

oor €

,--.

Ja, ik wil graag deelnemen aan de cursus van 6 weken welke gaat starten in januari.
Naam:
Emailadres:

KOM JIJ OOK NAAR ONZE CARNAVALS

DISCO???

ZATERDAG 30 JANUARI 2016.
VERKLEED KOMEN IS LEUK, MAAR HOEFT NIET. MEEDOEN IS
BELANGRIJKER.
HEB JE GEEN VERKLEEDSPULLETJES: WIJ WEL!
DAN KUN JE DUS KIEZEN BIJ ONS UIT DE WINKEL EN KUN JE GEZELLIG
MEEDOEN!

Toegang:

GRATIS

Introducés:

betalen € ,5 pp

Aanvang:

19.30 uur

Einde:

22.00 uur

UITNODIGING VOOR HET DEELNEMEN AAN
DE AED CURSUS OP
ZATERDAGOCHTEND 9 JANUARI 2016
DOOR DE VRIJWILLIGERS VAN STICHTING DE
NIEUWE BRUG.

Wij hebben een prachtig AED apparaat in ons gebouw hangen.
We hopen hem nooit nodig te hebben, maar als het nodig is dan
moeten we wel weten hoe wij hem moeten gebruiken, immers hier red
je levens mee!
Ontvangst om 09.00 uur met koffie en aansluitend start de cursus!
Meld je snel aan bij Gre.Wiechmann@gmail.com .
Bellen kan natuurlijk ook: 06 42 92 64 65.
Introducés zijn toegestaan.

Er zijn weer enkele plaatsjes vrijgekomen bij de houtbewerking. Kom jij voortaan op woensdagavond
gezellig meedoen? We zijn er elke woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur. Wij maken de leukste
dingen. We zagen, schuren, verven, bouwen etc. En heb je hulp nodig? Wij helpen je natuurlijk graag.
Kom gezellig langs en kom eens kijken wat wij zoal doen elke woensdagavond.
Paul, Willem, Bertus, Bram, Aad & Piet.

Ons bereikte het droeve bericht dat onze deelneemster

HELEEN BAHLMAN
op 43 jarige leeftijd plotseling overleden.
Wij hebben Heleen leren kennen als een rustige, bescheiden deelneemster.
Zij was al jarenlang een zeer trouwe bezoekster van de zwem- en hobby activiteit.
In het begin kwam Heleen naar de club samen met haar moeder.
Na het overlijden van haar moeder, kwam Heleen na enige tijd, weer zelf naar de club toe.
Wij wensen haar familie en de bewoners van haar huis, veel sterkte toe.

KERSTMARKT 2015.
KOUD MAAR HEEL GEZELLIG EN LEKKER GEGETEN.

Brrrrr: KOUD MAAR VEEL GEZIEN.

WIJ HEBBEN GENOTEN!!!!!
WAT WAS HET EEN LEUKE TOCHT.
De Deelnemers willen volgend jaar graag
weer!
Dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk
hebben gemaakt.

Beste lezers,
Door een geslaagde operatie aan de slagader in mijn rechterbeen, ben ik een tijdje uit de
running. Helaas door onverwachte complicaties heb ik een 2e maal in de maand november een
geruime tijd in het ziekenhuis door gebracht. U begrijpt dat mijn hoofd nu even niet naar het
maken van recepten voor het clubblad staat. Echter op speciaal verzoek van de voorzitter heb
ik een recept gezocht en dat met het alom bekende knip en plakwerk hier neergezet.
Dit recept ziet er veel belovend uit en als het allemaal meezit ga ik het ook hier thuis maken.
Rest mij u allen een voorspoedig maar bovenal een gezond 2016 te wensen.
Willem Postma.
Willem wij wensen je ook een goed herstel toe en bedankt voor je hulp! Hopelijk zien wij je
snel weer op de club.

Varkenshaas met stoofperen
De varkenshaas omwikkeld met zoute spek smaakt heerlijk bij de zelfgemaakte zoete
stoofpeertjes

Ingrediënten
Ca 750 gr varkenshaas
12 tot 16 plakken ontbijtspek
boter om te bakken
250 ml volle rode wijn
Schil van 1 citroen
1 kaneelstokje
50 gr witte basterdsuiker
2 kruidnagels
(verse) tijm
8 stoofperen
Bereiding
Breng een pan aan de kook met hierin de wijn, citroenschil, suiker, kruidnagel en
kaneelstokje. Schil de stoofperen maar laat het steeltje er aan zitten. Leg de stoofpeertjes in de
pan met wijn en voeg nog ca 250 ml water toe. Laat ze ongeveer 45 min zachtjes stoven tot ze
zacht zijn.

Snijd ondertussen de varkenshaas in plakken van ca 3 cm dik tot je 3 of 4 plakken per persoon
hebt. Wikkel er een stuk ontbijtspek omheen. Gebruik eventueel een prikkertje om het spek
vast te zetten. Bestrooi de varkenshaasmedaillons met wat zwarte peper en wat tijm. Verhit
een beetje boter in een koekenpan. Bak de plakken varkenshaas ca 7 tot 8 minuten, hij mag
nog wat rosé zijn van binnen. Houd het vlees eventueel warm in aluminiumfolie.

Haal de peertjes uit de pan en laat de rest (of een gedeelte) van het vocht inkoken tot
sausdikte. Serveer de varkenshaasmedaillons met de stoofperen en wat van de rode wijn saus.

Met dank aan: http://www.leukerecepten.nl

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

GEMAAKT TIJDENS DE HOBBY-AVOND op woensdag door Lisette &
Elise.
Marijke van ’t Hoff onze vrijwilligster heeft hem voor haar in elkaar gezet.
Lisette gaat voortaan op stap met haar mooie eigen tas!

Wil je ook iets moois maken? Of wil je gewoon gezellig komen kijken? Loop
gerust eens binnen om te kijken wat je zoal kunt doen. Woensdagavond van
19.00 – 21.00 uur.

SINTERKLAAS DISCO 2015. Een impressie van een bijzonder gezellige avond!

Wat vind ik de zak van zwarte Piet mooi.

Wat een feest!!!

Sint en zijn Pieten hebben het deze dagen maar druk met
de Stichting De Nieuwe Brug!
Ze komen met zakken vol lekkers naar alle activiteiten.
We genieten weer volop van de Sinterklaasfeest.
Dank aan de “int en alle pieten en de hulp pieten die dit
mede mogelijk maken.
Ik mocht lekker uit de zak van Zwarte Piet
alle Pepernoten uitzoeken!

Wij gingen met elkaar lekker los op de
dansvloer! Het was weer ouderwets gezellig.
We hebben de polonaise gelopen, en daarna
was het even line dancen. Kortom het was
feest!!!!!!!

Dank je
wel
sponsors
en
Theo voor
het
regelen
van de
mooie
prijzen!

SINTERKLAAS BINGO 2015! Het was weer top!

DANK JE WEL SINTERKLAAS EN ZWARTE PIETEN DAT JULLIE LANGS GEWEEST
ZIJN BIJ ONS.

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

GEZOCHT EEN ADMINISTRATIEVE
HULP OP MAANDAGAVOND IN HET
ZWEMBAD VAN 17.45 – 20.15 uur.

Helaas heeft Ans Groenendijk aangegeven dat ze door omstandigheden
voortaan niet meer op maandagavond van 17.45 – 20.15 uur aanwezig kan
zijn om de lijsten bij te houden van wie er al dan niet komt zwemmen.
Wij moeten voor de veiligheid echt beschikken over up-to-date lijsten van
wie er wel en wie er niet aanwezig is.
Kom jij ons helpen of weet jij iemand die dit op zich zou willen nemen?
Meld je snel aan bij Gre.Wiechmann@gmail.com.
Je kunt natuurlijk ook op maandag komen kijken wat het precies inhoudt.

Alvast hartelijk dank.
Ans jij heel hartelijk bedankt.

ZATERDAG 20 FEBRUARI 2016
Kom jij ook meedansen?

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.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR

6 à 7 WANDELTOCHTEN PER JAAR.
De wandelgroep op zaterdagmorgen dreigt ten
onder te gaan aan zijn eigen succes.
Veel rolstoelgebruikers vinden het zalig om met
ons mee te gaan, naast uiteraard de wandelaars.
Maar wij komen nu echt ROLSTOELDUWERS te
kort.
Wil jij met ons meegaan?
Het is van 10.00 – 3.

uur zo’

à x per jaar.

E ……… et ee gezo de lu h sluite
wat denk je van die glimlach.

ij af e

WIJ WILLEN OOK DOLGRAAG MEE !!!!!!!!!!!

Voor bijna alle medewerkers van de Stichting de Nieuwe Brug hebben een Verklaring
Omtrent Gedrag ( VOG ) aan kunnen vragen via een naar hun e-mail adres gestuurd bericht.
De laatste nieuwe vrijwilligers krijgen deze aanvraag binnenkort toegestuurd.Het is de
bedoeling dat de originele VOG door de vertrouwenspersoon van de stichting wordt
bewaard.
Wilt u de VOG overhandigen zodra u deze heeft aan Grè Wiechmann of Wil van der Velden,
of anders in de bestuursbrievenbus in het verenigingsgebouw doen.
Als u (nog) geen gebruik heeft gemaakt, of heeft kunnen maken van de mogelijkheid om een
VOG aan te vragen, graag even een berichtje met uw naam en de eventuele reden, dan
bieden wij u alsnog de mogelijkheid om deze gratis aan te vragen. Deze verklaring omtrent
gedrag is niet een stokpaardje van onze Stichting, maar gewoon een nieuwe wettelijke eis,
waaraan wij moeten voldoen. Dank u wel voor uw medewerking. Wil van der Velden.

KERKDIENST MET EN VOOR MENSEN
MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

ZONDAG 13 DECEMBER 2015
AANVANG 15.30 UUR
Let op in het gebouw van het
LEGER DES HEILS SPIJKENISSE
Anthonis van der Nootstraat 8

VOORGANGER: MARLOES MEIJER

“STEL JE VOOR”

Kerstdienst
MUZIKALE MEDEWERKING

♪♪♪ Kids4Praise ♪♪♪
(Zuidland)

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM
Voor iedereen die met de taxi naar deze dienst komt:
Deze dienst duurt ± 1,5 uur, en na afloop van de dienst,
is er voor iedereen iets te drinken met wat lekkers!
Wil je hierbij aanwezig zijn zorg dan dat de taxi je iets later
komt ophalen
Internet: www.ckvb.nl / Twitter: @InfoCkvb

Van harte gefeliciteerd!
Verjaardagen december

Lucy
Shanel

Mets
Lith

1
3

december
december

Nick van
Marijn
Rosa van
Ina

Roon
Dijkman
Dijkman
Koren

4
6
6
6

december
december
december
december

Sandra
Marieke
Elise van
Bram van
Laurens van
Nicolle van

Chin a Foeng
Jonkhart
Oostenbrugge
Solingen
Langeveld
Son

7
7
8
10
11
11

december
december
december
december
december
december

Belinda van der
Gerda van

Heijden
Holten

11
13

december
december

Kevin de

Milde

17

december

Yildiz
Rianne van
Gemma
Karin
Cor
Ruben
Yvonne
Werner

Hamerslag
Heijningen
Gardenier
Drescher
Streefland
Erkelens
Maaskant
Jörgens

18
18
19
20
20
21
21
23

december
december
december
december
december
december
december

Bertus
Michel van der
Annie
Gre
Renie van de
Patricia van

Schipper
Velden
Schipper
Wiechmann
Marel
Gurp

23
25
27
28
29
31

december
december
december
december
december
december

december

Van harte gefeliciteerd!

Verjaardagen januari
Peter

Gesquierre

1 januari

Yvonne van den

Hoek

1 januari

Stefan van

Zwietering

3 januari

Paul

Ros

4 januari

Marleen

Meyer

5 januari

Bas

Bresser

5 januari

Agnes van

Buuren

6 januari

Ineke

Vermoolen

8 januari

Johan

Groeneweg

8 januari

An

Zhang Ling

8 januari

Annetta de

Haan

9 januari

Els

Joosten

9 januari

Lenny van

Leyden

10 januari

Wendy

Mirer

10 januari

Leontine

Buurveld

10 januari

Sandra

Broos

11 januari

Wendy

Bremmers

12 januari

Michiel

Goris

13 januari

Ayla

Kootwijk

13 januari

Niels

Schüchner

14 januari

Alex

Zaggai

15 januari

Karin

Wansink

16 januari

Jan

Klaver

17 januari

Els

Sandee

17 januari

Nidia

Crul

20 januari

Arie

Velthuis

21 januari

Monique

Vermoolen

22 januari

Brenda

Bol

22 januari

Bram

Scheffer

22 januari

Nick

Passé

24 januari

Mees

Nederlof

24 januari

Elly de

Roo

24 januari

Toos

Zuidam

24 januari

Ilse

Wulff

25 januari

Omar

Nouhaïli

27 januari

Mandy

Arts

28 januari

Erik de

Haan

29 januari

Michiel

Brouwer

31 januari

Alexander

Korengevel

31 januari

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 9 januari 2016:
Nieuwjaarsbal.
Zaterdag 20 februari 2016:
Vrije dansavond.

Verslag laatste 2 wandeltochten 2015.
Hallo allemaal, hierbij het verslag van de laatste 2 wandeltochten van 2015.
Op 3 oktober vertrokken we met 21 deelnemers en 11 mensen als begeleiding naar buiten. De 4
mensen sterke verzorgingsploeg zou weer voor het welbekende natje en droogje gaan zorgen.
Nadat we al snel het Marrewijkflat en het politiebureau hadden gepasseerd , kwamen wij in het
Groenewoud aan waar we konden zien of hier na ons laatste bezoek nog iets veranderd was.
Allereerst gingen we op weg naar het
indianenkamp, verscholen in de bossen, maar
omdat de indianen op buffeljacht waren troffen
we alleen lege wigwams aan. Hierna slopen we
tussen hekjes door achter de woningen totdat we
via een draaihek, waar 1 persoon tegelijk door
kon, de wijk uitgingen overstekend naar
Waterland. Via het park achter het hockeyveld,
waar het mooi lopen was, kwamen we uit bij de
parkeerplaats van de vogelvereniging, waar Piet
op ons wachtte met zijn verzorgingspost.

Het was jammer dat we geen toilet hadden
gehuurd, want dit bleek soms wel eens nodig.
Daarna via de stoplichten naar de Eikenlaan en
toen op naar het park in de Gildenwijk, niemand
wilde ook deze keer naast de brug stappen dus we
haalden geen nat pak. Langs het politiebureau en
over het terrein van de Zuidwester naar de
Marrewijklaan.
We zagen alle dieren van de kinderboerderij. En tenslotte via de Vermaatstraat en de Groene
Kruisstraat naar het clubhuis, waar ons weer een heerlijke en gezonde lunch wachtte. We zijn
niemand verloren onderweg, het bleef weer droog dus het was een geslaagde tocht.

De wandeltocht op 7 november 2015.
Met 19 deelnemers, slechts 7 begeleiders en de vaste groep van 4 verzorgers gingen we na de
koffie/thee van start voor onze laatste wandeling in 2015. Gelukkig kon iedereen mee, want we
hebben een gebrek aan duwers van rolstoelen. Het was droog en een gezellige groep dus gingen we
via het Plateau naar het park bij het voedingskanaal. Na de hondenoefenbaan zagen we aan de
bladeren dat de herfst echt begonnen was, wat een kleuren allemaal. Zoals vaker liepen we ook
deze keer langs de grote bloempot met zijn mooie tekst, dat ieder persoon belangrijk is in deze
wereld. Bij Woutershof stond Piet al naar ons uit te kijken want het begon eventjes te spatten.
Bij de eerste slok was het weer droog dus daarna op naar de binnenlanden van de Rozenlaan d.wz.
kijken in de steegjes of iedereen zijn rommel had opgeruimd. Na het oversteken gingen we nog
steeds niet terug , maar naar de Molenstraat en de straatjes en steegjes van de Molenbuurt totdat
we achter de molen uitkwamen.

Daarna langs de Vierambachtenboezem, over de brug achter de oude gevangenis en stadhuis van
Spikenis naar de buurt van het voormalige Spijkstaal.

Zoals hierboven heeft het er dus vroeger uitgezien.
Op de markt was het gezellig , maar van dat lopen krijg je trek dus we bleven niet hangen maar
gingen door langs de Vierambachtenboezem naar het clubhuis voor onze afsluitende maaltijd.
Alle vrijwilligers en deelnemers bedankt en hopelijk tot in 2016 voor een stel nieuwe wandeltochten.
Groetjes Ronald Mirer
(Ronald jij weer bedankt voor het uitzetten van de leuke wandelingen. Op naar 2016, wij zijn
benieuwd waar we dan weer gaan langskomen!)

Het Algemeen Lidmaatschap van Stichting De Nieuwe Brug bestaat al weer geruime tijd.
Het voordeel is dat je aan alle activiteiten mee mag doen, zonder dat je aan de reguliere
wekelijkse activiteiten meedoet. Het lidmaatschap bedraagt € 25,-- per jaar.
Te denken valt aan sinterklaas- kerst- en paasactiviteiten, de begin- en eindactiviteiten van het
seizoen. Maar ook ons educatieve uitje, ons weekend, de wandelingen, de bingo’s, de vrije
dansavonden, de line dance avonden, de disco’s, de workshops, de markten etc etc. Kortom te
veel om op te noemen.
Als je al lid bent omdat je al deelneemt aan de reguliere activiteiten dan mag je automatisch
aan alle activiteiten deelnemen. Overzicht van de reguliere activiteiten die plaatsvinden in de
M.A de Ruijterstraat (tenzij anders vermeld).
Maandag:

Zwemmen

18.00 – 20.00 uur €

Dinsdag:

Dansen

19.00 – 22.00 uur € 110,00 / jr

Computeren

19.30 – 21.00 uur (€ 10,--/6 lessen)

Woensdag

90.00 / jr (Rivièrabad)

Hobbyclub tot 15 jaar 13.30 – 15.00 uur €

84.00 / jr

Hobbyclub avond

19.00 – 21.00 uur €

90.00 / jr

Houtbewerking

19.00 – 21.00 uur €

90.00 / jr

Koken incl
gezamenlijke maaltijd: 19.00 – 21.00 uur € 100,00 / jr
Donderdag

Yoga

09.30 – 10.30 uur afdracht per ochtend

Muziek

19.00 – 21.00 uur € 60.00 / jr

Koken incl.
gezamenlijke maaltijd: 19.00 - 21.00 uur € 100.00 / jr
Sportinstuif

19.00 – 20.30 uur € 60.00 / jr (Sportzaal Maaswijk)

Aanmelden of informatie kan bij gre.wiechmann@gmail.com of 06-48012641 / 06 42826465
Maar langs komen om eens te kijken is natuurlijk ook prima.
(Een paar activiteiten kennen een wachtlijst)

KERSTVERSIEREN
ZONDAG
6 DECEMBER 2015
Kom jij ons ook helpen?
We gaan weer een prachtige kerstsfeer creëren.
Zondag 6-12-15 vanaf 10.30 uur staat de koffie & thee
klaar.

Het is een beetje vreemd gelijk de dag na de
verjaardag van de Sint al de kerstversiering aan te
brengen. Maar de week erop is al de Kerstmarkt en
het Bloemschikken.
Opgeven hoeft niet. De (Sint)koek en zopie staat voor
alle helpende handen gereed!
Wij hopen op een grote opkomst.
De activiteitencommissie.

OLIEBOLLEN

&

APPELBEIGNETS

Op donderdag 31 december 2015 gaan wij traditiegetrouw weer oliebollen
bakken. Dit jaar komen er ook appelbeignets.
De opbrengst komt uiteraard ten goede aan de Stichting.
De oliebollen kosten € 5,00 per 10 stuks.
Appelbeignets € 0,75 per stuk.
Wie deze heerlijke oliebollen wil aanschaffen, graag van tevoren bestellen!
De oliebollen/ appelbeignets zijn af te halen tussen 11.00 – 15.00 uur. (de
koffie staat dan klaar!)
Er kan tot woensdag 30 december besteld worden.
Op de dag zelf kun je eventueel nog bellen 0181 611096, maar op = op!
De activiteitencommissie.
Ik bestel ____ oliebollen (€ 5,00 per 10 stuks) Ik bestel …… appelbeignets (€ 0,75 per stuk).
Ik kom ze rond ______ uur ophalen.
Naam: _______________________________ Telnr.: ___________
Strookje graag vóór 30 december in de gele brievenbus doen.
Graag in een gesloten enveloppe en het geld bijsluiten.
Mocht de club gesloten zijn, dan kan de enveloppe ook in de brievenbus van de buitendeur
gedaan worden.

NIEUWJAARSBAL
ZATERDAG 9 JANUARI 2016.
Hierbij nodigen wij iedereen die de

Stichting De Nieuwe Brug
een warm hart toedraagt uit van voor ons nieuwjaarsbal, een prachtige
gelegenheid om elkaar gelijk een goed, gelukkig en bovenal gezond jaar toe te
wensen. Kom jij ook?
De zaal gaat open om 19.30 uur
Einde nieuwjaarsbal uiterlijk 23.00 uur.
Eigen bijdrage voor niet leden is € 2,00 per persoon.


Dit briefje kan in de gele bus in het clubgebouw. Aanmelden per email is ook
mogelijk bij paulusros@gmail.com
Aanmelden Nieuwjaarsbal
Ja ik kom graag naar het nieuwjaarsbal op zaterdag 9 januari 2016.
Naam: ________________________________________
Telefoonnummer: ________________________________
E-mail adres: ___________________________________

Onze nieuwe website is binnenkort in de lucht!

We hebben gekeken naar de software.

Helaas niet meer te maken.

Het oude programma is overboord gegaan.

Een nieuw programma is geschreven.

De computer raakte oververhit van

Denken, puzzelen, gaat het lukken.

alle nieuwe ideeen.

Testen, testen, testen, veranderen

Het resultaat : Prachtig het werkt!

Opnieuw testen, testen, testen.

Wij voldoen weer aan alle wettelijke verplichtingen!!!!!!!!
Neem binnenkort ook een kijkje op onze site: www.denieuwebrug.com
Maar wij zitten tegenwoordig ook op facebook: Meld je aan en blijf op de hoogte van alle laatste
nieuwtjes.

AKTIVITEITEN KALENDER DECEMBER 2015 – JANUARI 2016

Zondag

Gebouw versieren voor de komende
kerst.

6 december 2015
De koffie staat klaar vanaf 10.30 uur

ZATERDAG

KERSTMARKT / Glühwein etc

12 december 2015

09.30 – 14.00 uur

Zaterdag

Kerstfeest

19 december 2015

16.00 – 20.00 uur

Donderdag

Oliebollen / appelbeignets bakken +
ophalen

31 december 2015
Koffie staat klaar.

Zaterdag morgen

Reanimatiecursus

9 januari 2016

09.00 uur staat de koffie klaar.

Zaterdag 30 januari

Carnavals DISCO!

19.30 – 22.00 uur

KERKDIENSTEN SAMEN MET VERSTANDELIJK BEPERKTEN 2015/2016:
Datum:

Waar:

13 december 2015

Leger des Heilsgebouw Spijkenisse

31 januari 2016

De Kern, Spijkenisse

13 maart 2016

De Kern, Spijkenisse

17 april 2016

Immanuël-Kerk, Rozenburg

26 juni 2016

De Kern, Spijkenisse

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
Zaterdag

9.00 uur - 17.00 uur
9.00 uur - 15.00 uur

"In den Biesenschuur" is rookvrij en rolstoelvriendelijk.
Om reden van de hygiëne zijn helaas honden niet toegestaan .

