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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

Met een trots gevoel het nieuwe jaar in!
Wat is er gebikkeld in de maand december. Hadden wij de Sinterklaasdrukte nog niet achter de rug, de
Kerst diende zich al weer aan. Altijd een gezellige periode. Er is veel te doen en het is hard werken.
Gedurende alle wekelijkse activiteiten werd er, elk op zijn eigen manier, aandacht geschonken aan kerst.
Wat is er genoten door onze deelnemers!
Als afsluiting van het jaar hadden wij onze inmiddels traditionele Kerstviering. Elk jaar weer een
verrassing hoe dit eruit gaat zien.
Dit jaar kregen wij Mickey & Minnie Mouse op bezoek. Er zij leuke foto’s ge aakt.
Iedereen werd door Piet Reintjes op de foto gezet.
Mickey en Minnie Mouse hebben het prima gedaan,
aar at hadde ze het ar . De foto’s ko e eraa
voor hen die met hen op de foto zijn gegaan.
Daarnaast was er zowel vrijdag als zaterdag een grote
voorbereidingsactiviteit te bespeuren. De
boodschappen werden gedaan en er werd druk
gekookt, de zaal in orde gemaakt, de bar ingericht.
Zaterdag werd er een geweldig diner voor ruim 150
mensen geserveerd. Dank aan alle vrijwilligers, zonder
jullie hulp was dit zeker niet gelukt.

En toen was het Oudejaarsdag. Dat was bakken, bakken en nog eens bakken. Hoeveel keer de
gereserveerde oliebollen van de bakkers zelf zijn verkocht, ik heb geen idee. Maar het was een geweldige
actie. Karin als bakker, Astrid als deeg maakster en Monique voor de logistiek.
Ee

aar staaltje a tea

ork! E …… het ra ht oor de lu aardig at op. Tha ks!

De eerste week van januari startte de meeste clubs weer op en wij zijn inmiddels weer vol in bedrijf.
Zaterdagmorgen werd er door ruim 25 vrijwilligsters deelgenomen aan de AED cursus. De cursus leider
was een heel inspirerende man, die iedereen goed bij de les kon houden. De AED is weer getest en in
orde ge ra ht, zo ku e ij er eer ee jaar eilig tege . Hopelijk he e ij deze nooit nodig, maar
als dit het geval is, dan staan wij gesteld! Dank voor jullie bereidheid om deel te nemen.

Het Nieuwjaarsbal is inmiddels
voor het tweede jaar gehouden.
Het was gezellig druk en iedereen
heeft het goed naar zijn zin
gehad.

Het was een heel gezellig
goedverzorgde avond.
Er werd verschillende
muziekgenres gedraaid, van
stijldansen tot line dance en alles
wat daar tussen in ligt.

Een prima manier om met elkaar
het nieuwe jaar in te luiden.

Ben je niet geweest? Dan heb je
zeker weten een gezellige avond
gemist.

Volgende
dans
evenementen:
20 februari:

Vrije
dansavond
25 maart
afdansen in
het Witte
Huys in
Zuidland
30 april
Line-dance

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

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, ee ar
uffet, erse sushi’s e ee ers, koud ok uffet, salade uffet e tot slot ee dessert uffet. 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
Akkers e.o.

Donderdag
Waterland

Vrijdag
Noord

WANDELEN 6 februari 2016.
Wij gaan weer lekker wandelen. Ga jij ook mee?
Zaal open:

09.30 uur, koffie staat klaar

Start Wandeling:

10.00 uur

Start Lunch:

12.15 uur

Eigen bijdrage:

€ ,5

Wij bezoeken weer unieke plekjes in Spijkenisse en
omgeving.
Wij lopen tussen de 5 – 6 km. Iedereen kan dus mee.
Geef je snel op! Vul het strookje in of mail naar:
r.mirer1@kpnplanet.nl

Wij rolstoelers kunnen ook gezellig mee. Het liefst met
een begeleider om de rolstoel te duwen.
Maar wel komen met je rolstoel. Er zijn slechts een
beperkt aantal rolstoelen aanwezig op de club.
ROLSTOELDUWERS GEZOCHT. MELD JE
SNEL AAN DAN KUNNEN ER (NOG) MEER
DEELNEMERS MEE.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Mailen kan ook naar: r.mirer1@kpnplanet.nl



Inschrijfstrookje voor de wandeling op zaterdag 6 februari 2016.
Naam:

Deelnemer/Vrijwilliger.

Adres:
Telefoonnr: ____________________

Mailadres: ________________________

Ja ik wil graag meewandelen e aa sluite d lu he . Bijdrage i de koste € ,5 .
Inschrijven mogelijk tot donderdag 4 februari 2016. Mailen kan ook naar r.mirer1@kpnplanet.nl
(Bij niet doorgaan bij slecht weer, word je gebeld).

VRIJDAG 12 FEBRUARI 2016 is er
een VALENTIJN workshop.
Kom jij ook? Aanvang 19.00 uur.
Einde 21.00 uur. Deelname:
€ 3,00.
Wij gaan weer iets
leuks maken.

Ik wil graag deelnemen aan de Workshop Valentijn op 12 februari 2016.
Naam:
Adres:

E mailadres:

Telefoonnr:
Deelname is € 3,00 pp. Graag bij de opgave het geld insluiten. Aanmelding kan in de gele bus in het
Gebouw aan de M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse.

AANMELDINGSFORMULIER VOOR DE NIEUWE SERIE

COMPUTERLESSEN.
DE LESSEN WORDEN GEGEVEN AAN BEGINNERS, GEVORDERDE &
SUPERGEVORDERDE VRIJWILLIGERS DOOR BERT MOLEMA.

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

,-- voor 6 lessen. Start 1 maart 2016.

Deze sessie is uitsluitend voor onze vrijwilligers.
Geef je snel op bij gre.wiechmann@gmail.com.
Geef even aan in je mail wat je graag zou willen (bij)leren. Bert
Molema kan zijn programma dan hierop afstemmen. We hebben een
aantal beginners en we hebben een aantal gevorderden met speciale
vragen. Hoe wij de avond definitief gaan invullen hoor je nog. Er zijn
reeds 10 vrijwilligers die zich hebben aangemeld.

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 etale € ,

.

Deelnemers & vrijwilligers hebben gratis toegang!
Zet deze datum alvast in je agenda.
Wij hopen weer op een grote opkomst.

Aanvang:

19.30 uur

Einde:

22.00 uur

Entreeprijs:

Deelnemers van De Nieuwe Brug gratis .
Introducés zijn toegestaan, zij betalen echter
€ ,5 !

Waar:

M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse

EDUCATIEF UITJE OP ZONDAG 6 maart 2016
Ons educatief uitje gaat dit jaar naar het Museum Dansant Soet & Vermaeck in
Hilvarenbeek.

Wij krijgen een prachtige dag aangeboden, in een geweldige omgeving. We maken een reis
door de tijd, zien en horen de orgels dit alles in een cabaretachtige sfeer. Wij hebben een
speciaal arrangement waarbij het accent ligt op muziek en genieten.
Bijdrage in de kosten voor de deelnemers is € 3 ,-- pp.
Je bent pas ingeschreven als je betaling op onze rekening staat. Overmaken graag naar
NL88INGB0005704558 t.n.v. Stichting De Nieuwe Brug, Botreep 100, 3192 PD Hoogvliet.
We verzamelen ’s morgens om 09.00 uur in het clubgebouw. Vertrek bus uiterlijk 09.30 uur.
Wij zijn terug om 16.00 uur.

Vrijwilligers: graag aanmelden bij Paul Ros; emailadres: paulusros@gmail.com Als je een groep gaat
begeleiden wordt er geen eigen bijdrage gevraagd. In alle andere gevallen wel.

INSCHRIJFFORMULIER

DEELNEMERS
Educatief Uitje.

Ja ik ga graag mee op ZONDAG 6 maart 2016 naar Soet & Vermaeck in
Hilvarenbeek.
NAAM: _______________________________________________________
ADRES: _______________________________________________________
E-mailadres: ___________________________________________________
Gebruik een rolstoel ja/nee

⃝ Ik heb de bijdrage ad € 3 ,-- overgemaakt naar NL88INGB0005704558

t.n.v. Stichting De Nieuwe Brug, Botreep 100, 3192 PD Hoogvliet.
⃝ Ik heb het bedrag ad € 3 ,-- in een gesloten enveloppe samen met de
inschrijving gedaan.

Inschrijven mogelijk tot uiterlijk 26 februari 2016. Dit formulier in de gele bus in het clubhuis of aanmelden via
Paul Ros (Paulusros@gmail.com).

PAASWORKSHOP VRIJDAG 11 MAART 2016
Kom jij ook op vrijdagavond gezellig iets maken voor de Pasen. Deze
workshop is van 19.00 – 21. 00 uur. Hij wordt gegeven in ons clubgebouw.
Eigen bijdrage € 5,--. Let wel op!
Als je je hebt opgegeven moet je ook echt komen. Blijf je weg? Dan moet je
toch betalen. Wij hebben dan immers alle materialen ingekocht. Opgeven is
mogelijk tot woensdag 9 maart 2016.

Ja, ik kom graag naar de Paas workshop op vrijdag 11 maart 2016.
Naam:
Adres:
E-mail adres

Telefoonnr:

⃝ Hier ij sluit Ik € 5,-- in.
Opgeven per mail is ook mogelijk. Stuur een email naar Paul Ros; emailadres: Paulusros@gmail.com
Graag het inschrijfbriefje in de gele bus in het clubgebouw doen voor donderdag 10 maart 2016.

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

Zaterdag 19 maart 2016

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:

€ 2,50 pp

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


INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 19 maart 2016

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 16 maart 2016

Zaal open:

12.30 uur

Start 1e ronde: 13.00 uur
Einde bingo:

17.30 uur

Entree:

€ ,

. I trodu és zij

a harte elko !

Ja, ik kom graag naar de bingo op zondag 20 maart 2016.
Naam:

Ik kom met: ____ pers.

Adres

E-mailadres

Opgeven tot uiterlijk vrijdagavond 18 maart 2016.
Strookje in de gele bus in het clubgebouw. Aanmelden per
email kan ook. Stuur uw mail naar Paul Ros:
paulusros@gmail.com

ZATERDAG 2 APRIL 2016
IS ER WEER EEN LENTE/ROMMEL- EN KLEDINGMARKT.

1.

Zaterdag 2 april 2016 wordt onze jaarlijkse rommelmarkt
houden. Maar deze is inmiddels uitgebreid met een
kledingbeurs en een voorjaarsmarkt.
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.
Vrijdag 1 april zal de opbouw
beginnen.
Bel/mail even met Monique.
Namens de activiteitencommissie:
Monique.vandenengel@gmail.com of

06-44058657

KUN JIJ ONS HIERMEE HELPEN?
Vrijdag 1 april gaan wij
alles netjes sorteren
voor de Kledingbeurs.
Kun jij ons helpen?
Lenen en
helpen?
Alles klaarzetten op vrijdag 1 april

VERKOPEN & KOPEN OP
Zaterdag 2 april 2016
09.00 – 15.30 uur
ZEG HET VOORT!!!!!

ZATERDAG 2 april 2016
is er van 09.00 – 15.30 uur een grote
Voorjaarsmarkt bij
Stichting De Nieuwe Brug.

KOM JIJ OOK? PRACHTIGE
Bloemstukken en mooie decoratie
spulletjes.
M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse
De opbrengst van de markt gaat in zijn geheel naar Stichting De Nieuwe Brug. De Stichting
organiseert hiervoor ontspannende activiteiten voor mensen met een verstandelijke of
verstandelijk/lichamelijke beperking. Kijk ook op onze website voor meer informatie:
www.denieuwebrug.com

23 april 2016
TRUCKERS RONDRIT
VOORNE PUTTEN

Hallo allemaal
Het schiet al weer op! De truckers rondrit wordt
dit jaar gehouden op zaterdag 23 april 2016.
In principe krijgen zowel de deelnemers die thuis
wonen, als welke in een woonvoorzieningen wonen,
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 Versendaal, Salamanderveen 114, 3205 TD Spijkenisse.
Uiterste inleverdatum: 9 april 2016. Maar let wel op vol=vol! Dus geef je zo snel mogelijk
op. 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 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 23 april 2016.
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. Let wel op: vol=vol. Wie het eerst komt, die het
eerst maalt!
Uiterste inleverdatum 9 april 2016.

Hallo allemaal
Ook dit jaar gaan we weer een playbackshow houden.
Let op dit jaar zal de playbackshow eerder gehouden
worden i.v.m. Pasen. En wel op zaterdag 19 maart
2016.
Je kunt je opgeven tot uiterlijk 25 februari. 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 deelname en hierbij zal
ook gekeken worden naar het aantal keer 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 hierover een bevestigingsmail.
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 alles op een rijtje:
Datum:
19 maart 2016
Waar:
Clubgebouw M.A. de Ruyterstraat 7
Zaal open: 18.30 uur
Begin:
19.00 uur (Dus zorg dat je op tijd bent!!)
Einde:
+/- 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 25 februari 2016 inleveren in de gele brievenbus in het
clubgebouw

Ja ik zou graag mee willen doen met de playbackshow
Naam:……………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………..
Tel:………………………………………………………………………………..
Ik doe de volgende artiest na:…………………………………………………...
Liedje:…………………………………………………………………………….
Ja ik zou graag komen kijken naar de playbackshow
Naam:……………………………………………………………………………..
Aantal personen:…………………………………………………………………

Afscheid van Yvonne Schuchner een vrijwilligster van het eerste uur!
Yvonne heeft te kennen gegeven door gezondheidsredenen helaas te moeten
stoppen als vrijwilligster bij de Nieuwe Brug. Als afscheid is zij in haar “oude
fotodoos” gedoken.

Bijgaand een paar kiekjes uit het grijze verleden

Samen met anderen begon ik bij de sport en bij het zwemmen in het oude
zwembad in Spijkenisse.
Later hebben we de disco op gezet met Sonja Schuchner, Karin van Opstal en
Joop Louman.

Heel leuk waren de
voetbalwedstrijden die door
Richard Pijlman en mijn zoons
werden georganiseerd (Mazda
Braun). Deze werden 1 maal
per jaar gehouden.

Ook de eerste 5
decemberfeesten, die bij
mij thuis werden
gehouden, zal ik
ook nooit
vergeten. Dat
waren echt
super avonden.

Wie had kunnen denken dat we ooit zo'n grote stichting zouden worden,
die volgend jaar ook nog eens 40 jaar bestaat.
Voor mij is hier nu een einde aan gekomen. Ik stop nu, vanaf januari 2016,
na lang een radertje in het grote geheel te zijn geweest, met alle hand- en
spandiensten.
Ik wens de Nieuwe Brug een heel goede toekomst met nog meer groei en

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

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

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Bijna alle medewerkers van de Stichting de Nieuwe Brug hebben een Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG )
aan kunnen vragen via een aan hen toegestuurde e-mail. 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 of Gré 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, 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.

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.
Zaterdag 30 april 2016: Line Dance
Zaterdag 28 mei 2016: vrije dansavond.

AFDANSEN
VRIJDAG 25 maart 2016
HET WITTE HUYS – ZUIDLAND
Nieuwe Veerdam 2 - 3214 LT ZUIDLAND

Testdansen Stichting de Nieuwe Brug!
Op vrijdag

25 maart 2016 gaan we voor de 37 ste keer testdansen!

Het testdansen vindt dit jaar wederom plaats bij Het Witte Huys in Zuidland, Nieuwe
Veerdam 2. Hier kunnen we ook veel familie, vrienden en kennissen van onze afdansers
ontvangen.
 Onze deelnemers betalen geen entree, tegen inlevering van de deelnemerskaart,
krijg je op de avond zelf een gratis consumptie aan de bar.
 De vrijwilligers krijgen ook een toegangskaart, echter zij kunnen de hele avond op
vertoon van deze kaart, uiteraard alleen voor zichzelf, gratis drinken halen.
 De e tree kaarte oor de toes hou ers koste € ,5 per stuk. Tege i le eri g
van je entreebewijs kun je een consumptie verkrijgen aan de bar.
Ki dere tot jaar etale € , e tree, zij krijge tege i le eri g a hu
entreebewijs een consumptie achter de bar.
Je kunt de kaarten bestellen door het onderstaande strookje in te vullen.
Bij inlevering van het strookje sluit je direct het geld bij.
De zaal gaat open om 18.45 uur. Het testdansen begint om 19.15 uur.

Ja ik ko

aar het testda se e

il graag _______ toega gskaarte a € ,5

estelle .

Naam:
Adres:
Ik sluit hierbij €

e-mailadres:
in. De kaarten worden de week voor het afdansen uitgereikt.

RECEPT van de maand ……
Aardappelen met massala
Dit gerecht geeft de thuiskok een goede blik in de Surinaamse keuken en laat zien waar een
paar eenvoudige ingrediënten, bereid met liefde en geduld een heerlijk smakend gerecht
oplevert.

Ingrediënten














500 gram aardappelen
Kipfilet of kippeboutjes naar behoefte
Groente naar keuze, boontjes,
bloemkool roosjes, prei, broccoli
Kleine rode ui gesnipperd
2 t33ntjes knoflook
Tomaat
Maggiblokje
1 eetlepel massala (of meer als je
meer aardappelen gebruikt)
Zout
Zwarte peper
Beetje zonnebloem olie
Gele madame Jeanette peper (niet snijden en niet open laten gaan)
Wat gesneden verse selderij

De bereiding
Kook de aardappelen van te voren voor de helft gaar met zout, giet de aardappelen af en laat
afkoelen. Snijd de afgekoelde aardappelen in stukken van ongeveer gelijke grote.
Verhit de zonnebloemolie in een pan en bak hierin de fijngesnipperde ui, daarna de knoflook
toevoegen. Laat de knoflook niet verbranden. Snijd de tomaat in stukjes en doe dit bij de ui en
de knoflook in de pan. Roer goed door. Doe het maggiblokje verkruimelen en doe dit in de
pan te samen met de zwarte peper en de eetlepel massala, laat de massa even zachtjes bakken
tot de massala begint te ruiken. Bak dan de afgekoelde en in stukken gesneden aardappelen
toe.

Voeg wat water toe tot je een saus hebt. Laat de massa zachtjes koken en doe de kipfilet of de
kippeboutjes in de saus. Leg indien gewenst de gele madame Jeanett boven op de saus en laat de gele
peper zijn smaak maar niet de hitte afgeven. Houd in de gaten dat de peper niet openspringt. Voor
diegene die de hitte van deze peper lekker vindt, kan je de peper mee baken en zijn hitte af laten geven.
Laat de saus zachtjes pruttelen tot de aardappelen en de kippenboutjes gaar zijn.
Vlak voor het serveren doen we de selderij erbij en dienen de schotel op. Laat de selderij niet meekoken,
deze wordt erg bitter.
Voor het groente component is het mogelijk veel bladgroente te gebruiken, doe die er vrij laat bij dat ze
garen maar niet verdwijnen. Ook zijn de roosjes van broccoli, bloemkool erg lekker in dit gerecht, maar
deze roosjes dient men voor het toevoegen van het water heel even in de gele massa mee te fruiten.
In de supermarkt zijn tegenwoordig de hindoestaanse massala en rotikoeken te koop zeker bij de grotere
AH filialen. Er valt gelukkig veel te variëren met de basis van dit gerecht door rotikoeken toe te voegen
of rijst erbij te koken.
EET SMAKELIJK ALLEMAAL!
WILLEM POSTMA.

de massala

roti koeken

Alle vrijwilligers die afgelopen
zondag/maandag de kerstversiering
hebben opgeruimd. Het was een
enorme klus, maar wat is het weer
netjes overal.

Van harte gefeliciteerd!
Verjaardagen februari

Mark
Peter

Giezen
Huisman

2 februari
2 februari

Marcel
Lars de
Anjo
Petra

Salome
Klerk
Molendijk
Offemeijer

3
4
4
6

Shivangi
Kenny

Balraadjsing
Blok

8 februari
9 februari

Bep
Michel van

Bun
Duuren

12 februari
12 februari

Joshua
Saskia

Reyntjes
Steenhuis

13 februari
14 februari

Bas
Siem

Hijbeek
Groeneweg

16 februari
16 februari

Joke
Ingrid

Versendaal
Buitendijk

16 februari
18 februari

Desiree
Jeroen

Opstal
Jaspers

18 februari
20 februari

Gijs
Diana

Ooms
Seeger

22 februari
23 februari

Huig van de
Wil van der

Weerdt
Velden

25 februari
26 februari

februari
februari
februari
februari

Kerstperiode bij de Muziekgroep

Deze keer hadden we nadat Sinterklaas weer naar Spanje
vertrokken was maar 2 weken om met elkaar kerstliedjes te
zingen. Dat hebben we dan ook in de eerste week volop
gedaan.
Voor iedereen was er een persoonlijke kerstkaart met daarin
een kerstliedje. Om de beurt kreeg iedereen deze kaart en
zongen wij samen het nummer van de kaart. Zo kwamen er
allemaal leuke en mooie kerstliedjes voorbij.
In de laatste week voor de kerstvakantie hebben wij met
elkaar gegeten. Er was chinees eten met op de achtergrond
kerstmuziek. Alle aanwezigen hebben een mooie glinsterende
Kerstmannenmuts gekregen die we heel de avond op hebben
gehouden. En sommigen zelfs nog dagen er na.
Na afloop van ons heerlijke maal was er een kerstverhaal over
een
kerstboo
m die niet gelukkig was bij de familie
waar hij stond. Uiteindelijk is hij samen
met oma kerst gaan vieren en werd
het toch nog een fijne kerst.
Natuurlijk kon ook op deze avond het
zingen van kerstliedjes voor ons als
muziekgroep niet ontbreken. Theo
heeft ons hierbij weer begeleid en zo
hebben wij het jaar 2015 op een
feestelijke en gezellige wijze afgesloten.
Ook in 2016 gaan wij er weer een gezellig jaar van maken met het zingen van ieders
favoriete lied. Wij wensen jullie allen een gezond en goed 2016.

CKVB - UITNODIGING
KERKDIENST MET EN VOOR MENSEN
MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING
ZONDAG 31 JANUARI 2016
AANVANG 15.30 UUR
De KERN (SPIJKENISSE)
VOORGANGER: DS. AUKE HAMSTRA

“Stel je voor”

Het oog
MUZIKALE MEDEWERKING
♪♪♪ Rejoice ♪♪♪
(ZUIDLAND)
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM
Internet: www.ckvb.nl
Twitter: @InfoCkvb
Diensten 2015/2016:
Avondmaal:
31 januari 2016

De Kern
Spijkenisse

13 maart 2016

De Kern
Spijkenisse

17 april 2016

Immanuël-Kerk,
Rozenburg

26 juni 2016

De Kern
Spijkenisse

AKTIVITEITEN KALENDER JANUARI 2016 t/m Maart 2016
Zaterdag 30 januari

Carnavals DISCO!

19.30 – 22.00 uur

Zaterdag 6 februari

Wandelen

10.00 – 13.00 uur

Vrijdag 12 februari

Workshop in het kader van

19.00 – 21.00 uur

VALENTIJN

Zaterdag 20 februari

Vrije dansavond.

19.30 – 22.00 uur

Zaterdag 27 februari

DISCO

19.30 – 22.00 uur

Zondag 6 maart

EDUCATIEF UITJE HILVARENBEEK

09.00 – 16.00 uur

Vrijdag 11 maart
19.00 – 21.00 uur

Paas workshop

Zaterdag 19 maart
10.00 – 13.00 uur

Wandelen

Zaterdag 19 maart

Playback Show!

19.00 – 22.15 uur

Zondag 20 maart
12.30 – 17.30 uur

Vrijdag 25 maart

BINGO

Afdansen in het Witte Huys in Zuidland

19.00 – 22.30 uur

Zaterdag 2 april

Rommelmarkt/Kledingbeurs / Lentemarkt

09.00 – 15.30 uur

Maandag 4 april 2016 is de Algemene Ledenvergadering.
Zet deze datum alvast in de agenda.

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.

