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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

Het is al weer maart! Het voorjaar is weer in aantocht!

En wij hebben weer heel veel extra activiteiten gepland.
En dat alles naast onze vaste wekelijkse activiteiten, zoals Zwemmen, Sporten, Koken, Handarbeid,
Creativiteit, Houtbewerking, Yoga, Dansen en de woensdagmiddag club.
In januari eindigden wij de maand met een supergezellige Carnavals Disco. Er waren er die prachtig en
onherkenbaar waren verkleed. Er waren er ook die alleen kijken al leuk vonden. Maar er waren er ook die
helemaal los gingen op de super gezellige Carnavals muziek. De sfeer was goed, en iedereen heeft
genoten.
Aan onze oproep voor duwers van de rolstoelen werd goed gehoor gegeven. En beter nog er meldden
zich diverse duwers aan. Dat hadden wij hard nodig! Nu kunnen er nog meer mee die afhankelijk zijn van
hun rolstoel. We hadden helaas een lekke band bij een rolstoel, maar gelukkig is de rolstoel alweer
opgeknapt door Siem en Jan. De volgende tocht op 19 maart zijn alle rolstoelen weer beschikbaar. Weet
jij nog iemand die een rolstoel heeft staan en niet meer gebruikt? Wij willen hem dolgraag hebben. En
als je niet kunt duwen maar wel prima kunt meelopen? Dan ben je ook hard nodig. Onze deelnemers
vinden het hartstikke gezellig om onderweg hun verhaal kwijt te kunnen. Daarnaast word je onderweg
getrakteerd door Piet op limonade met het gebruikelijke koekje en bij terugkomst staat de (gezonde)
lunch klaar! Geef je snel op.
Op vrijdag 12 februari was er een Valentijn Workshop. Deze werd druk bezocht. Wat werden er weer
prachtige stukjes gemaakt. Iedereen die meedeed wist al voor wie hij/zij iets maakte. Veel vaders,
broers, moeders, zussen etc. zijn favoriet en zullen dus verrast zijn. Maar er waren er ook die een stukje
maakte voor zijn/haar vriend/vriendin. Voor hen werd er die avond zo hard aan de slag gegaan.
De vrije dansavond op zaterdag 20 februari is ook alweer achter de rug als het clubblad uitkomt. Helaas
kunnen wij hier geen verslag van meenemen, omdat het nummer dan al bij de drukker ligt.
Ook de disco van zaterdag 27 februari kunnen wij niet in dit nummer opnemen. Maar wilt u ons toch
blijven volgen? Kijk ook eens op Facebook. Daar zit de Stichting De Nieuwe Brug ook op.

Op maandag 29 februari gaat de verspreiding van ons blad weer gebeuren, dat is elke keer weer een
behoorlijke klus. Wilt u het clubblad (eerder) digitaal ontvangen? Dat kan, mail uw mailadres naar
abelien@chello.nl en u komt op de verzendlijst. Zo blijft u op de hoogte van ons wel en wee.
En dan schrijven wij alweer maart.
Zondag 6 maart gaan wij met elkaar weer op stap. Speciaal voor ons gaat het Kermismuseum Soet en
Vermaeck in Hilvarenbeek open. Schrijf je snel in. Want ga je niet mee, dan mis je echt een enorm leuk
uitje.
Op vrijdag 11 maart staat alweer de volgende Workshop op de agenda, wij gaan dan een Paasstukje
maken. Gelukkig kunnen wij de kosten altijd laag houden, zodat iedereen mee kan doen. Met de
Valentijn Workshop hadden wij ruim 20 deelnemers. Ben benieuwd of dit met de Pasen er meer zijn.
En wat denkt u van 19 maart? Gaa
Dat wil je toch niet missen?

e ’s
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e
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En kun je niet op zaterdag 19 maart, wij zijn er zondag 20 maart ook weer. Dan hebben wij BINGO.
Ook deze middag is altijd een groot succes. Schrijf het maar snel in de agenda.
En dan sluiten wij de maand maart alweer af. Wij gaan weer afdansen op Goede Vrijdag 25 maart. Het
Witte Huys in Zuidland heeft ons toegezegd dat wij hier weer gebruik van kunnen maken. Dat belooft
ook al eer zo’ gezellige a o d te orde .
Elke eek ee e tra a ti iteit. Wat ee i zet raagt dit a o ze rij illigers,
graag!

aar ……. Zij doe het

En als je dan denkt dat april rustiger wordt? Nee hoor.
Vrijdag 1 april gaan wij de Rommelmarkt weer opbouwen vanaf 09.30 uur om op Zaterdag 2 april weer
een Rommelmarkt te houden. Die extra inkomsten hebben wij echt heel hard nodig.
Waarom zult U vragen? Nu wij moeten alle zeilen bijzetten om het hoofd (financieel) boven water te
houden, maar wij willen ook volgend jaar ons 40 jarig jubileum op een speciale manier vieren. En ja, een
feestje mag geld kosten, kost ook geld, maar daar moeten wij wel voor gaan sparen.
Maandag 4 april is de algemene ledenvergadering er weer. Aanvang 20.15 uur. Wie belangstelling heeft
is van harte uitgenodigd.
Maar schrijf ook maar alvast op:
Zaterdag 16 april gaan wij WANDELEN
Zaterdag 23 april is het ORANJE DISCO
Zaterdag 23 april is de TRUCKERSRUN
Zaterdag 30 april is de LINE DANCE avond.
Tot binnenkort.
Abelien van der Rest (abelien@chello.nl)

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 en tot slot een dessert buffet. Het is ook
uiterst kindvriendelijk.
Pak Boli heeft naast het wokrestaurant ook een afhaalservice, een bezorgdienst, een cateraar en een snackbar.

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

Donderdag
Waterland

Vrijdag
Noord

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

Iedereen wordt op ZONDAGMORGEN om 09.30 uur verwacht in het clubgebouw. We
willen echt om 10.00 uur vertrekken.
We hebben deze dag een all-in pakket. Dit betekent: drinken, lunch alsmede de
toegang, iets lekkers en de bus zijn all-in de prijs.
Wil je zelf nog iets in het winkeltje kopen? Vergeet dan niet wat geld mee te nemen.
Wij zijn niet afhankelijk van het weer, want wij zitten binnen. Je mist echt iets als je
niet meegaat! Het heet een museum maar het is echt iets heel anders!
We zijn om 16.00 uur weer terug op de club.
Let wel op: inschrijven en betalen vooraf. Als je zonder geldige reden afzegt, vindt er
geen terugbetaling plaats.
De activiteitencommissie.

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:

Ik betaal op de avond zelf. Als je bent opgegeven, dan dien je ook als je niet komt, wel te betalen.
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

Laatste nieuws van de Playbackshow op
ZATERDAG 19 maart 2016.
Hallo allemaal
Hier zij we weer met een bericht over de

playbackshow van 2016. De opgave termijn voor
de artiesten is gesloten.
Alle deelnemende artiesten zullen binnenkort hun bericht
van deelname ontvangen en zij kunnen dan druk gaan
oefenen voor 19 maart. Wij wensen hen hierbij heel veel
succes.

We hebben nog niet veel aanmeldingen ontvangen van mensen die willen komen kijken,
maar er is 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. jullie zijn van harte welkom. Kom onze artiesten aanmoedigen en maak er
een gezellige avond uit van.

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

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:

Vrijwilligers als je meegaat
ook graag even een mailtje
sturen aan 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:

€ ,

Prijs oor ee

. I trodu és zij

a harte elko !

oekje € ,5 . (Er wordt 3 x een boekje verkocht. Elk boekje is goed voor 5

ro des) + ee fi ale ro de a € ,

met de hoofdprijs. De hele middag is de bar open,

zodat er consumpties gekocht kan worden.
Prijs per o su ptie € .5 - € .

per stuk.

En met de opbrengst van deze middag, kunnen wij iets extra’s doen. Vele prachtige prijzen
worden gesponsord!
Ja, ik kom graag naar de bingo op zondag 20 maart 2016.
Naam:
Adres

Ik kom met: ____ pers.
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

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. Aan de zaal zijn
ook kaarten te verkrijgen.
 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 vooraf 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

Naam:
Adres:
Ik sluit hierbij €.

e-mailadres:
in.

De kaarten worden de week voor het afdansen uitgereikt.

estelle .

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

1.

Zaterdag 2 april

2016

wordt onze jaarlijkse rommelmarkt houden.
De Rommelmarkt is inmiddels uitgebreid met een
kledingbeurs, oliebollenkraam én 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 alvast met
de opbouw worden begonnen.
Bel/mail even met Monique.
Namens de activiteitencommissie:
Monique.vandenengel@gmail.com of

06-44058657

op Maandag 4 april 2016 voor onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering.
Aanvang 20.30 uur.

Kom jij ook?
Wij delen dan met elkaar het wel & wee van het
afgelopen jaar en kijken vooruit naar het volgende
jaar.
Tot maandag 4 april a.s.!
De agenda zal ter plekke worden uitgereikt.
M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse.

WANDELEN OP ZATERDAG 16 APRIL 2016!!!!!!
Ja, we gaan er weer op uit voor een geweldige
voorjaarswandeling. Wandel jij ook mee? Onze
vaste deelnemers weten inmiddels hoe leuk het is!
Maar je kunt er altijd bij!

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:

Vrijwilligers, als je meegaat
ook graag even een mailtje
sturen aan Ronald Mirer.

r.mirer1@kpnplanet.nl
0181 - 639227


INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 16 april 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 14 april 2016

KOM JIJ ONS HELPEN?
Vrijdag 1 april 2016
gaan wij vanaf 09.30
uur alles netjes
sorteren voor de
Kledingbeurs. Kun jij
ons helpen?
Lenen en/of helpen?
Alles klaarzetten op vrijdag 1 april
vanaf 09.30 uur. Voor de lunch wordt
gezorgd.

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

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 diegenen die 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 diegene die niet volgens bovenstaande manier bericht hebben ontvangen kunnen zich
door middel van onderstaande strook aanmelden via de Stichting de Nieuwe Brug.
Strook inleveren in de gele brievenbus in het clubgebouw of bij: Joke & Piet Versendaal,
Salamanderveen 114, 3205 TD Spijkenisse.
Uiterste inleverdatum: 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 & Piet Versendaal tel: 0181-636618.
Na aanmelding ontvang je in de week vóór de truckers rondrit verdere informatie over hoe en wat.


Ik wil mee met de truckers rondrit op zaterdag 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.

Een impressie van een zeer geslaagde
Carnavalsdisco!!!!!
Je hebt wat gemist als je er niet was!

Verkleed als boef, als jonker, als panter of als cowboy.
Het was gewoon een gezellig carnavalsfeest.

Of je als clown kwam of als patatje, als
piraat of in je boerenkiel, of gewoon niet
verkleed. Iedereen deed gezellig mee.

ORANJE DISCO
ZATERDAG 23 APRIL 2016
MET EEN KNIPOOG NAAR DE VERJAARDAG VAN
ONZE KONING

WAAR:

M.A. DE RUIJTERSTRAAT 7

TIJD:

19.30 UUR TOT 22.00 UUR

ENTREE:

LEDEN-GRATIS
NIET-LEDEN 0,50 EURO

Op zaterdag 30 april 2016
komen Arnold & Tineke Breuër van

19.30 – 22.00 uur
weer gezellig voor ons line dance avond organiseren.
Ook als je nog nooit aan Line Dance hebt gedaan, ben je
van harte welkom. Je kunt altijd meedoen.
De voorgaande keren bleek al hoe leuk het is om met
elkaar te dansen.
Toegang is voor leden gratis. Introducés betalen: €

HOORT, HOORT ZEG HET VOORT!!!!
M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse!

2,00.

Het recept van de maand maart!

SPAGHETTI MET GEHAKTBALLEN IN TOMATENSAUS.
Deze maand een variatie op een alom bekend recept: spaghetti bolognese.
Het gehakt wordt niet door de tomatensaus gedaan, maar verrijkt met kruiden en er worden balletjes van gedraaid
die door de tomatensaus wordt gegaard.
Het lekkerste is om voor dit recept een wat vetter gehakt, zoals half om half gehakt te nemen.

Ingrediënten voor 4 personen
Voor de gehaktballetjes:
500 gram half om half gehakt
½ bosje peterselie, ragfijn gehakt
1 ei
Zout
Peper uit de molen of zwarte peper
1 theelepeltje fijn gemaakte knoflook – voor de liefhebber. Mag ook weg gelaten worden.
Paneermeel
Voor de saus:
1 prei in ringen en gewassen
1 wortel geschild en in fijne stukjes gesneden
2 uien in snippers
2 tenen knoflook ragfijn gesneden of 2 theelepels knoflookpulp (zie foto)
500 ml pasata (zie afbeelding)
Scheut rode wijn
1 groente bouillonblokje opgelost in 300 ml warm water.
Peper uit de molen
½ bosje peterselie fijngehakt
1/2kopje olijfolie
De rest:
500 gram volkoren spaghetti
2 groente bouillonblokjes

-

-

-

-

-

-

-

-

Plaats een grote pan met water op het vuur en doe er de 2 bouillonblokjes in en laat het water zachtjes aan
de kook komen.
Snijd de prei in halve ringen en was deze in een vergiet zolang dat al het zand is verdwenen. Koop een prei
met het groen eraan, dit is in de saus een enorme smaakmaker en eigenlijk onmisbaar. Koop dus niet de
preien waar het groen is weggesneden.
Snijd de uien ook in halve ringen, schil de wortel en snijd hem door de helft en snijd beide helft in stukjes.
Plaats een ruime pan op het vuur om de saus te kunnen maken, doe het ½ kopje olijfolie erin en laat
zachtjes warm worden. Doe de uien in de warme olie en wacht even tot de uien in de olie sissen (de uien
geven dan veel smaak af), doe er de 2 theelepeltjes knoflookpulp bij en roer het geheel goed door. Wanneer
eerst de knoflook in de hete olijfolie gaat en dan de uien, is de kans heel groot dat de knoflook verbrandt en
de saus erg bitter maakt.
Wanneer de uien glazig zijn geworden doe er dan de prei en de wortel bij en laat deze in de olijfolie
aanstomen. Dat ze gaan glimmen en hun smaak afgeven en er wat zachter uitzien.
Laat de groenten op zacht vuur wat verder aanzetten en doe er de scheut rode wijn bij zodat alles los van de
bodem komt. Doe op dit moment de passata bij de groenten en doe er de helft van de 300ml groente
bouillon erbij en laat aan de kook komen. +/- 5 minuten.
Pak de staafmixer, haal de pan van het vuur en maal met de staafmixer de saus en de groenten fijn. Doe er
wat groentenbouillon bij als de saus te dik wordt terwijl u blijft mixen. De saus wordt dan wat dunner en de
groenten zullen fijner in de saus worden.
Doe de pan terug op het vuur en laat op het kleinste vuur verder gaar worden.
Doe het gehakt in een schaal, doe er de fijngesneden peterselie bij, doe er het zout en de peper bij en kneed
dit goed door. Doe er het ei bij en wat paneermeel, kneed door en het gehakt mag niet te nat zijn, doe zo
nodig nog wat paneermeel erbij en kneed goed door.
Maak van het gehakt balletjes ter grootte van golfballen van.
Doe in een koekenpan wat olijfolie en geef de gehaktballen een kleurtje en een krokantje, schep de balletjes
uit de koekenpan en doe deze in de warme tomatensaus. Doe dit in porties met alle balletjes. Laat de
gehaktballetjes in de saus verder garen en de smaak van de tomatensaus opnemen. Dit duurt ongeveer 15
tot 20 minuten.
Inmiddels zal het water in de hoge grote pan uit stap 1 koken. Doe de spaghetti op 12 minuten van de
kooktijd van de balletjes in het water en zodoende zijn de gehaktballen en de spaghetti op hetzelfde
moment gaar. (kijk op de verpakking van de spaghetti voor de juiste kooktijd en trek deze tijd in mindering
van de garing van de gehaktballen)
Giet de spaghetti af en doe deze op een schaal, giet de warme saus en de balletjes gehakt er overheen. Doe
de fijn gesneden peterselie erover heen.

Bij deze maaltijd past een goede salade, of Parmezaanse kaas, of stokbrood met kruidenboter.

Eet smakelijk.

Met dank aan Willem Postma die elke keer voor de recepten zorgt.

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

Maanden heeft
Lisa Calvis
gewerkt aan haar
borduurwerk. Op
de foto Joke
Hulsebosch met
Lisa.

Wil jij ook leren breien, handwerken, knutselen ? Op
woensdagavond van 19.00 -21.00 uur is er elke week gelegenheid
voor! Maar hou jij van voetbalplaatjes? Daar wordt ook
meegewerkt.

OPROEP!!!! Heb jij nog voetbalplaatjes? Onze
deelnemers vinden ze prachtig. Als je er niets mee
doet, dan willen wij ze graag hebben.

Zij hebben een mooi
stuk om gemaakt om
iemand mee te
verrassen.

VALENTIJN WORKSHOP. MET RUIM 20 DEELNEMERS WERD ER WEER HEEL HARD
GEWERKT. WIL JE OOK MEEDOEN?
DE PAASWORKSHOP KOMT ER OOK AAN.
VRIJDAG 11 MAART 2016. VAN 19.00 – 21.00 uur. (Zie ook elders in het clubblad).

Van harte gefeliciteerd!
Verjaardagen maart
Pauline
Dirk
Ayse
Rinus de
Rianne de
Harold
Petra
Nicoline van
Wiggerd de
Petra van
André van
Priscilla
Jacqueline

Kok
Kindermans
Kesici
Lange
Beer
Kes
Velthuizen
Steenis
Wit
Arkel
Halderen
Kootstra
Meijer

1
2
3
5
8
9
11
11
12
14
15
16
16

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

Selwijn
Willem
Bert
Ria
Adrie
Chayenne
Wanda
Marcel de
Dirk van den
Rebecca van

Aijpassa
Postma
Bruinenberg
Voorberg
Vennis
Louwers
Vreugdenhil
Graaf
Berg
Delft

16
18
19
21
22
23
24
26
28
30

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

Florissa
Erik van der

Bos
Vliet

31
31

maart
maart

Een Winterwandeltocht op 6 februari 2016.
Het was winter, maar de temperatuur was zacht én het was vandaag nog droog ook , dus
een fijne dag om te gaan wandelen. We mochten enkele nieuwe vrijwilligers begroeten en
na wat bijschrijvingen en afzeggingen gingen we met een groep van 26 mensen op pad om
de eerste wandeling van 2016 te gaan volbrengen. Via de Vredehofstraat liepen we al snel
de natuur in langs de Vierambachtenboezem. Alles was al aan het uitlopen, want de natuur
liep 6 weken voor op schema. Bij de start bleek dat er een rolstoel een lekke bank had, maar
daarom niet getreurd, we hadden gelukkig nog een reserve staan.

Na de kikkerbroedplaats liepen en rolden we de Scholeksterhoek in en via woonerven
kwamen we op de Westdijk uit. Bij verschillende volkstuinen bloeide al de bloesem o.a. van
de amandelboom. Via een parkje kwamen we bij de plaats waar we al meerdere keren
limonade hadden gekregen, maar nu hadden we nog niet de benodigde afstand lopend
afgelegd. Via een speelplaats en achter de bungalows om, langs het water, kwamen we
over een hoge houten brug. Daarna helaas enkele straten met een steegje en toen weer de
natuur in bij de Galileilaan. Over weer een brug en langs het water op naar het verbouwde
winkelcentrum Sterrenkwartier, waar onze trouwe Piet met de limonade en de koeken ons
al stond op te wachten.

Na een korte pauze gingen we weer verder, via de Duikerhoek op weg naar het
Marrewijkflat, waar we langs het Winterland liepen.
Iedereen kon met eigen ogen zien dat er zelfs in onze warme winter nog geschaatst kon
worden zelfs achter dieren. Voor wie dacht dat we nu snel rechtdoor naar het warme
clubhuis zouden lopen die werd gefopt, want we gingen nog een ommetje maken door de
Vogelbuurt.

Via de parkeerplaats bij de huizen op het terrein van de oude brandweerkazerne kwamen we tenslotte
uit bij Rataplan, waarna het nog een klein stukje lopen was naar een heerlijke lunch. Dankzij Gre,
Abelien, Agnes en Emmy was er een heerlijke verse soep met een gezonde broodmaaltijd met vers fruit
verzorgd. Nadat alles op was konden we met een tevreden gevoel weer huiswaarts keren.
De volgende wandeling zal zijn op zaterdag 19 maart 2016.
Groetjes Ronald Mirer. Inschrijven kan alweer
bij r.mirer1@kpnplanet.nl





GLAZEN SCHALEN EN VAZEN
GOED WERKEND ELECTRISCH GEREEDSCHAP
GROTE SOEPPAN

We kunnen met deze spullen ons gereedschap aanvullen. Helaas is dit in
de loop van de jaren wat uitgedund. Dus heeft u een elektrische tacker,
een goede boormachine, een schuurapparaat of wat dan ook?
Ons maakt u er reuze blij mee. De glazen schalen en vazen die worden
gebruikt om op 2 april weer prachtige lentestukken in te maken voor de
verkoop. En uit ervaring weten wij dat onze bloemenmarkt een groot
succes is.
Heeft u nog goede bruikbare fietsen? Die kunnen wij ook gebruiken.

Ons gebouw is open elke maandagochtend van 09.30 – 12.00 uur, elke
dinsdag t/m donderdagavond van 18.30 – 22.00 uur.
Op Woensdagmorgen & middag kunt u ook terecht. Uiterlijk tot 15.00
uur.
Anders kunt u even bellen of mailen met
Monique.vandenengel@gmail.com 06 44058657 of 0181- 851231

AKTIVITEITEN KALENDER Maart / april 2016

Zondag 6 maart

EDUCATIEF UITJE HILVARENBEEK

09.00 – 16.00 uur

Vrijdag 11 maart

Paas workshop

19.00 – 21.00 uur

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

BINGO

Vrijdag 25 maart

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
20.15 uur

Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 16 april

Wandelen

10.00 – 13. 00 uur

Zaterdag 23 april

Truckersrun

Zaterdag 23 april

ORANJE DISCO

19.30 – 22.00 uur

Zaterdag 30 april

Line Dance avond

19.30 – 22.00 uur

Het klinkt nog heel ver weg 2017 maar het is sneller dan je denkt. Wij willen ons
jubileum vieren in juni 2017!
We hopen er met elkaar een prachtig feest van te maken.

Een feestje kost geld
dus wij gaan het
komende jaar heel
hard sparen voor een
gezellig feest met
elkaar!
Hopelijk kan iedereen
dit met ons meevieren.

Uiteraard worden onze oliebollen vers gebakken en daarna
verkocht. 10 stuks voor € 5,-- of € 0.60 per stuk.

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 wij koffiebonen vanuit verschillende werelddelen (die allemaal natuurlijk
ook gemalen worden) en oud-hollands snoep o.a. ulevellen polkabrokken 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. 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 redenen van de hygiëne zijn helaas honden niet toegestaan .

