Maart 2017
39e jaargang Nummer 3

BRUGNIEUWS

Stichting De Nieuwe Brug
Spijkenisse

Opgericht 29 november 1977

Stichting De Nieuwe Brug

Stichting De Nieuwe Brug

Jan van Eyckpad 2

M.A. de Ruijterstraat 7

3202 TP Spijkenisse

3201 CK Spijkenisse

0181-614787
K.v.K: 41141096
Betaling per giro op rekening nummer:
NL88 INGB 0005704558

Clubgebouw:

ANBI nr.

0181-611096/ 06-42826465
7537542
Botreep 100, 3192 PD Hoogvliet

t.n.v. Stichting De Nieuwe Brug

Het is niet toegestaan artikelen zonder instemming
van het bestuur elders te publiceren.

Website:

WWW.DENIEUWEBRUG.COM

Redactie:

Gre.wiechmann@gmail.com

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

06-10172385

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

Een scala van emoties, voorbereidingen en festiviteiten.
Wat hebben wij toch te maken met heel veel wisselende emoties. Zo werden wij afgelopen
donderdag opgeschrikt door het bericht dat Wendy van Hattem, al jarenlang een zeer trouw
lid van onze Stichting , is overleden. Ze was al geruime tijd ziek, maar het voelt niet goed dat
een kind eerder overlijdt dan de ouders. Wij wensen Jan en Hannie van Hattem en de familie
heel veel sterkte toe. Wij hopen dat Wendy, na een langdurig ziekbed, nu de rust vindt die zij
verdient.
Wat hebben wij veel gedaan de afgelopen maand. De Valentijn Workshop was leuk, het
eetcafé was weer prima geregeld en ook goed bezocht. De eerste wandeling van het jaar
verliep voorspoedig en er werd lekker doorgestapt. En ook de disco was weer een topper.
De zondagmiddag is een succes. We zijn er van 14.00 – 16.00 uur. Het kan zeker nog drukker
worden en dat hopen wij ook. We bereiken nog steeds niet de volledige doelgroep waarvoor
dit o.a. is opgestart. Maar de gezelligheid die er is, dat is voorlopig beloning genoeg. Er
wordt gedurende de zondagmiddagen druk gestreden om de winst van welk spel dan ook.
Maar er zijn er ook, die het gezellig vinden om te kletsen of toe te kijken. Kom dus naar deze
middagen als je toch maar alleen thuiszit.
De maand februari is nog niet ten einde, we hebben nog een DISCO te gaan. Dus allemaal
naar de Carnavals Disco, al dan niet verkleed.
Op zaterdag 4 maart wordt het derde eetcafé al weer gehouden. Deze keer zal ik er zelf niet
bij aanwezig zijn, maar Herman & Monique zijn prima vervangers. Dus het gaat helemaal
goed komen. Het is toch leuk om te zien dat een deelnemer zijn broer, zijn vader, zijn moeder
of buurvrouw meeneemt. Het eten is lekker. Er wordt uitgebreid gekookt. En dat voor de prijs
van € 6,00 pp. Tot hopelijk 4 maart en anders tot 22 april. Geef je op bij
gre.wiechmann@gmail.com

Ook gaan we weer wandelen op 4 maart a.s. En Ronald kennende zal er weer een bijzondere
wandeling worden uitgezet. Lees maar verderop in het clubblad.
Op vrijdag 10 maart a.s. gaan wij de Rommelmarkt weer opbouwen. Floormanager “Dik” is
druk doende om alle spullen te sorteren. We hebben al veel binnen gekregen, maar er kan
altijd meer bij! Dik en Monique staan paraat!
Op zaterdag 11 maart moet het dan toch echt gaan gebeuren. We zijn als Stichting blij met
de opbrengst van deze markt want wij kunnen dan iets extra’s doen.
Breng je familie, kennissen, buren en wie je ook kent, mee. We hebben leuke spulletjes
aangeboden gekregen die wij graag willen verkopen. Er is een boekenstand, een
kledingbeurs, en leuke bloemstukken. Wij hebben ook ruimte, om op je gemak te genieten
van een lekkere kop koffie/thee, een drankje en/of een hapje. Er is een enveloppenstand voor
wie een gokje wil wagen. Kortom: loop binnen, wij staan voor jullie klaar!
Het uitje is gepland voor de week erop, zaterdag 18 maart 2017. Wij gaan naar het
Zeehondencentrum in Stellendam en naar het Trammuseum in Ouddorp. En dan te bedenken
dat wij met Engelse Schoolbussen worden vervoerd en gaan varen op de Grevelingen. Dit
wordt toch een top dag! Schrijf je snel in zou ik zeggen. De lunch wordt verzorgd voor ons
door de vrijwilligers van de Tram.

De playbackshow op 25 maart 2017 heeft al heel veel inschrijvingen, maar er is nog ruimte.
Ga lekker repeteren, geef je favoriete liedje op aan Ilse en Wendy en wij komen genieten van
jou prachtige optreden.
En dan op zondag 26 maart a.s. komt tijdens de Sociëteit het Stedelijk Blaasorkest
Spijkenisse optreden. Daar moeten wij allemaal bij zijn! Een volle zaal is wat zij verdienen.
Kom langs: wij zijn er van 14.00 – 16.00 uur. Deze middag is er dus ruimte voor spelletjes,
maar ook om te luisteren naar een optreden.
Vrijdag 31 maart hebben wij alweer de Paas Workshop. Dit belooft weer echt ouderwets te
worden. Want de workshops zijn gewild bij onze deelnemers en vrijwilligers!
Op zaterdag 1 april is het ook weer een drukke dag. We hebben de Truckrun, die voor de 20 ste
keer wordt gehouden en waar wij met heel veel deelnemers aan meedoen, maar ook hebben
wij die dag de Zwem Special Olympiade in Lansingerland. We gaan met een ploeg van 11
deelnemers. Zij zijn nu hard aan het oefenen. ’s Morgens is het eerst zwemmen voor de
indeling en ’s middags voor de prijzen. We gaan met twee ploegen deelnemen aan de
estafetten race. Wij zorgen voor de lunch en jullie zorgen dat je heel hard gaat zwemmen!
Het weekend van 31 maart t/m 2 april is echt een heeeeeel druk weekend, we sluiten dit
weekend af op zondag 2 april met de Paas Bingo. Die wil je toch niet missen. Altijd een druk
bezocht evenement. Ik heb al prachtige prijzen zien binnenkomen. Theo gaat weer op pad
om te zien of wij ook extra prijzen gesponsord kunnen krijgen. Iedereen is welkom, iedereen
mag meedoen! Je hoeft geen lid te zijn van de Stichting De Nieuwe Brug. Lees verderop in
het blad.
Op zaterdag 8 april a.s. komen Arnold & Tineke Breuër weer met ons Line Dancen. Iedereen
vindt dit altijd een van de hoogtepunten. Ook hier kun je aan meedoen, of je lid bent of niet.
Leden zijn gratis, maar introducés betalen € 2,00.
Verder hebben wij de volgende activiteiten in april:
Zondag 9 april: Sociëteit Maximaal
Vrijdag 14 april: Testdansen bij Scala
Zaterdag 15 april: Wandelen
Zaterdag 22 april: Eetcafé
Zondag 23 april: Sociëteit Maximaal
De maand wordt afgesloten met een Prachtige Oranje DISCO op zaterdag 29 april.
Het clubgebouw gaat dicht van zondag 30 april t/m vrijdag 5 mei. Dan gaat de grote zaal
geschilderd worden. Gelukkig hebben zich al een aantal vrijwilligers aangemeld om ons te
komen helpen. Maar de grote zaal is erggggggg groot. Dus meld je aan! Help ons!! Het
zwemmen gaat op maandag 1 mei wel door. Het sporten op donderdag 4 mei gaat ook niet
door omdat het dodenherdenking is.
Op zaterdag 6 mei is het alweer Eetcafé, de datum is aangepast omdat wij op 13 mei een
OPEN DAG hebben. Deze wordt georganiseerd door 7 leerlingen van het Zadkine College. Het
Wijkcentrum “Het Centrum”doet ook mee. Het belooft een leuk programma te worden, er
zullen diverse workshops worden gehouden. Schminken, nagels lakken, computerspel,
kortom voor elk wat wils! De Yoga-activiteit zal onder de aandacht worden gebracht. Het
Symfonie en Blaasorkest Spijkenisse is ook van de partij. Zij verzorgen 4 optredens die dag.
Wellicht hebben wij zulk mooi weer en kan het achter in de tuin! Dat zou toch helemaal top
zijn. Deze dag wordt er een gratis lunch aangeboden aan al diegene die op dat moment
aanwezig zijn. Abelien.

Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse, Telefoon: 0181 620633
U kunt het hele jaar door voor een aantrekkelijke prijs onbeperkt genieten van al het lekkers in ons restaurant. Het ijsbuffet
en alle softdrinks zijn bij de prijzen inbegrepen. Bier, wijn en andere alcoholische dranken zijn tegen een uiterst vriendelijke
prijs verkrijgbaar. Ieder gerecht wordt vers gewokt voor u.
U bent van harte welkom en kunt hier onbeperkt genieten van de uitgebreide verse buffetten die bestaan uit soep naar
keuze, een warm uffet, erse sushi’s en een ers, koud ok uffet, salade uffet en tot slot een dessert uffet. Het is ook
uiterst kindvriendelijk.
Pak Boli heeft naast het wokrestaurant ook een afhaalservice, een bezorgdienst, een cateraar en een snackbar.

OVERZICHT WANDELINGEN 2017.
Ronald Mirer heeft binnen zijn enorme loopprogramma wat hij van plan is in 2017 weer te
realiseren voor de Nieuwe Brug het volgende wandelprogramma samengesteld.
Noteer maar alvast deze data.
o
o
o
o
o

6 mei 2017
24 juni 2017
12 augustus 2017
14 oktober 2017
4 november 2017.

Hallo allemaal,

4 maart 2017

Wandelaars en medewerkers de inschrijving voor onze volgende wandeldag
is weer
geopend.
Jullie worden weer vanaf ongeveer 09.30 uur verwacht bij de Nieuwe Brug in de M.A. de Ruyterstraat 7 om
voorafgaand aan de wandeling een kopje koffie of thee te nuttigen, waarna we om 10.00 uur weer hopen te
starten met onze volgende tocht.
En zolang er genoeg deelnemers zijn wordt er vast wel weer gezorgd voor een gezonde lunch na afloop van de
wandeling.
Dus komt allen en neem vrienden mee en oh ja vergeet de Euro 2,50 niet.

Tot ziens en welke kant we opgaan dat merken we vanzelf.
Groetjes Ronald Mirer/Stichting De Nieuwe Brug/Wandelen
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ZOEK DE ZEVEN
VERSCHILLEN.

19.30 – 22.00 uur

KOM JIJ OOK??
WAAR:

M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse

VAN:

19.30 – 22.00 uur

Toegang: Leden gratis. Introducés: € 0, 0

VERKLEDEN IS LEUK, MAAR HOEFT NIET.
En …… je kunt je ook altijd nog tijdens de a ond erkleden. Wij
hebben een verkleedhoek ingericht.

ZATERDAG 4 maart 2017 is ons Eetcafe geopend van
17.30 – 19.00 uur.
6 van onze deelnemers zullen, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond een drie
gangen menu bereiden en serveren.
Komen jullie ook? Iedereen is van harte welkom, opgeven is natuurlijk wel nodig, want
anders kunnen wij niet goed inkopen. Neem je familie, vrienden, buren of wie dan ook
mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Ja ik ga ook lekker uit eten bij Eetcafe Uniek.
Ik ben op zaterdag 4 maart 2017 om 17.30 uur aanwezig in het Clubgebouw aan de
M.A. de Ruijterstraat 7, alwaar de tafels mooi gedekt klaar staan.
Einde activiteit + 19.30 uur.
Eige

ijdrage € ,00 pp per maaltijd (excl. drankjes). Betalen op de avond zelf.

Naam: _________________________________________________
Ik breng extra mee: _______personen
Telefoonnummer: _________________________________________
Strookje inleveren uiterlijk donderdag 2 maart 2017 in de gele brievenbus. Aanmelden
per mail kan ook bij gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465

Zaterdag 4 maart 2017
WE GAAN ER WEER OP UIT!!!!!!!!!!!

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

vanaf 09.30 uur.

Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer:

12.15 uur

Einde activiteit:

13.00 uur

Kosten incl de lunch:

€ 2,50 pp

Aanmelden bij Ronald
Mirer:

Opgeven voor 2 maart
2017.

r.mirer1@kpnplanet.nl

Volgende wandeling:

0181 – 639227

Zaterdag 15 april 2017


INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 4 maart 2017

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 2 maart 2017 Je kunt je ook via de mail opgeven bij met
Ronald Mirer. R.mirer1@kpnplant.nl / 0181 – 639227.

Iedereen is van harte
welkom.
Zin in een kop
koffie/thee of een
ander drankje?
Zin in een spelletje?
Zin om gewoon
gezellig langs te
komen?
KOM DAN NAAR ONZE
SOOS MAXIMAAL!!!!!!!

Stichting
De Nieuwe Brug
Met heel veel leuke, mooie spulletjes.
M.A. de Ruijterstraat
7
Speelgoed,
Elektronica, Glaswerk
etc.

(centrum), Spijkenisse
De totale opbrengst van de markt komt ten goede aan
extra activiteiten voor deelnemers van Stichting De Nieuwe
Brug, welke allen een verstandelijke beperking hebben.

KLEDINGBEURS/BOEKEN, CD’s, DVD’s
Prachtige
kleding, schoon
en heel.

LENTE MARKT / ENVELOPPENSTAND
Prachtige
bloemstukjes tegen
zeer
aantrekkelijke
prijzen!
Op = Op !!!!!!
Website: www.denieuwebrug.com

Zaterdag 18 maart 2017.

GA JIJ OOK MEE NAAR HET ZEEHONDENCENTRUM? MEE MET DE TRAM EN
MEE VAREN?

Wie ke t og o ze Ber ard Laparlière , o ze eerste o puterleraar? Ber ard is rij illiger bij de Stoomtram.
Naast conducteur verzorgt hij ook rondleidingen bij het Tram Museum. Deze dag gaan wij o.a. op bezoek bij
hem. Speciaal gaat het museum twee weken eerder open en gaat de stoomtram rijden. Het belooft een
ge eldig leuke dag te orde . Ga jij ook ee? Prijs per persoo € 30,-- (incl. toegang en lunch).
We worden opgehaald door twee oude schoolbussen. Daarna gaan wij naar het Zeehondencentrum. Wij gaan
rijden met de stoomtram en varen op de Grevelingen.
PROGRAMMA:
09:00 uur vertrek Spijkenisse M.A. de Ruijterstraat 7;
09:45 uur aankomst Zeehondencentrum Stellendam;
± 11:45 uur vertrek Zeehondencentrum Stellendam;
± 12:15 uur aankomst RTM-museum;
12:15 – 13:15 uur lunch en rondleiding;
13:30 uur vertrek stoomtram RTM-museum;
14:00 uur aankomst Middelplaat Haven (overstap op MS Grevelingen);
14:10 – 15:55 uur rondvaart met MS Grevelingen;
16:00 uur vertrek stoomtram Middelplaat Haven;
16:30 uur aankomst RTM-museum
± 16:45 vertrek autobussen vanaf RTM-museum
± 17:30 uur aankomst Spijkenisse.

Inschrijvingsformulier voor het Educatief Uitje op Zaterdag 18 maart 2017.
Bijdrage per persoon € 30,--. Dit bedrag graag overmaken aan Penn. Stichting De Nieuwe Brug,
Botreep 100, 3192 PD Hoogvliet. Rekeningnr: NL88 INGB 0005704558.
Naam:
Adres:

E-mailadres:

Telnr.:
Varen: ja ik ga mee/ nee ik ga niet mee.
Dit briefje graag in de gele brievenbus in het clubgebouw doen of mailen naar
paulusros@gmail.com.
Na betaling is je deelname definitief.
Je kunt ook mee, als je niet mee wilt gaan varen. Daar houden wij dan rekening mee.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-

De Rommelmarkt
De Boekenbeurs
De Kledingbeurs
De voorjaarsmarkt
Alleen bruikbare spulletjes, daar zijn wij in geïnteresseerd. Op zaterdag 11
maart a.s. is het alweer zo ver. Dan hebben wij weer onze Voorjaarsmarkt. Je
kunt je bijdrage afleveren bij de club op de tijden dat wij open zijn. Ook kun
je contact opnemen met Monique de Lange 06 10172385 of Dik Smits 0181
661607 of 06 81708934.

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.
0181-617080

Hallo allemaal,
Voor het 40 jarig bestaan van de Nieuwe Brug zij
e op zoek aar foto’s a de afgelope
40 jaar, van activiteiten bij de Nieuwe Brug. Dus heb je og leuke oude foto’s a ee a
de activiteiten. Bijvoorbeeld van het zwemmen of dansen, kerst of Sinterklaasfeestjes het
weekend reisje of een van de andere activiteiten. En wij mogen de foto’s gebruiken, laat
dit dan even weten aan Monique de Lange en Ilse Mirer.
Emailadres Monique: monique.vandenengel@gmail.com
Email adres Ilse: nanda32@planet.nl
We he e al di erse foto’s e d’s o t a ge . Leuk dat jullie alle aal i de ar hie e zij
gedoken. Hopelijk komt er nog meer. We hebben ook wat reacties ontvangen van mensen
waar wij nog langs moeten gaan. Wij vergeten jullie niet, wij zijn druk bezig.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=.=.=.=.=.=

Noteren jullie alvast?
De avondvierdaagse is dit jaar van

29 mei t/m 1 juni 2017.
en …….
Dit jaar organiseert Gerrie Mirer dit voor de 25ste keer. Een waar
meesterstukje. Al op voorhand: bedankt Gerrie voor deze
organisatie. Er is in de loop van de jaren heel veel veranderd, maar
een ding blijft hetzelfde: we lopen al jaren met een grote groep mee.

Hallo allemaal
Hier zijn we weer met een bericht
over de playbackshow van 25
maart 2017. Op het moment van
schrijven zijn er nog plekken vrij.
Dus had je nog mee willen doen,
dan kun je altijd de gok wagen om
je nog op te geven
Alle deelnemende artiesten zullen
binnenkort hun bericht van
deelname per mail ontvangen en
zij kunnen dan druk gaan oefenen
voor 25 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. Zijn van harte welkom. Kom die artiesten aanmoedigen en maak er
een gezellige avond uit van.

Nu nog even alles op een rijtje:
Datum:
25 maart 2017
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

ZONDAG 26 MAART 2017 treedt tijdens
Sociëteit Maximaal, het Stedelijke
Blaasorkest Spijkenisse, geheel belangeloos,
op.

KOM JIJ OOK????

KOM JIJ OOK???? KOM JIJ OOK????

BRENG EEN INTRODUCÉ MEE! TOEGANG: GRATIS
De sociëteit is open van 14.00 – 16.00 uur. Het optreden
zal zijn van 14.30 – 15.15uur.
Iedereen is van harte welkom.

Onze uitdaging? Een volle zaal!!!!!!

Aanvang: 19.00 uur
Einde:

21.00 uur

Eige ijdrage: € ,00 pp i l
koffie/thee

Inschrijfformulier Paas Workshop op vrijdag 31 maart 2017.
Naam:

Tel.nr:

Adres:

Email adres:

Betalen op de avond zelf: € 5,-- / pp (incl. koffie/thee)
Inleveren in de gele brievenbus in het gebouw of een mail sturen aan
paulusros@gmail.com

Hallo allemaal
De 20ste Truckrun rondrit wordt dit jaar gehouden op Zaterdag 1 april 2017.
Alle woonvoorzieningen hebben hierover al rechtstreeks bericht gehad van de organisatie van
de Truckrun en zij kunnen dus zelf hun cliënten/deelnemers inschrijven.
Diegene die daarbuiten vallen; zoals de thuis wonende en zelfstandig begeleid wonende
deelnemers, kunnen zich bij ons opgeven. Zij worden ingeschreven via Stichting De Nieuwe
Brug.
Uiterste inschrijvingsdatum voor de Truckrun is WOENSDAG 1 MAART 2017.
Maar wees er snel bij, want vol=vol.
Schrijf je zo snel mogelijk in via het onderstaande strookje. Dit kun je in de gele brievenbus
doen in het clubgebouw of afgeven aan/bij :
Piet & Joke Versendaal, Salamanderveen 114, 3205 TC Spijkenisse
Telnr. Thuis: 0181 636618 of 06 28822937 (Joke) 06 21945508 (Piet).
  
Ik wil graag mee met de Truckrun rondrit op ZATERDAG 1 APRIL 2017.
Naam:
Adres:

Telnr.:

E-mailadres:
Rolstoel : ja / nee* (doorhalen wat niet van toepassing is).
Briefje in de gele brievenbus in het clubgebouw of afgeven op Salamanderveen 114,
3205 TD Spijkenisse.
Let wel op: vol=vol. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Uiterste inleveringdatum: woensdag 1 maart 2017.

ZWEM SPECIAL
OLYMPIADE in
LANSINGERLAND
ZATERDAG
1 APRIL 2017

Het evenement zal de gehele dag in beslag nemen. Bestaande
uit een ochtendsessie en een middagsessie. Het programma
bestaat uit 25m schoolslag & vrije slag, 50m schoolslag & vrije
slag en rugcrawl Daarnaast is er een 4x 25m vrije slag estafette
opgenomen in het programma. De projectgroep heeft het
voornemen het digitaal tijdwaarnemingsysteem te gebruiken
tijdens de wedstrijd.
Wij hebben inmiddels een 11 man/vrouw sterke ploeg
geformeerd. Wij gaan dus meedoen!
Wie meegaat hoort nog hoe laat wij gaan vertrekken.
Dit evenement duurt de gehele dag. Wij nemen lunchpakketten
mee. Rond 20 maart is alle informatie beschikbaar en jullie
horen kort daarna precies hoe laat jullie waar worden verwacht.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

ZONDAG 2 APRIL 2017
gaan de balletjes weer rollen. Iedereen kan
meedoen of je nu lid bent of niet. De vrijwilligers
helpen je als je het niet helemaal alleen kunt.

Zaal open 12.30 uur.
Aanvang bingo: 13.00 uur
Einde activiteit: 17.30 uur

Er zijn weer mooie prijzen beschikbaar gesteld.
Leuk als je je familie, buren, vrienden of bekenden
ook meebrengt.
Tot zondag 2 april!!!!!

Op zaterdag 8

april 2017

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. Ze brengen nl ook een
aantal vrijwilligers mee, die jullie deze avond komen helpen.
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!!!!

2,00.

Societeit Maximaal is zondag 9 april 2017 open van
14.00 16.00 uur.
Iedereen is van harte
welkom.
Zin in een kop
koffie/thee of een
ander drankje?
Zin in een spelletje?
Zin om gewoon
gezellig langs te
komen?
KOM DAN NAAR ONZE
SOOS MAXIMAAL!!!!!!!

Curieweg 25
3208 KJ
Spijkenisse

Testdansen Stichting de Nieuwe Brug!
Op Goede

Vrijdag 14 april 2017 gaan we voor de 38ste keer testdansen!

Het testdansen vindt dit jaar plaats bij Scholengemeenschap Scala Molenwatering.
Alvast op voorhand bedanken wij Dickey & Astrid die er samen op deze Goede Vrijdag
voor zorgen dat wij bij de Scholengemeenschap Scala mogen afdansen.
Bij Scala kunnen we ook veel familie, vrienden en kennissen van onze afdansers
ontvangen. Iedereen wil toch zien wat jullie het afgelopen jaar hebben bijgeleerd!
 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.
Uiteraard alleen de vrijwilligers die bij deze avond rechtstreeks betrokken zijn.
 De entree kaarten oor de toes hou ers kosten € ,5 per stuk. Tegen inle ering
van je entreebewijs kun je een consumptie verkrijgen aan de bar. Aan de zaal zijn
ook (beperkt) kaarten te verkrijgen.
 Kinderen tot jaar etalen € , entree, zij krijgen tegen inle ering an hun
entreebewijs een consumptie aan 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 er bij in.
De zaal gaat open om 18.45 uur. Het testdansen begint uiterlijk om 19.15 uur. Deze
avond kun je ook weer ons steunen door een mooi Bloemstuk te kopen! Want de stand
zal weer in gereedheid worden gebracht.

Ja ik kom naar het testdansen op vrijdag 14 april a.s. en wil graag
_______ toegangskaarten a € ,5 estellen.
Naam:

telefoonnr.

Adres:

e-mailadres:

Ik sluit hierbij €
in.
De kaarten worden de week voor het afdansen uitgereikt.

WE GAAN ER WEER OP
UIT!!!!!!!!!!!

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

vanaf 09.30 uur.

Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer:

12.15 uur

Einde activiteit:

13.00 uur

Kosten incl. de lunch:

€ 2,50 pp

Aanmelden bij Ronald
Mirer:

Opgeven voor
13 april 2017.

r.mirer1@kpnplanet.nl

Volgende wandeling:

0181 – 639227

Zaterdag 6 mei 2017


INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 15 april 2017

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 13 april 2017 Je kunt je ook via de mail opgeven bij met
Ronald Mirer. R.mirer1@kpnplant.nl / 0181 – 639227.

ZATERDAG 22 april 2017 is ons Eetcafé geopend van
17.30 – +19.00 uur.
6 van onze deelnemers zullen, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond een drie
gangen menu bereiden en serveren.
Komen jullie ook? Iedereen is van harte welkom, opgeven is natuurlijk wel nodig, want
anders kunnen wij niet goed inkopen. Neem je familie, vrienden, buren of wie dan ook
mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Ja ik ga ook lekker uit eten bij Eetcafe Uniek.
Ik ben op zaterdag 22 april 2017 om 17.30 uur aanwezig in het Clubgebouw aan de M.A.
de Ruijterstraat 7, alwaar de tafels mooi gedekt klaar staan.
Einde activiteit + 19.30 uur.
Eige

ijdrage € ,00 pp per maaltijd (excl. drankjes). Betalen op de avond zelf.

Naam: _________________________________________________
Ik breng extra mee: _______personen
Telefoonnummer: _________________________________________
Strookje inleveren uiterlijk donderdag 20 april 2017 in de gele brievenbus. Aanmelden
per mail kan ook bij gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465

Z O N D A G 23 A P R I L 2017

Sociëteit Maximaal opent haar deuren weer van 14.00 – 16.00 uur. Niemand hoeft
zondagmiddag alleen te zitten, iedereen is van harte welkom. Wil je sjoelen, kaarten,
dammen schaken of wat dan ook???
DOE GEZELLIG MEE.
Wil je langskomen om een praatje te maken, of alleen maar komen zitten?
LOOP BINNEN, KOM LANGS!
Iedereen is van harte
welkom.
Zin in een kop
koffie/thee of een
ander drankje?
Zin in een spelletje?
Zin om gewoon
gezellig langs te
komen?
KOM DAN NAAR ONZE
SOOS MAXIMAAL!!!!!!!

ZATERDAG 29 APRIL 2017 IS ONZE WELBEKENDE ORANJE DISCO!!!!!

Aanvang:

19.30 uur

Einde:

22.00 uur

Toegang:

gratis

Introducés

€ 0,50

TOT ZATERDAG 29 APRIL 2017!!!!!!!

TREK JIJ OOK IETS ORANJE’s AAN?????

Geen Pakjes, geen zakjes. Is dat nou zo moeilijk?
DEEL 4
Onze volks vriend nr: 1 patat.
Mijn gezondere friet (minder vetstof maar wel meer smaak). De fijne zakken patat uit de
diepvries in de supermarkt hebben regelmatig een rare bijsmaak die wordt veroorzaakt door
het gebruik van voorbak olie met o.a. conserveermiddelen. Onderstaand recept geeft mijn
visie op het frituren van patat.
Voor 2 personen
2 grote bonken Angria, Frieslander of Bintje aardappel
Bouillonblokje(s)
Keukengereedschappen:
- Snijplank
- Dunschiller
- Snijmes
- Zeef of vergiet
- Theedoek
- Pan
- Frituurpan met mandje
Bereidingswijze:
Schil de aardappel van uw keuze en was hem onder koud water af.
Snijd de aardappel in plakken van gelijke dikte en was deze onder koud water af.
Snijd de plakken in repen en was deze af onder koud
water.
Doe de friet in de pan en giet er zoveel koud water op
dat ze net onder staan.
Doe de bouillonblokjes erbij naar smaak en zet de pan
op het vuur en kook de frieten voor de helft gaar. Dit is
als de punt van een mes net door de huid van de friet
prikt.
Giet de pan met de frieten af in het vergiet of de zeef en
laat de friet uitdampen.
Laat de friet volledig afkoelen en dek de friet af als ze koud zijn.
Afbakken:
Verwarm de frituur pan tot 180 graden en controleer dat als u een thermometer voor in de
keuken heeft. Doe een hoeveelheid in het mandje en bak de friet in de hete olie tot goudbruin.
Door het vele wassen van de friet verdwijnt de zetmeel die vrijkomt bij het snijden, de patat
kan bij het koken en het bakken onmogelijk aan elkaar gaan vastzitten. Waardoor de olie de
friet aan alle kanten kan raken.
Bij het voorkoken in koud water met bouillon gaart de friet van binnen waardoor de friet bijna
geen olie bij het afbakken kan opnemen.

De buitenkant wordt mooi goudbruin en krokant terwijl de binnenkant zacht en gaar is. Deze patat kan
bijna geen olie opnemen van het voorbakken omdat de patat niet wordt voorgebakken en maar heel erg
kort in de frituur zit.
Nog enkele tips voor het frituren in olie.
Neem altijd olie van een goed merk en bijvoorkeur zonnebloemolie. Gebruik deze olie maar een keer of 8
om friet mee te frituren, olie breekt af bij het gebruik. Frituur alleen patat in de olie en geen frikadellen of
andere snacks in deze olie. Dit geeft een vreselijke lucht in de olie en de friet gaat qua smaak achteruit. In
de patatolie die u een keer of 8 gebruikt kunt u gerust snacks bakken en gebruikt u nieuwe olie voor de
friet.
Toegegeven het is even wat werk om deze friet te maken maar qua smaak en het genot van een vetvrije
goed gefrituurde patatje is totaal niet te vergelijken met de huidige trends.
Dit recept is het laatste recept in het clubblad, door omstandigheden buiten mijn macht ben ik
genoodzaakt om dit te doen.
Dank u wel voor de aandacht de afgelopen jaren.

Met smakelijke groeten

Willem Postma

Voetnood: Hartelijk dank Willem voor je gezonde tips en leuke recepten. Na heel veel recepten die je maandelijks
hebt aangeleverd wordt deze rubriek ook gestopt. We gaan op zoek naar een nieuw item.
We hebben veel geleerd en danken je voor je bijdrage.

Een impressie van de Valentijn Workshop

De computercursus is gestart, nu op
woensdagavond. Wil je iets
bijleren? Heb je vragen? Of wil je op
weg geholpen worden op je eigen
apparatuur? Kom langs.
Bert Molema is er van

19.00 – 21.00 uur.

1200 punten voor 1 kopje van Douwe Egberts. Op een groot pak koffie zitten 20
punten. Dus per kopje hebben wij 60 pakken koffie nodig.
En ……. we sparen gewoon weer verder. Wellicht kennen jullie nog iemand die ook
punten aan ons wil geven? Je kunt ze altijd inleveren op de club. DANK voor jullie hulp.

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

Renie van de Marel
is inmiddels een
heel trouwe fan van
ons eetcafé.
Kom jij ook meeeten. We doen ons
best om een gezond
3 gangendiner te
serveren tijdens een
gezellige avond.
Breng jij ook je
familie/buren/kennissen of vrienden
mee?
Schrijf snel in!!!
Gre.wiechmann@g
mail.com

Hallo allemaal,
Wij zijn Lyona, Tessa, Duncan, Melanie, Marissa, Rosalinde en Paulien.
Wij zijn tweedejaars studenten maatschappelijke zorg niveau 4 op het Zadkine in
Spijkenisse. Via school is er aan ons gevraagd om een open dag te organiseren voor de
Stichting De Nieuwe Brug, op zaterdag 13 mei 2017.
Dit aanbod namen wij met open armen aan.
Na een paar vergaderingen en bijeenkomsten zijn wij al met een paar fantastische ideeën
gekomen. Zoals bijvoorbeeld nagels lakken, een game toernooi, een loterij en nog veel
meer. Dit wordt later nog bekend gemaakt. Op de open dag worden jullie voorzien van een
lekkere (gratis) lunch en naast deze lunch worden er ook nog andere consumpties voor een
klein prijsje verkocht. Al het geld wat erbinnen wordt gehaald, wordt gebruikt om de
kosten te dekken.
Natuurlijk vinden we het ook leuk als jullie nog gave ideeën hebben voor de open dag en
of jullie vragen hebben voor ons. Ook hiervoor kunnen jullie ons benaderen op de
onderstaande e-mailadressen.
Lyonax@hotmail.com
P.vandiggelen@outlook.com
Je kan dan contact opnemen met een (of beide) van deze e-mailadressen.
Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten tijdens dit project en op de open dag zelf!
Groetjes,
Tessa, Lyona, Duncan, Rosalinde, Melanie, Marissa en Paulien.

ORGANISEREN GEZAMENLIJK OP

ZATERDAG 13 MEI 2017

o

4x een optreden van het Stedelijke Blaasorkest Spijkenisse te weten om:
10.30 uur – 12.00 uur – 14.30 uur - 16.00 uur

o

o
o

o

o
o
o
o

Er worden deze dag diverse workshops georganiseerd door de leerlingen van het Zadkine College
waaronder: - Nagels lakken - Computer game spel - Enveloppenstand – Koekjes bakken etc. –
Spelletjes
Je kunt die dag ook een gokje wagen.
Mensen met een verstandelijke en of verstandelijk/lichamelijke beperking zijn van harte welkom om
te komen kijken wat er zoal voor hen aan ontspannende activiteiten te doen zijn bij Stichting De
Nieuwe Brug. Informatie over alle activiteiten wordt er op deze dag ook gegeven.
Alle bewoners van Nissewaard en omstreken zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen bij
het Wijkcentrum “Het Centrum” , Stichting De Nieuwe Brug en te komen luisteren naar het
Stedelijk Blaasorkest Spijkenisse.
Informatiestand Yoga bij Stichting De Nieuwe Brug
Een (gratis) gezamenlijke lunch om 12.30 uur.
De locaties van wijkcentrum “Het Centrum” en Stichting De Nieuwe Brug zijn de gehele dag open.
De dag wordt afgesloten door de leerlingen van het Zadkine College met een “mini” disco.

AKTIVITEITEN KALENDER maart / april 2017
Stichting DE NIEUWE BRUG.

Zaterdag
4 maart 2017
10.00 – 13.00 uur

WANDELEN

Zaterdag
4 maart 2017
17.30 – 19.30 uur

Eetcafé

Zondag
5 maart 2017
14.00 – 16.00 uur

Sociëteit

Zaterdag
11 maart 2017
09.00 – 15.30 uur

ROMMELMARKT/Kleding
beurs/Boekenbeurs/ CD &
Boeken + Lentemarkt

Zaterdag
18 maart 2017

Educatief Uitje / Ouddorp
Zeehondencentrum
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Zaterdag
25 maart 2017
19.00 – 22.30 uur

Playback Show

Zondag
26 maart 2017

Sociëteit met het Symphonie &
Blaasorkest Spijkenisse

14.00 – 16.00 uur

Zaterdag
31 maart 2017
09

Workshop Pasen

Zaterdag
1 april 2017

Truckrun

Zaterdag

Zwem Olympiade

1 april 2017

Zondag
2 april 2017
13.00 – 17.30 uur

BINGO

Zaterdag 8 april 2017.
19.30 – 22.00 uur

LINE DANCE avond

Zondag
9 april 2017
14.00 – 16.00 uur

Societeit

Vrijdag
14 april 2017
19.00 – 22.30 uur

Afdansen

Zaterdag
15 april 2017

Wandelen

10.00 – 13.00 uur

Zaterdag
22 april 2017
17.30 – 19.30 uur

Eetcafe

Zondag
23 april 2017

Sociëteit

14.00 – 16.00 uur

Zaterdag
29 april 2017
19.30 – 22.00 uur

Oranje Disco

Maandag
15 mei 2017
Aanvang 20.30 uur

Algemene
Ledenvergadering

Agenda mei 2017:
Schilderen grote zaal: zondag 30 april t/m vrijdag 5 mei 2017 (GEEN ACTIVITEITEN)
Van 30 april t/m 5 mei is het clubgebouw gesloten, dan wordt er geschilderd.
Alleen het zwemmen gaat op maandag 1 mei a.s. door! Het sporten gaat ook NIET
door omdat het dodenherdenking is op donderdag 4 mei.
6 mei

Wandelen

6 mei

Eetcafé

7 mei

Sociëteit

13 mei

Open Dag

15 mei

Algemene Ledenvergadering

19 mei

Workshop

21 mei

Sociëteit

29 mei t/m 1 juni
gezwommen!).

Avondvierdaagse (Gedurende de Avondvierdaagse wordt er niet

17 juni

Theater De Stoep (JUBILEUM)

SLAGERIJ & CATERING BEDRIJF
L.N. VAN DER WULP
KLUIVERTWEG 3
3209 AP HEKELINGEN
0181 - 639341
Openingstijden:
Woensdag, Donderdag, Vrijdag 08.30 – 17.00 uur
Zaterdag van 08.00 – 13.00 uur

Onze slagerij werkt uitsluitend met verse producten.
U kunt bij ons terecht voor alle soort vlees.

Wij overleggen uitgebreid met de klanten
en richten ons op de aanwezige wensen.
Volledige verzorging van uw feest?
Een bruiloft?

BEL ONS !

0181 639341

Maar wij verzorgen ook graag voor u aan huis een complete bbq.

Onze salades zijn alom geprezen en voor elk wat wils

Voor alle feesten en partijen kunt u bij ons uw hapjes bestellen, maar wij kunnen ook uw captains
dinner verzorgen. En wat te denken van uw erwtensoep avond of uw winter stamppot avond?

Van harte gefeliciteerd!
Verjaardagen maart
Pauline
Dirk
Ayse
Jayleige
Rinus de
Rianne de
Harold
Petra
Nicoline van
Wiggerd de
Petra van
André van
Priscilla
Jacqueline
Selwijn
Willem
Bert
Ria
Adrie
Chayenne
Wanda
Enes
Marcel de
Dirk van den
Rebecca van
Erik van der

Kok
Kindermans
Kesici
Bos
Lange
Beer
Kes
Velthuizen
Steenis
Wit
Arkel
Halderen
Kootstra
Meijer
Aijpassa
Postma
Bruinenberg
Voorberg
Vennis
Louwers
Vreugdenhil
Coskun
Graaf
Berg
Delft
Vliet

1
2
2
3
5
8
9
11
11
12
14
15
16
16
16
18
19
21
22
23
24
25
26
28
30
31

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

