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 Stichting De Nieuwe Brug Clubgebouw: Stichting De Nieuwe Brug 

  Jan van Eyckpad 2  

  

M.A. de Ruijterstraat 7 

  3202 TP Spijkenisse 

  

3201 CK Spijkenisse 

  0181-614787 

  

0181-611096/ 06-42826465 

           k.v.k: 441096 

 

ANBI nr. 7537542 

Betaling per giro op rekening nummer    t.n.v.  Stichting De Nieuwe Brug 

             NL88 INGB 0005704558                   
 

 Botreep 100    3192 PD Hoogvliet 

Website  WWW.DENIEUWEBRUG.COM     
 redactie Redactie.brugnieuws@gmail.com 

 

  

Activiteit Naam                           Tel. nummer   

voorzitter Abelien van der Rest   0181-633363          abelien@chello.nl 

1e penningmeester Hans van Oostenbrugge 

 

010-4162074          hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl 

2e penningmeester Ilse Wulff 

 

0181-639273          ilsewulff1953@gmail.com 

secretaris Gre Wiechmann 

 

0181-614787          gre.wiechmann@gmail.com 

zwemmen Gre Wiechmann 

 

0181-614787       gre.wiechmann@gmail.com 

dansen Monique de Lange 

 

0181-219593       bestuurslid 

hobby club middag Adry Hille 

 

0181-619221       bestuurslid 

hobby club avond Joke Versendaal 

 

0181-636618       bestuurslid 

sportinstuif Henk van Arkel 

 

06-16302072       bestuurslid 

koken Aukje Gutter 

 

0181-659547       bestuurslid 

muziek Wendy Mirer 

 

0181-629600       bestuurslid 

disco Wil van der Velden 

 

0181-663236       bestuurslid 

avondvierdaagse Gerrie Mirer 

 

0181-639227   

Brugnieuws redactie Gre Wiechmann 

 

0181-614787 

 Clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7   0181-6096       06-42826465 

Rivièrabad: Groene Kruisweg 21 

 

0181-624600   

Sportzaal Maaswijk: Anne Frankstraat 78 

 

06-16302072   

Activiteit  1xper week   Plaats Tijd 

zwemmen maandagavond 

 

Rivièrabad 18.00-20.00 uur 

dansen dinsdagavond 

 

clubgebouw 19.00-22.00 uur 

hobbyclub 5-15 jaar woensdagmiddag 

 

clubgebouw 13.30-15.00 uur 

hobbyclub < 15 jaar woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00-21.00 uur 

hobbyclub hout  woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00-21.00 uur 

kookles  woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00-21.00 uur 

kookles donderdagavond 

 

clubgebouw 19.00-21.00 uur 

muziek donderdagavond 

 

clubgebouw 19.00-21.00 uur 

sportinstuif donderdagavond 

 

Sportzaal/Maaswijk 19.00-20.30 uur 

disco laatste zaterdag/maand 

 

clubgebouw 19.30-22.00 uur 

yoga geleid door donderdagochtend   clubgebouw 9.30-10.30 uur 

Gerdie Ros 0181-640512       
Het is niet toegestaan gedupliceerde artikelen of gedeelten daarvan zonder toestemming van het Dagelijkse Bestuur over te nemen. 

Publicatie in overige media uit naam van onze stichting is eveneens niet zonder toestemming toegestaan. 
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Zo starten wij het seizoen 2013/2014 en zo is het verenigingsjaar alweer ten einde! 

Wat vliegt de tijd.  Voor mijn idee hebben wij net de Wansinkbokaal gehad en nu hebben wij het 

alweer over de laatste maand van het verenigingsjaar. Wordt het een rustige maand, zeker niet! 

Maar dat zijn wij inmiddels ook gewend. Als het clubblad uitkomt hebben jullie de avondvierdaagse 

al eer gelope . Met zo’  klei  5  deelnemers & vrijwilligers een bonte stoet. Dit betekent heel veel 

erk. Verkeersleidi g die ertifi ate  oete  hale , registrere  ia i ter et, strakke s he a’s, 
strakke deadlines. En dan moeten alle deelnemers ook begeleid worden. Naast onze vrijwilligers 

hebben wij ook weer de steun gehad van de leerlingen van de Ring van Putten. Zij komen ons helpen 

met het duwen van de rolstoelen. Onderweg is er voor iedereen limonade en iets lekkers daarbij. 

Want het is een feestje voor iedereen. Iedereen mag danook mee!   

Waar jullie ook mee naar toe mogen is onze eindactiviteit. Wij gaan op zondag 29 juni weer met 

elkaar bowlen en sjoelen. Lees verderop in ons blad, en geef je snel op. Je kunt alleen deelnemen als 

je lid bent. Tegenwoordig kun je als je niet aan de reguliere activiteiten mee kan doen, ook algemeen 

lid orde  oor € 5, . Da  ag je aa  deze leuke activiteiten deelnemen. 

Maar we hebben nog meer te doen in juni!  

Op vrijdag 13 juni vanaf 09.00 uur vragen wij zoveel mogelijk vrijwilligers om te komen helpen met 

het gereedmaken van de Rommelmarkt kramen. Immers  14 juni vanaf 09.00 uur is het weer 

Rommelmarkt.  Ook worden vrijdag koekjes gebakken, welke door de deelnemers zullen worden 

verkocht in hun kraam op zaterdag. En dit alles om onze club financieel te steunen, zodat wij alle 

leuke dingen kunnen blijven doen en het liefst nog meer! 

Dus niet vergeten! Kom naar de rommelmarkt en heb je nog geen loten? De laatste kun je daar 

kopen, want wij zijn al een eind op pad met de lotenverkoop. Ik vermoed dat we dit jaar volledig 

uitverkocht zullen zijn. Dat is toch geweldig! Wil je nog loten hebben, bel even met Monique de 

Lange of Piet Versendaal. De trekking is zaterdag 14 juni om 15.00 uur. Misschien win jij wel dat 

weekendje weg, of een abonnement Blijdorp of een fototoestel. Er zijn veel prijzen te winnen. 

Maar wij gaan ook nog wandelen voor de laatste keer dit seizoen. Op zaterdag 28 juni gaan wij weer 

op pad. De laatste keer hebben jullie sneller gelopen dan ooit daarvoor. De wandelaars komen echt 

op stoom! Regelmatig wandelen is gezond, dus meld je aan en loop gezellig mee!  Na afloop wordt er 

ook gezamenlijk geluncht.   

Op zaterdag 2augustus gaan wij ook weer lopen. Rust roest, dus in de zomer lopen wij gewoon door! 

Lees verderop in het clubblad. En dan starten wij al weer met het seizoen 2014/2015 op zaterdag 31 

augustus met de Wansinkbokaal! 

Allemaal een fijne vakantie en kom weer gezond en opgewekt terug naar de Brug. Vanaf de eerste 

week van september starten alle activiteiten weer.     Abelien van der Rest (abelien@chello.nl)                        

                       FIJNE VAKANTIE!                                                .  

mailto:abelien@chello.nl
http://www.animaatjes.nl/plaatjes/hangmat/man-relaxen-in-hangmat-473191/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=c-7ybPEXJZdUAM&tbnid=qTIhpBKUlTgOOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://aangepastbadminton.blogspot.com/2011/05/einde-seizoen-20102011.html&ei=wY2HU5isBYKiO9GFgPAD&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNGWqZrcanmprNvwHvH4CMDdPJZzyw&ust=1401478965954213
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Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse, Telefoon: 0181 620633 

U kunt het hele jaar door voor een aantrekkelijke prijs onbeperkt genieten van al het lekkers in ons restaurant. 

Het ijsbuffet en alle softdrinks zijn bij de prijzen inbegrepen. Bier, wijn en andere alcoholische dranken zijn 

tegen een uiterst vriendelijke prijs verkrijgbaar. Ieder gerecht wordt vers gewokt voor u. 

U bent van harte welkom en kunt hier onbeperkt genieten van de uitgebreide verse buffetten die bestaan uit 

soep aar keuze, ee  ar  uffet, erse sushi’s en een vers, koud wokbuffet, salade buffet 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. 
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EINDE JAARSACTIVITEIT VOOR AL ONZE DEELNEMERS 

                                   

Wij gaan SJOELEN   EN     BOWLEN 

met al onze deelnemers op  

ZONDAG 29 JUNI 2014 

VAN 14.00 – 16.00 uur 

Bowlingcentrum  

Hoogwerfsingel 2, Spijkenisse 

 

Opgeven dmv strookje in de gele brievenbus in het clubgebouw of per e-mail 

aan:    Gre.wiechmann@gmail.com of abelien@chello.nl 

Naam deelnemer/vrijwilliger:  

Telefoonnr: 

Emailadres:   

Opgeven tot uiterlijk 25 juni 2014. (je moet wel lid zijn van de Stichting De Nieuwe Brug!)

 

   

   

mailto:Gre.wiechmann@gmail.com
mailto:abelien@chello.nl
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.animaatjes.nl/sport-plaatjes/sport-plaatjes/bowlen/bowlen_16.gif&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/sport-plaatjes/bowlen/&p=3/&h=243&w=300&tbnid=pIeoJyg60Xf07M:&zoom=1&docid=OkGc528kddi9WM&ei=2e9UU6iYLYKEOKqSgfgB&tbm=isch&ved=0CIsBEDMoLjAu&iact=rc&uact=3&dur=450&page=2&start=42&ndsp=52
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-UjaLsNPYJGBuM&tbnid=AJVfxx_aiUvIwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sietske.borsatoweblog.nl/log.php?id=191856&ei=AJCHU4G5H4ypOsiegNAK&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNH_UMau0sDKCK7qbKi_036nSyzCnw&ust=1401479530056099
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www.ahlodder.nl 

Onze openingstijden. 
Maandag t/m zaterdag: 

08.00 – 20.00 uur. 

Albert Heijn 
Sterrenhof 18, Spijkenisse 
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              DE ROMMELMARKT IS OP 14 JUNI a.s.!!!!! 

Op de rommelmarkt van 14 juni a.s. zorgen de deelnemers  zelf voor een kraam met door 

hen gemaakte spulletjes. De kookgroepen gaan zorgen voor lekkere koekjes !  

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

 

De rommelmarkt is dit jaar op  zaterdag 14 juni 2014 vanaf 09.00 uur. 

De opslag is al goed gevuld maar hier kan nog veel meer bij dussss………  er 
kunnen nog steeds spulletjes aangevoerd worden.  

We zoeken alles wat u niet meer nodig heeft. Dus heeft u  kleding, glas, 

speelgoed, knuffels, kook- en bak gerei, meubels, elektra, boeken enz.????? Bij 

ons kunt u alles kwijt! Maar het moet wel allemaal heel zijn en de elektronica 

moet wel werken.  

De spulletjes kunnen gebracht worden op: 

Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur  

Woensdag- en donderdagavond van 18.30 uur tot 21.00 uur 

Het zou fijn zijn als u uw spullen brengt in stevige dozen, b.v.  bananendozen. 

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

0181-612128 of Monique 0181-219593, dan zullen wij zorgen  dat het wordt 

opgehaald. 

Op vrijdag 13 juni vanaf 09.00 uur worden alle kramen in orde gemaakt, dus 

een verzoek aan onze vrijwilligers, kunnen jullie helpen alles in gereedheid te 

brengen? Vele handen maken licht werk. Daarnaast worden er die dag ook 

koekjes gebakken voor de verkoop door de deelnemers op zaterdag.  

Op zaterdag 14 juni start de verkoop om 09.00 uur. Gaarne aanwezig zijn om 

te helpen om 08.00 uur. 

 De activiteitencommissie 

  

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http://oddandwoolly.blogspot.com/2010_04_01_archive.html&ei=xCIHU8SYDIm30QWcmYCYBw&usg=AFQjCNGP8edCcuSS5P-ld1ecMgKor6F1ag&bvm=bv.61725948,d.d2k
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 GROENTEN & FRUIT 

van    G. Sintmaartensdijk 
Goudswaard 

tel: 0186 – 691091       Wij komen ook in Spijkenisse 

 

Maandag   Donderdag   Vrijdag 

Akkers e.o.           Waterland   Noord 

  

 

 Eterij & Tapperij 

 De Gulle Gaper 
      Voorstraat 56 

       3201  BB  
Spijkenisse 
       Tel. 0181 – 620810 
       
www.degullegaper.nl  
 

 

http://www.fruitschaal.nu/products/view/4
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Van harte gefeliciteerd! 

Je ziet alle verjaardagen van de komende maanden. 

 

Verjaardagen juni 

Thea van Deursen 1 juni 

Maurice van Emmerik 1 juni 

Geronimo de Keizer 1 juni 

Patrick Konings 2 juni 

Monique Streefland 2 juni 

Sharma Bahadoersingh 4 juni 

Rob Buitendijk 4 juni 

Ronald Mirer 4 juni 

Daisy Snel 5 juni 

Daut Elibol 6 juni 

Davey Klein 8 juni 

Astrid Nederlof 8 juni 

Reshma Ramyad 10 juni 

Wil Erkelens 13 juni 

Dorothy Karstens 13 juni 

Kees 't Mannetje 14 juni 

Karin Sunter 14 juni 

Jiri Schouten 15 juni 

Karin Smit 17 juni 

Jeffrey van Zwietering 17 juni 
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Plonie Langstraat 18 juni 

William de Pruis 18 juni 

Ramon Voogd 19 juni 

Ans Groenendijk 20 juni 

Eugene Jongman 21 juni 

Corrie Voorberg 22 juni 

Johan Docter 24 juni 

Chris Donker 24 juni 

Gerrie Ladage 24 juni 

Inge van Haren 25 juni 

Nico Verburg 26 juni 

Jilles v. d. Tas 28 juni 

Jan Kars 29 juni 

Amber van Loon 30 juni 

 

 

 

 

VERJAARDAGEN JULI & AUGUSTUS 2014 

Gilbert de  Haas  1 juli   Jack de Jong  2 augustus 

Emiel Hendriks  1 juli   Bradley de Visser  2 augustus 

Gerard van der Hoeven 2 juli   Corrie Langstraat   3 augustus 

Kristina Jansen  2 juli   Ruud van Scheijndel  3 augustus 

Shawnte Pocorne  2 juli   Gerard Brandt  4 augustus 

Corry Schepen  3 juli   Claudia Bosman  5 augustus 
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Eliza Meijer    4 juli   Danny Verhoef    5 augustus 

Corrie de Die    6 juli   Chinita Siliakus    7 augustus 

Rob Veenis   12 juli   Janis Dirkx     8 augustus 

Vincent Timmermans 14 juli   Jantine Jongerius    8 augustus 

Wilna de Reus  15 juli   Tess van Gelderen   11 augustus 

Robert Beekman  16 juli   Cees Nieuwenhuizen   13 augustus 

Rob Smit   18 juli   Wim Bun    14 augustus 

Vera Dikkenberg  20 juli   Ilse Mirer    14 augustus 

James Tjokoredjo  20 juli   Martin Vroomhout   14 augustus 

Mareille Berkhout  21 juli   Audry Wulff    16 augustus  

Robert Dietz   27 juli   Joke Klaver    19 augustus 

Frannie van Katwijk  27 juli   Adrie Groeneweg    20 augustus 

Madelon Lamb  27 juli   Lisette van Kralingen  21 augustus 

Miriam Schipper  30 juli   Roy Koster    21 augustus 

       Sjaak van Kapel   22 augustus 

       Wisnoe Soerjadi   23 augustus 

       Abdesslem Bouchnniba 24 augustus 

       Ben Stolk    24 augustus 

       Bianca v d Sluys   25 augustus 

       Magda v Schaardenburg 29 augustus 

       Ronald Bol    31 augustus 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE VERJAARDAG! 
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VRIJWILLIGERS VERGEET JE NIET AAN TE MELDEN VOOR VRIJDAG 20 JUNI a.s.               

Stuur een mailtje naar abelien@chello.nl 

 

    

                          

SCHOONMAKEN VAN ONS CLUBGEBOUW!!!! 

 
 

MAANDAG 30 JUNI 2014 GAAT DE BEZEM DOOR HET 

GEBOUW VANAF 09.30 UUR.  De koffie staat klaar! 

Er wordt grote schoonmaak gehouden, de vloeren worden 

geboend en gaan daarna in de was gezet. Wij kunnen de 

rest van de week niet meer in ons clubhuis, omdat de 

was de tijd moet krijgen om uit te harden. 

 

KOM ONS HELPEN MET HET SCHOONMAKEN VAN HET 

GEBOUW: BEL MONIQUE DE LANGE EN MELD JE AAN! 

mailto:abelien@chello.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.scb-nederland.nl/16,Woning-schoonmaak.html&h=0&w=0&tbnid=u3edWw3GXEB2qM&zoom=1&tbnh=192&tbnw=192&docid=YqM7nwReXPEAkM&tbm=isch&ei=FoyHU_rhEoTXPPWKgeAI&ved=0CAsQsCUoAw
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LKXCveh5uoa95M&tbnid=HrOGlD0-XnD6aM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/hello-kitty/Lekker-wassen-en-opfrissen.html&ei=XoyHU8XyFYyAPdyZgOgP&psig=AFQjCNHT2XvhmwcTd_Ocz4e1qliCArlYNg&ust=1401478622400915
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=K8DOITVwQD-RrM&tbnid=npScy_j6OnnB3M&ved=0CAgQjRw&url=http://www.bs-debrug.be/klusser.html&ei=IoyHU4SvKcPFOam6gZgH&psig=AFQjCNECjNAw1lNKmSePSow_-42XUEPEUg&ust=1401478562738232
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ZATERDAG 28 JUNI 2014 GAAN WIJ WEER WANDELEN!!!!!!!! 

                            

Wij verzamelen om 09.30 uur op de M.A. de Ruijterstraat 7 te 

Spijkenisse. 

10.00 uur vertrek voor een wandeling van ongeveer 5 km. 

Bij terugkomst in ons gebouw staat er een lekkere lunch 

gereed. Einde activiteit is 13.00 uur. 

Deel a e is € , .  

Opgave: r.mirer1@kpnplanet.nl of  Gre.wiechmann@gmail.com 

De volgende wandeltochten zijn: zaterdag 2 augustus & 11 oktober 

2014. 

 

Inleveren in  de gele bus in het clubgebouw. 

Wandelen 28 juni 2014. Aanvang   10.00 uur! Einde 13.00 uur na de lunch! 

Naam:  

Adres:  

E-mail adres:                                     Telefoonnr. 

Bijdrage € ,  per persoo .   

mailto:r.mirer1@kpnplanet.nl
mailto:Gre.wiechmann@gmail.com
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www3.picturepush.com/photo/a/11351546/img/11351546.gif&imgrefurl=http://forum.libelle.nl/forum/Libelle_Caf&eacute/Wibootjes_PlaatjesPlace_72/list_messages/64257/110&docid=PggpMCstKlMXRM&tbnid=UJLHzIzUGZoDEM:&w=194&h=162&ei=czZaU8KiLojHtAamhYGoBA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www4.picturepush.com/photo/a/12713052/img/12713052.gif&imgrefurl=http://forum.libelle.nl/forum/list_message/3032559&h=237&w=277&tbnid=WUo_TngQTXpSbM:&zoom=1&docid=s3QRfPBeuKHr9M&ei=cjZaU5m5IIOdtAbNmIC4BA&tbm=isch&ved=0CLUBEDMoUTBR&iact=rc&uact=3&dur=495&page=3&start=63&ndsp=40
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www.Labu.nl 
LABU Offset-printing   DRUKKERIJ 

 
Familiedrukwerk; zoals Huwelijkskaarten Geboortekaarten, 

Gelegenheidsdrukwerk. 

Boeken voor deze worden uitgeleend om thuis te kunnen inzien.  

Tevens het adres voor de kleine (beginnende) zelfstandige i.v.m. 

Handelsdrukwerk, zoals Briefpapier, Facturen (meervoud), 

Visitekaartjes etc. 

 

LABUDA     Dansschool 
 

Club- en Privéles 

Beginners, gevorderd en verder 

speciale gezelligheidsgroep voor gevorderd en verder. 

 

 LABU COMPU Computeropleiding en programmering  

 
Lessen in MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Access MS PowerPoint e.a.  

Cursussen van één tot maximaal vier personen. 

Ook privé-les. Tevens de mogelijkheid bij u thuis of op het bedrijf. 

 

LABU-Astrologie 
Horoscopen: Geboorte, Heden en Verleden. Consulten. 

 

Fitness "LEO"   FITNESS 
 

Conditietraining: dit kan in privé- of clubverband. Wanneer je niet naar 

een sportschool wilt, dan zijn wij het juiste adres. 

Mogelijkheid voor een proeftraining. 

 

LABUMUS    MUZIEKSCHOOL 

 
Gespecialiseerd in Keyboard, Piano en Orgel. 

 

LABU ONDERNEMINGEN 
vertrouwd sinds 1960 

Meer weten? Maak een afspraak of vraag meer informatie.  0181-6166499 
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               PAS OP WIJ KOMEN ERAAN!!!!                                               

ZATERDAG 2 AUGUSTUS 2014 gaan wij wandelen 

met  Stichting De Nieuwe Brug 

 

Wij verzamelen om 09.30 uur op de M.A. de Ruijterstraat 7 te 

Spijkenisse. 

10.00 uur vertrek voor een wandeling van ongeveer 5 km. 

Bij terugkomst in ons gebouw staat er een lekkere lunch 

gereed. Einde activiteit is 13.00 uur. 

Deel a e is € , .  

Opgave: r.mirer1@kpnplanet.nl  of Gre Wiechmann@gmail.com 

Volgende wandeling is op zaterdag 11 oktober 2014. 

 

Inleveren in  de gele bus in het clubgebouw. 

Wandelen 2 augustus 2014.  De wandeling start om 10.00 uur! Einde 13.00 uur 

na de lunch! 

Naam:  

Adres:  

E-mail adres:                                     Telefoonnr. 

Bijdrage € ,  per persoo .  

 

mailto:r.mirer1@kpnplanet.nl
mailto:Wiechmann@gmail.com
http://www.animaatjes.nl/sport-plaatjes/wandelaars/wandelaars_26-527862/
http://www.animaatjes.nl/sport-plaatjes/wandelaars/wandelaars_26-527862/
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In het nieuwe seizoen is er Disco op: 

zaterdag  4 oktober  
 wereld dieren dag! 

zaterdag  1 november   

halloween!  

zaterdag 29 november    

Sint-Nicolaas! 

 

Schrijf dit alvast maar in je agenda of op de kalender, zodat je 

het niet vergeet! 
 

Tijd:            19.30 uur tot 22.00 uur 

Plaats:        Clubgebouw - M.A. de Ruijterstraat 7 - Spijkenisse 

E tree:       € ,5  
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30 augustus 2014 Wansink Bokaal 

Hou deze datum alvast vrij!!!  Iedereen mag meedoen!!!!  

Je hoeft geen lid van De Nieuwe Brug te zijn.  Meedoen is belangrijker dan winnen.  

Wansink Bokaal 

 

Op zaterdag 30 augustus a.s. wordt alweer de aftrap voor het seizoen 

2014/2015 gegeven. 

De opening van het seizoen start met de inmiddels traditionele  

Wansink Bokaal. 

Dit is een spelletjes dag, die wordt gehouden in Sporthal Den Oert. 

In groepjes van 5 a 6 deelnemers  wordt er gestreden om de Wisselbeker. 

Iedereen kan meedoen!  Je mag met een eigen groep inschrijven, maar je 

kunt je ook aanmelden en er wordt een groep samengesteld. 

We gaan weer lekker bewegen, klimmen en klauteren en …… 
touwtrekken. 

Iedereen kan meedoen!  

Kosten: 

Voor leden van de Nieuwe Brug: gratis 

Voor niet leden:     € 2.50 

 Opgeven kan tot 15  augustus 2014 per telefoon bij Gre Wiechmann 

mobiel:  06-42826465 / 06-48012641 

of per e-mail bij Gre Wiechmann of Wendy Mirer: 

gre.wiechmann@gmail.com  of   hoon0054@planet.nl                      

 

mailto:gre.wiechmann@gmail.com
mailto:hoon0054@planet.nl
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Met de hopelijk komende zomer in aantocht met veel dagen om te genieten van de zon en de 

warmte is een makkelijk en smaakvol recept altijd handig. Ik heb ervoor gekozen om voor de 

komende zomermaanden het onderstaande recept te kiezen. Op de kookclub is het recept 

uitgeprobeerd en het was een succes. 

 

KEFTAKEBABS 
Ingrediënten voor 4 personen: 

1 ui   grof gesnipperd              

2 eetl Bladpeterselie grof gehakt 

1 eetl  Koriander fijn gehakte blaadjes 

500 gr gehakt  Kan rund of lamsgehakt zijn 

1 thl. Gemalen komijn  

1 thl. Paprikapoeder 

¼ thl. Cayennepeper 

¼ thl. Zwarte peper 

Slabladeren  voor erbij 

Partjes citroen  voor erbij 

 

Doe de ui, peterselie en koriander in de grote kom van de keukenmachine en maal tot een puree. 

Voeg het gehakt, de komijn, het paprikapoeder , de Cayennepeper, zwarte peper en 1 theelepel zout 

toe. Maal alles tot een pasta en schraap de ingrediënten regelmatig van 

de zijkant van de kom. 

Verdeel het Keftamengsel in 8 porties. Maak uw handen vochtig met 

water en vorm van elke portie een worst van ca. 9 cm lang. Leg de 

worstjes in een schaal en dek af met plasticfolie en zet de schaal 1 uur in 

de koelkast. 

Rijg de worstjes aan spiesen en bak de Keftakebabs op een hete 

barbecue of in een grote grillpan. Keer ze regelmatig om, zodat ze 

gelijkmatig bruin worden. De Kefta moet net gaar zijn (na ca. 10 minuten) 
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en stevig aanvoelen als u er licht op drukt. 

Serveer de Keftakebabs met slabladeren en partjes citroen. Geef er eventueel schaaltjes met 

gemalen komijn en zeezout bij, zodat een ieder die naar smaak kan gebruiken. 

 

TIPS 

Bij het bakken in de grillpan, zorg ervoor dat de grillpan erg heet is en smeer de Keftakebabs in met 

wat olie. Op deze manier schroeit het vlees snel dicht en spettert de pan bijna niet. 

Serveer in plaats van de slabladeren en partjes citroen er gekookte witte rijst en een salade bij.  

Deze keftakebabs smaken ook heerlijk in een stuk open gescheurd plat Turks brood. Doe er wat uien 

bij en knoflooksaus. 

Wanneer het gehakt fijn gemalen is, (vraag uw slager om een extra keer te malen) kunt u de overige 

ingrediënten erbij doen en het geheel met de hand kneden. U krijgt een wat stevigere gehaktmassa. 

Eet smakelijk en een warme en mooie zomer en vakantie toegewenst. 

 

Willem Postma 

 

HET SEIZOEN 2014 / 2015 START WEER VANAF  

MAANDAG 1 SEPTEMBER 2014! 

Zo gaan wij weer wekelijks op: 

Maandag zwemmen 

Dinsdag dansen 

Woensdag hobbyclub jeugd, ouderen, houtbewerken & koken 

Donderdag yoga, koken, sporten & muziek 

Daarnaast zijn er veel activiteiten op zaterdag.    

IEDEREEN WILTOCH GRAAG LID ZIJN VAN STICHTING DE NIEUWE BRUG. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OLupEJQWoSalmM&tbnid=EHpZaYqLWPqaYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.starlightbemiddeling.nl/&ei=P5KHU7e7A8WeyATDx4HADQ&bvm=bv.68114441,d.aWw&psig=AFQjCNEI-CdHVhDOdZE327qYMBzx8JnJAw&ust=1401480095300273
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Karel Doormanstraat 6 

3201 CG Spijkenisse 

Tel. 0181-61 02 21 

www.pappagallo.nl 

Openingstijden 7 dagen per week v15.30 uur  
Openingstijden: 7 dagen per week vanaf 15.30 uur 

 

Het vaste adres voor Italiaanse Pizza's en de echte Italiaanse Keuken! 

 

 

 
 

Wij nodigen u van harte uit in onze showroom aan de Theemsweg 1 in Spijkenisse en laat u 
verrassen door meer dan 1.300 m2 tweewielerplezier! 
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Hallo allemaal, 

 

Jullie hebben iedere laatste zaterdag van de maand disco dansen maar nu willen wij iets 

nieuws gaan proberen . 

We gaan iedere 2
e
  zaterdag van de maand  

stijl- en line-dansen 

 net als op dinsdagavond maar dan dansen met wie je wilt! 

Niet in serie's maar gewoon lekker vrij. 

Natuurlijk gaan we dan ook andere vrije dansen doen 

Wie komt er dansen op zaterdag?  

 

We beginnen op 13 september van 19.30 uur tot 22.00 uur. 

Neem gerust ouders verzorgers of een ieder die het leuk vindt om te dansen mee! 

Kan je niet stijl dansen kom dan toch als je zin hebt en wij  leren het je wel! 

De entree is gratis  voor leden en € 2,00 voor NIET leden. 
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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 team bent u bij ons aan 
het juiste adres (wel even reserveren, wij kunnen hierdoor alles vers bereiden. 
Openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag  9.00 uur - 17.00 uur 

Zaterdag    9.00 uur - 15.00 uur 

 
"In den Biesenschuur" is rookvrij en rolstoelvriendelijk. 

Om reden van de hygiëne zijn helaas honden niet toegestaan. 

                 

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

