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Naam

Tel. nummer

voorzitter

Abelien van der Rest

0181-633363

abelien@chello.nl

e

Hans van Oostenbrugge

010-4162074

hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl

e

2 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

0181-611096

Rivièrabad:

Groene Kruisweg 21

0181-624600

Sportzaal Maaswijk:

Anne Frankstraat 78

06-16302072

1 penningmeester

Activiteit

1xper week

06-42826465

Plaats

Tijd

zwemmen

maandagavond

Rivièrabad

18.00-20.00 uur

dansen

dinsdagavond

clubgebouw

19.00-22.00 uur

hobbyclub 5-15 jr

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

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.

Het groeit en het bloeit! De lente is bij ons vroeg begonnen!

WELKOM AAN ALLE NIEUWE LEDEN!!!!!
Wat niemand heeft kunnen bedenken is de enorme groei die wij als Stichting De Nieuwe Brug in januari en
februari doormaken. Onvoorstelbaar!
Bij het sporten, bij de muziek, bij het zwemmen, bij de hobby-avond, bij de houtgroep, bij de hobbymiddaggroep, bij het koken en bij de muziek en ook bij de yoga groep.
Kortom alle activiteiten hebben te maken met groei. Het is al lente bij de Stichting!

Deze groei kun je alleen krijgen als je een aantrekkelijk programma biedt, maar kan zeker niet
zonder onze vrijwilligers. Nieuwe leden betekent extra aandacht, inspanning, helpen bij het zich op hun gemak
én thuis voelen. Met elkaar kijken waar een deelnemer zich het beste bij voelt. Kortom dit was een drukke
periode.
Maar we hebben meer nieuwtjes. Wij beginnen met de Regionaal Zwem Olympics. Verderop vinden jullie hier
alles over, maar wat een succes was het in het zwembad Lansingerland zaterdag 15 februari! Een prima
georganiseerde dag, er werd fanatiek gezwommen en wij hebben prachtige resultaten bereikt. Geweldig! Dank
nog aan Heineken die ons rugzakjes schonk, waarin wij de lunchpakketten konden meegeven. Dank aan alle
vrijwilligers die deze hele dag mee zijn geweest.
De AED cursus is geweest met 12 cursisten. Een leuke zaterdagochtend. En dan te bedenken dat wie over zijn
EHBO diploma beschikte, niet meer deel hoeft te nemen. Een fijne opkomst. En wat helemaal fijn is, dat er op
alle avonden mensen aanwezig zijn die weten hoe het apparaat moet worden gebruikt.

En dan onze website! Ga eens kijken zou ik zeggen. Wij moesten ons vernieuwen en aanpassen. Dit is een
wettelijk vereiste. En daar voldoen wij weer volledig aan. Achter de schermen van onze stichting veranderen er
ook veel zaken ingegeven door nieuwe wet- en regelgeving.

Het is een enorme belasting om hier aan te voldoen. De restricties zijn fors. Wij krijgen geen vergunningen of
subsidies bij het niet op orde hebben van onze zaken. Maar gelukkig alles is nu op orde. Dank aan allen die ons
hierbij hebben geholpen.
He je leuke foto’s stuur deze aa
dan up-to-date.

ij toe. Ik ka ze da op de website zetten. Met elkaar houden wij de site

De carnaval/disco is ook in een ander jasje gestoken. Helaas kon de carnavalsvereniging dit jaar niet komen,
maar voor volgend jaar gaan wij ze weer uitnodigen. Ik denk dat het carnavalsfeest zaterdag 7 februari 2015
gaat worden.

Er was een echte verkleedwinkel gemaakt. Zo kon iedereen, die niet verkleed kon komen, toch mee doen.
Want feesten doen wij met elkaar. Wil je niet verkleed geen nood, maar wil je wel, dan kunnen wij helpen. Een
vondst!
Lees verderop hoe het feest is geweest!
Op 1 februari jl is er weer gewandeld. De weergoden waren ons zeer gunstig gezind. Regende het al heel lang,
om exact vijf over 10 was het droog en kon er heerlijk gewandeld worden. Wie niet is gekomen, die heeft wat
gemist en heeft hopelijk op 1 maart weer wel mee gelopen.
Het educatief uitje heeft wat voeten in aarde gehad, maar wij zijn eruit. Wij gaan 22 maart 2014 naar

SCHRIJF JE SNEL IN. Want vol = vol!!!!!!!!
Verder hebben wij 1 maart weer onze inmiddels traditionele zaterdagwandeling. Wij starten om 10.00 uur.
Onderweg wordt er weer wat lekkers geschonken en aan het eind gaan wij weer lunchen. Kortom de
Lentewandeling is een feit.
We eindigen de maand maart weer met een knaller: de PLAYBACKSHOW en wel op zaterdag 29 maart a.s. Een
fenomeen inmiddels bij de club. Wat wordt er hard geoefend en wat is deze avond toch elke keer weer leuk.
Vergeten jullie je niet op te geven voor de TRUCKERSDAG? Joke & Piet Versendaal regelen dit. De strookjes vind
je in het vorige clubblad. Bellen kan ook: 0181 636618.
Succes met de optredens en in het volgende nummer willen wij graag een impressie zien!
Heb je vragen? Stel ze gerust. Heb je ideeën, spui ze! Abelien van der Rest (abelien@chello.nl)

GA JIJ OOK MEE OP ONS JAARLIJKS EDUCATIEF UITJE?????? Vertrek 08.30 uur!
ZATERDAG

aart

4!!!!!!! Schrijf je s el i , a t ………. ol is ol.

EIGEN BIJDRAGE:
Deel e ers € ,-Vrij illigers € 5,-Vertrek 08.30 – Thuis 18.00 uur
Het clubgebouw is geopend vanaf 08.00 uur!
=================================================================
INSCHRIJFFORMULIER EDUCATIEF UITJE ZATERDAG 22 MAART 2014
Naam: _________________________________
Adres: _________________________________
Rolstoel: ja/nee
Telefoonnr: _____________________________
E-mailadres: _____________________________
0 Ik maak het bedrag over aan Stichting De Nieuwe Brug
Botreep 100, 3192 PD Hoogvliet
NL88 INGB 0005704558
0 Ik sluit het bedrag hierbij in.

Je inschrijving is definitief als de eigen bijdrage is ontvangen!

Voor al uw lunches en diners
Keuken dagelijks geopend
van 12.00 tot 21.30 uur
zondags v.a. 16.00 uur

Restaurant “de Krom” verzorging van party schotels
en koude buffetten

Bezoek ook onze snack-corner
Voor een smakelijke snack of een
heerlijk schepijsje zonder kleurstoffen uit eigen keuken.

U vindt ons aan de Voorstraat 1, 3201 BA Spijkenisse
Tel: 0181 – 612182 www.dekrom.nl

Molenlaan 6
3201 AG Spijkenisse
Tel: 0181 – 610549
Fax: 0181 – 659208

e-mail: info@ghijbeek.nl
www.ghijbeek.nl

voor al uw timmerwerken
gratis offerte
ramen, deuren en kozijnen
dakkapellen uitgevoerd in hout en kunststof
verbouwingen, aanbouw, uitbreiding

Hallo allemaal!!!!!!
Hier zij we weer met een bericht over de playbackshow van
2014. Op dit moment is de opgave termijn voor de artiesten
gesloten. Alle deelnemende artiesten zullen binnenkort hun
bericht van deelname ontvangen en zij kunnen dan druk
gaan oefenen voor 29 maart. Wij wensen hen hierbij heel
veel succes.
Je kunt je dus niet meer opgeven om op te treden
!!!!!!!
Maar wees niet teleurgesteld, we hebben namelijk nog
steeds 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, leiding van woningen enz.enz. Zijn van harte welkom.
Nu nog even alles op een rijtje:

Datum:

29 maart 2014

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

* Neem nog wat extra geld mee want de bar is open, zodat je wat
te drinken en wat lekkers kunt kopen.

Heel veel playback groetjes van
Ilse, Gerrie en Wendy
Voor eventuele vragen kun je terecht bij
Ilse Mirer
Tel: 0181-675652
Gerrie Mirer Tel : 0181 639227
Wendy Mirer Tel : 0181 629600
Je opgave briefje kun je inleveren in de gele brievenbus in ons
clubgebouw.

------------------------------------------------------------------------------------------------Ja ik zou graag willen komen kijken naar de playbackshow
Naam:.................................................................................

Aantal personen:......................................................……

PAASBINGO
zondag 6 APRIL 2014
Op zondag 6 april is er weer onze traditionele PAASBINGO met heel
veel leuke prijzen voor jong en oud.
.
Zaal open:

12.30 uur

Aanvang Bingo: 13.00 uur
Einde:

17.30 uur.

Entree:

€ 1,--

Bingoboekjes kosten slechts € 1,50 per stuk.
Ouders, begeleiders, familie en vrienden zijn ook van harte welkom
op deze middag.
Aanmelden kan t/m dinsdag 1 April via onderstaande strook, in te
leveren in de gele brievenbus van het clubhuis of afgeven bij de
leiding van je activiteit.



AANMELDEN PAAS BINGO 6 april 2014
Naam:

..............................................................................................................................

Activiteit:

..............................................................................................................................

Telefoonnummer:

....................................................................................................................

E-mail adres:

....................................................................................................................

Introducee(s): ja/nee

Aantal introducees: _________

TRUCKERSRONDRIT 2014
Zaterdag 12 april 2014.

Ben je vorig jaar via de Stichting De Nieuwe Brug meegegaan met de Truckers rondrit?
De tehuizen geven zich doorgaans rechtstreeks op. Gaarne ook dat dit jaar weer doen. Wij hebben 40
plaatsen voor De Nieuwe Brug gereserveerd.
Als je dit jaar ook via ons wilt deelnemen, kun je dat invullen en afgeven bij
 Piet & Joke Versendaal, Salamanderveen 355, 3205 TC Spijkenisse. Tel. 0181 636618
of



Inleveren in de gele brievenbus bij de club

Naam:

_____________________________________________

Adres:

_____________________________________________

Tel:

_____________________________________________

Emailadres:

_____________________________________________

Rolstoel:

ja/nee

Onze helden van de Special Olympics Lansingerland op
zaterdag 15 februari 2014!!!!!!!

Zaterdag 15 februari is een grote groep zwemmers, samen met begeleiders en fans naar de
zwemwedstrijden geweest die door de Special Olympics Nederland organisatie
georganiseerd zijn. 17 zwemmers en zwemsters hebben het opgenomen tegen 41
zwemmers uit andere plaatsen.
Zo snel mogelijk zwemmen, goed met 2 handen de kant aanraken, sneller zijn dan de
tegenstanders. Wel, dat is ons zeer goed gelukt. In de ochtend ging het heel snel, daarbij
ging men kijken hoe snel wij wel waren. Daarna ging men ons indelen in groepjes van
zwemmers die ongeveer net zo snel waren.
Terwijl de organisatie druk aan het werk was, gingen wij lekker het uitgedeelde lunchpakket
eten, door onze voorzitter Abelien en haar man helemaal samen klaargemaakt. Lekkere
broodjes, een krentenbol, wat fruit, drinken en een toetje, een broodje, na al dat zwemmen
ging alles er goed in.
Na het eten kwam een artiest in een gek pak langs, die als bandparodist allemaal leuke
liedjes ging zingen. Wij gezellig meezingen en lachten!
Inmiddels waren de groepen weer opnieuw ingedeeld en gingen de wedstrijden verder.
Zwemmen, zwemmen en nog eens zwemmen! Zo snel mogelijk naar de overkant of het nu
schoolslag of vrije slag was. Toen de uitslagen bekend werden, werden wij heel vrolijk. 8 1 e
plaatsen, 4 2e plaatsen, 7 3e plaatsen, 5 4e plaatsen, 2 5e plaatsen en 1 6e plaats.

19 medailles en 8 vaantjes. Een geweldige prestatie. Van harte gefeliciteerd met het
behaalde succes!! Om kwart over vijf waren we weer terug bij het Rivièrabad Spijkenisse,
waarna iedereen moe maar trots weer heerlijk naar huis ging. Thuis was heel veel te
vertellen over deze speciale dag.

Naam

Voornaam

Goud

Zilver

Brons

4e

5e

6e

Afstand

Mourits

Amanda

F1

Man in `t Veld

Eva

F2

Jansson

Naomi

F2

Bremmers

Wendy

M1

Dijk

André van

M2

Jongman

Eugene

M2

Pruis

William de

M3

Bol

James

F1

Bremmers

Wendy

F2

Mourits

Amanda

F3

Lamb

Madelon

M1

Dijk

André van

M1

Schüchner

Niels

M2

Jörgens

Werner

M2

Jongman

Eugene

M2

Louman

Lex

M2

Vliet

Erik van der

M4

Bouchnniba

Abdesslem

1

25 m vrijeslag

F1

Man in `t Veld

Eva

1

50 m schoolslag

F2

Eijke

Caroline

1

50 m schoolslag

F2

Crul

Nidia

F4

Lamb

Madelon

1

50 m schoolslag

M1

Bol

James

1

50 m schoolslag

M1

Vliet

Erik van der

M1

Louman

Lex

M1

Pruis

William de

M1

Schüchner

Niels

M2

Jörgens

Werner

1

25 m schoolslag
3

25 m schoolslag

2

25 m schoolslag
3

25 m schoolslag

1

25 m schoolslag
25 m schoolslag
4

25 m schoolslag

3

25 m schoolslag
25 m vrijeslag

3

25 m vrijeslag

1

25 m vrijeslag
2

25 m vrijeslag
3

25 m vrijeslag

2

25 m vrijeslag
3

25 m vrijeslag
5

25 m vrijeslag
6

4

25 m vrijeslag

50 m schoolslag

2

50 m schoolslag
3

50 m schoolslag
4

50 m schoolslag
5

4

50 m schoolslag
50 m schoolslag

M4

Bouchnniba

Abdesslem

4
8

4

7

50 m schoolslag
5

2

1

Namens alle vrijwilligers, gefeliciteerd.

PRIJSWINNAAR VAN DE TREKPLEISTER KLEURWEDSTRIJD IS:
Lucy Mets
Je adeau on van €

,-- te besteden bij De Trekpleister komt eraan!

27

===================================================================================================================
___________________________________________________________________________________________________________________

################################
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

www.ahlodder.nl
Onze openingstijden.
Maandag t/m zaterdag:
08.00 – 20.00 uur.

Albert Heijn
Sterrenhof 18, Spijkenisse

Winterwandeltocht 1 februari 2014
Het was natuurlijk deze zaterdag geen winter, maar na pittige regenbuien op vrijdag en
zaterdag hadden we besloten om spelen tevoorschijn te halen zoals:
sjoelbakken,biljarts,tafeltennis etc.
Maar de thuisblijvers hadden geen gelijk , want om 5 voor 10 werd het droog en nadat
iedereen onder de douche uit ook aanwezig was gingen we op pad om i.v.m. de winde de
omgekeerde riviertocht te gaan wandelen. Eerst door het park naar de Gildenwijk en daarna
via het skatepark naar de flat Welhoeck in Schenkel. We hadden flink doorgelopen met 11
deelnemers en 4 begeleiders, maar Piet Veersendaal stond gelukkig op zijn post om
chocolademelk of limonade te gaan delen. Vanwege de kou zijn we binnen de 10 minuten
weer vertrokken naar het wandelpad langs de Oude Maas. Er kwam slechts een
binnenvaartschip langs en dat was wel jammer.
Spoedig kwamen we bij het de dag ervoor geopende flat waar aan de ouderwetse
ophaalbrug nog de ballonnen hingen.

Daarna konden we gelukkig een andere route lopen achterlangs door het nieuw aangelegde
park. Daarin zat een hele hoge glijbaan vanaf een heuvel , maar vanwege de nattigheid
daarop had niemand er behoefte aan om naar beneden te gaan.

We zagen het centrum liggen maar moesten op de Elementenweg flink tegen de wind
opboksen. Het oversteken verliep gelukkig vlot omdat we een kleine groep hadden en dus
geen verkeersbegeleiders nodig hadden. Daarna een stuk nieuwe route langs de Super-Coop
en het in aanbouw zijnde dure theater via de Boekenberg naar De Nieuwe Brug. Beatrix had
grote stukken gelopen, en van haar vrolijkheid konden we genieten om niet op te geven.

Toen we terugkwamen stonden er gedekte tafels met een heerlijke lunch klaar gemaakt
door Gre en Agnes. Mede namens allen bedankt daarvoor en natuurlijk ook Marianne en Els
en Astrid bedankt.
Op naar de volgende tocht aangekondigd als lentetocht, maar het kan vriezen of dooien en
al komt er regen wij kunnen er wel tegen.
Tot 1 maart 2014 09.30 uur start 10.00 uur met een zonnige lach!
Let op de wandeling van 1 augustus moet zaterdag 2 augustus want we wandelen alleen op
een zaterdag.
M.vr.gr./Ronald Mirer

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

Een impressie van de hobby-avond!

Op de rommelmarkt van 14 juni a.s. verzorgen de deelnemers zelf voor de kraam met
door hen gemaakte spulletjes. De kookgroepen gaan zorgen voor lekkere koekjes en
zoutjes!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ROMMELMARKT SPULLEN GEZOCHT
De rommelmarkt is dit jaar op zaterdag 14 juni 2014. De opslag is al een beetje gevuld maar
hier ka og eel eer ij dussss……… er ku e eer ieu e spulletjes aa ge oerd
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!
De spulletjes kan gebracht worden op:
Maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur
Dinsdagavond van 18.30 uur tot 22.00 uur
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 alles wordt opgehaald.
De activiteitencommissie

Eterij & Tapperij

De Gulle Gaper
Voorstraat 56
3201 BB
Spijkenisse
Tel. 0181 – 620810
www.degullegaper.nl

van

GROENTEN & FRUIT
G. Sintmaartensdijk

Goudswaard
tel: 0186 – 691091
Maandag
Akkers e.o.

Wij komen ook in Spijkenisse
Donderdag
Waterland

Vrijdag
Noord

Testdansen Stichting de Nieuwe Brug!
op

vrijdag 18 april 2014

gaan we voor de 35 ste keer testdansen!
Dit testdansen vindt zoals gebruikelijk weer plaats in de aula van de
scholengemeenschap Scala, locatie Watering, Curieweg 9, Spijkenisse.
Onze deelnemers betalen geen entree,tegen inlevering van je
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, voor zichzelf gratis drinken halen.
De e tree kaarte oor de toes hou ers koste € , per stuk. Per
entreekaart krijg je 2 loten voor de jaarlijkse loterij van onze Stichting
(trekking is tijdens de rommelmarkt is op 14 juni 2014). Tegen inlevering van je
entreebewijs kun je een consumptie verkrijgen aan de bar.
Ki dere tot jaar etale € ,
entreebewijs een consumptie.

e tree. Zij krijgen tegen inlevering van hun

Je kunt de kaarten bestellen door het onderstaande strookje in te vullen. Bij
inlevering van het strookje sluit je direct het geld bij.
De zaal gaat open om 18.45 uur. Het testdansen begint om 19.15 uur.
Dit jaar staat ook de Roparun er weer met zelfgebakken taart.
Hiermede steunen wij de Roparunners!
Op de avond zelf kun je ook loten kopen voor onze loterij. De loten kosten
€ , per stuk. De trekki g i dt plaats op zaterdag 14 juni 2014 om 15.00 uur
in onze clubgebouw aan de M.A. de Ruijterstraat 7, te Spijkenisse.

Bestelformulier voor het testdansen graag inleveren vóór 21 maart 2014.
(In te leveren bij Monique of in de gele bus in het clubgebouw!)

Naam :

_______________________________________

E mail:

_______________________________________

Telnr.:

_______________________________________

Ik estel _____ toega gskaarte à € ,

Ik estel _____ toega gskaarte à € ,

ki dere tot

jaar

Gaarne het geld gelijk bijsluiten.
De toegangsbewijzen zullen daarna worden toegestuurd c.q. uitgedeeld.
Voor nadere informatie:
Monique de Lange Telnr.: 06-81303376 of 181- 219593
Mailen kan ook naar: monique.vandenengel@gmail.com

De 2de kookgroep is gestart op 5 februari 2014 jl

We hebben een goede start gehad van een nieuwe ploeg. De kookclub op woensdag kent én nieuwe
vrijwilligers én nieuwe deelnemers. Een enkeling is al bekend bij de Nieuwe Brug, maar wij hebben
ook een aantal nieuwe gezichten.
Wij wensen de groep veel succes. Verderop vinden jullie ook een recept van Willem. Hij zal voortaan
elke maand een lekker recept insturen voor het Brugnieuws.
We hebben nog 2 plekjes vrij in deze groep. Dus als je geïnteresseerd bent, kom dan kijken op
woensdag van 19.00 – 21.00 uur.

JAARVERGADERING 14 APRIL 2014.
Zet deze datum alvast in je agenda!

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

Verjaardagen maart
Pauline

Kok

1 maart

Nedjet

Halici

2 maart

Dirk

Kindermans

2 maart

Alexander van

Leijden

2 maart

Ayse

Kesici

3 maart

Rianne de

Beer

8 maart

Harold

Kes

9 maart

Roland

Drooglever

10 maart

Nicoline van

Steenis

11 maart

Petra

Velthuizen

11 maart

Wiggerd

Wit

12 maart

André van

Halderen

15 maart

Priscilla

Kootstra

16 maart

Jacqueline

Meijer

16 maart

Arie

Stout

18 maart

Bert

Bruinenberg

19 maart

Ria

Voorberg

21 maart

Marcel de

Graaf

26 maart

Dirk van den

Berg

28 maart

Rebecca van

Delft

30 maart

Florissa

Bos

31 maart

Marciano de

Man

31 maart

Erik van der

Vliet

31 maart

CARNAVAL 2014

EEN HEEL GESLAAGDE EN GEZELLIGE AVOND!

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!

LEEUWENKOP
Ingrediënten:

Varkensgehakt 500gr
Klein uitje fijn
gesnipperd
Paksoi
Gember naar smaak
Zout
Peper

Olie
Oestersaus
Bruine suiker
Ketjap
Waterkastanjes
Bouillonblokje kip
Maizena
Ei en paneermeel

Voor erbij

Rijst
Bami

WERKWIJZE
Doe het gehakt in een schaal. Schil en rasp de verse gember.
Pel en snipper het uitje zo fijn mogelijk.
Snipper de waterkastanjes of champignons fijn.
Meng en kneed het gehakt met wat zout en peper, wat oestersaus en een ei.
Is het mengsel wat vochtig doe er dan een beetje paneermeel bij.
Draai van het gehakt, balletjes van dezelfde maat.
Verwarm een koekenpan met wat plantaardige olie .
Bak de
balletjes
rondom
bruin op
een zacht
vuur.

Haal de
balletjes
uit het vet
en schep ze
op een
bord.

Schep in
het vet 2
eetlepels
bruine
suiker.

Doe er wat
ketjap en
het
bouillonblo
kje bij en
laat even

Doe de
balletjes
terug in de
pan en
schep ze
door de

Voeg
gekookt
water toe
tot de
balletjes
ondersta
an.

Laat op een zacht vuur de balletjes rustig garen en doe er eventueel nog wat
water bij. Hoe langer de balletjes garen hoe zachter en smaakvoller ze worden.
Breng ondertussen wat water met zout aan de kook en kook de rijst of bami
zoals men het gewend is te doen.
Snijd van de paksoi het blad in fijne reepjes en de stelen in wat grovere
stukken.
Was de paksoi in een vergiet onder een stromende kraan, zodat al het zand
mogelijke zand verdwenen is. Doe de gesneden paksoi in de pan en schep ze
Giet de rijst af en spoel de rijst een beetje onder koud water af zodat je
een losse korrel krijgt. De rijst moet wel warm blijven. Dus kort spoelen.
Doe wat water in een bakje en roer daar 1 of 2 eetlepels maizena door en
schenk dit papje bij de koekenpan. Schep het maizena papje door de saus
heen en de saus zal wat dikker worden.
Doe wat rijst of bami op het bord en schep er wat van het mengsel over.
Dit is van oorsprong een Chinees gerecht waarbij de paksoi de manen
van een leeuw en het gehakt de kop symboliseren.

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
Zaterdag

9.00 uur - 17.00 uur
9.00 uur - 15.00 uur

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

