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Activiteit Naam                              Tel. nummer   

Voorzitter Abelien van der Rest   
0181-633363/ 

06 14130944 abelien@chello.nl 

1e penningmeester Hans van Oostenbrugge 

 

010-4162074/ 

06-28841030 hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl 

2e penningmeester Ilse Wulff 

 

0181-639273/ 

06-53557380 i.wulff.dnb@gmail.com 

Secretaris Gre Wiechmann 

 
06-42826465/ gre.wiechmann@gmail.com 

Zwemmen Gre Wiechmann 

 
0181-614787 gre.wiechmann@gmail.com 

Dansen Monique de Lange 

 

 

0181-219593/ 

06-44058657 

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 Gerrie Mirer 

 
0181-639227 Gerrie.mirer@kpnplanet.nl 

Brugnieuws redactie Gre Wiechmann 

 
0181-614787 gre.wiechmann@gmail.com 

Clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7   0181-611096  06-42826465 

Rivièrabad: Groene Kruisweg 21 

 

06-42826465   

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 

Wandelen 
Vrij dansen 

Computercursus 

Vertrouwenspersoon 

laatste zaterdag/maand 

1x per maand zaterdagochtend   
1x per maand zaterdagavond  

Per cyclus 6x (dinsdagavond) 

Wil van der Velden 

 

Clubgebouw 

Clubgebouw 
Clubgebouw 

Clubgebouw 

 

19.30 - 22.00 uur 

10.00 – 13.00 uur 
19.30 – 22.00 uur 

19.30 – 21.00 uur 

wmc.vandervelden@gmail.com 

yoga geleid door donderdagochtend   clubgebouw 9.30 - 10.30 uur 

Gerdie Ros 0181-640512       

http://www.denieuwebrug.com/


Wat een maand! 

We startten de laatste week van augustus alweer het nieuwe seizoen op. Een fijne sportdag in 

Sporthal Den Oert. Het was weer gezellig zoals vanouds. Er werd in teams met en tegen elkaar 

gestreden om de eer. Er was een luchtkussen met parcours, behendigheidsspelletjes, touwtrekken 

etc. 

Wat een inzet vertoonde de deelnemers. Het was een prima georganiseerde dag en alles liep als een 

goed geoliede machine. Wat was het leuk dat Hiltje Wansink aanwezig was om de prijzen uit te 

reiken. Fijn dat de familie altijd komt kijken bij de activiteit die ter na gedachtenis aan hun ouders elk 

jaar weer wordt gehouden. Alle bekers en medailles werden door Hiltje weer uitgereikt. De winnaars 

van dit jaar zijn: Elianne Klaasman,  Jaimy Collé,  Shivangi Balraadsing,  Joshua Reijntjes,  Bradley de 

Visser, Peter Gesquerre en Nick van Roon.  Gefeliciteerd! 

De vrijwilligers van deze dag hebben weer een prima stukje werk geleverd.  

Kortom het seizoen is geopend met een geslaagde start! 

Aansluitend werd er in de eerste week van september gestart met alle wekelijkse activiteiten. 

We hadden te maken met veel improvisatie omdat er nog vrijwilligers op vakantie waren, maar 

iedereen zette een stapje extra bij en het liep weer als een trein! 

Dit keer heeft het Bestuur besloten om alle data weer up-to-date te krijgen van al onze deelnemers. 

Hiervoor wordt er bij elke activiteit formulieren uitgereikt, waarop alle informatie kan worden 

verstrekt. Nu lopen we té vaak aan tegen foute (waarschuwings) adressen, email adressen en 

telefoonnummers. Daarnaast moeten alle medicatie protocollen, indien van toepassing,  ook bij de 

leiding van de activiteit bekend te zijn. Zij moeten als er zich iets voordoet immers adequaat kunnen 

handelen. Een noodzakelijke actie dus. Wij vragen dan ook aan iedereen om hier aan mee te werken.  

De eerste Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen zijn gedaan en nu komt er nog een tweede ronde in 

oktober. Wil van der Velden, onze vertrouwenspersoon, houdt alle originele VOG’s bijzich. Deze 

verklaringen omtrent gedrag dienen op naam van de Stichting afgegeven te zijn. Dus als je een link 

ontvangt van Hans van Oostenbrugge, onze penningmeester, dan graag snel je gegevens invullen. 

Het is zo gedaan en wij als Stichting voldoen weer aan alle wettelijke eisen. 

Het seizoen werd opgestart in de reeks Workshops met loomen.  Leuk om te zien dat dit door Lucy 

Mets werd verzorgd. Maar zij is dan ook een meester in het loomen.  

En toen was het al weer tijd voor onze 2
e
 Rommelmarkt dit jaar. We hadden zoveel spulletjes 

gekregen, dat het onmogelijk was om te wachten tot het voorjaar. Vrijdag voorafgaand aan de 

Rommelmarkt was de zaal al helemaal ingericht en klaargezet , zodat op zaterdag de verkoop gelijk 

van start kon gaan. 

Wat is er hard gewerkt deze twee dagen door een aantal vrijwilligers & deelnemers. Er moet altijd 

veel gesjouwd worden en alle stands ingericht worden. Daarnaast hebben wij naast de oliebollen ook 

een nieuwe stand die loopt als een trein. De bloemstukken. Er waren leuke kistjes gemaakt door Paul 

waarin verse bloemstukken werden opgemaakt. De bloemstukken werden de hele zaterdag vanaf 

half tien  doorlopend gemaakt. Om elf uur waren wij al door het materiaal heen en waren wij bijna 

uitverkocht. Maar we laten ons niet kennen. Snel nieuw materiaal aangeschaft en daar gingen de 

bloemschikkers (allemaal beroeps) weer verder. Ongelooflijk wat een prachtige stukken voor een 

klei prijsje. Ze vlogen weg die pronkjuweeltjes. 

Aan alle gulle gevers van de spulletjes voor onze markt: hartelijk dank. We leggen de opbrengst bij 

onze Kerstreis! Wat leuk dat wij dit nu, als een extra activiteit kunnen doen. Zo zie je maar, werken 

loont.  Lees maar verderop in het clubblad wat we gaan doen. 



Voor de volgende rommelmarkt hebben wij helaas moeten besluiten geen grote meubelen meer aan 

te nemen. Hiervoor wordt de animo steeds minder. Dus we gaan geen kasten, geen banken, geen 

grote dingen meer opslaan om later te verkopen. Het ontbreekt ons aan ruimte en daarenboven, het 

wordt nauwelijks verkocht.  

Wat waren wij  blij dat de Reinis ons op zaterdag om 17.00 uur nog een bezoekje heeft gebracht.  

Nadat de spulletjes voor de actie Schoenendoos waren geselecteerd en kleding die over was onder 

diverse instanties waren verdeeld, hebben wij daarna met man en macht het clubgebouw weer 

opgeruimd en daarna schoongemaakt. Elke maandagochtend gebeurt dit door een vast team.  Helaas 

konden zij echter door verschillende oorzaken, niet de maandagochtend na de Rommelmarkt 

schoonmaken. Dus handen uit de mouwen en daar gingen wij met elkaar, opruimen, dweilen, 

poetsen en boenen. Kortom het is weer spic & span. Wat waren wij moe zaterdagavond, maar wat 

waren wij voldaan. 

Dank aan alle betrokkenen! Het was een bijzonder geslaagd evenement. Twee rommelmarkten 

binnen vier maanden! Top. 

En hebben wij dan verder een rustige maand?  Welnee.  

BURENDAG 2015  stond ook weer voor de deur.  

Ruim 100 deelnemers kwamen voor een super geslaagde High Tea. Er werden allemaal lekkere 

dingen klaargemaakt.  De tafels werden gereed gemaakt, gezellige bloemstukken stonden er. Onze 

naaste buren in het gebouw, het wijkcentrum Centrum,  hadden ook voor lekkere hapjes gezorgd. 

Deze werden geserveerd op etagères. Zelf ontworpen en gemaakt. De bewoners deden er spontaan 

een bod op! Ze waren dan ook fantastisch.  Maar wat te denken van de zalige indische cake, de 

cakejes en de verschillende soorten taart. Wat is er gebakken! Maar op de dag zelf is er ook heel wat 

afgesjouwd. Om 10.00 uur zijn we begonnen met het plein buiten in te richten. Het was prachtig 

weer. We krijgen duidelijk wat we verdienen! De bereiding van de vijf gangen High Tea en het 

sjouwen van tafels en stoelen, het dekken van tafels en niet te vergeten, de geweldige vogelvoeder 

kopjes alsmede de bloemstukken vonden grote aftrek! Het zag er dan ook allemaal perfect uit.  De 

buurtbewoners uit de M.A. de Ruijterstraat, maar ook de leden van Wijkcentrum Centrum en onze 

eigen deelnemers waren er. Een fantastische mooie herfstdag op het plein! De leus, het is fijn op het 

plein is hier zeker van toepassing geweest.  Kortom: burendag 2015 is ook bij ons weer een prima 

activiteit geweest. We hebben een mooi nieuw mededelingenbord waarop voortaal alle informatie 

weer overzichtelijk kan worden opgehangen. 

Dank aan de makers van het bord en de vrijwilligers die iets lekkers hebben bereid.  

                     



 

 

 

  

 

Op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 oktober is het 

clubgebouw gesloten.  Er moet een nieuwe vloer in de houtruimte 

worden gelegd, daar deze door vochtproblemen omhoog komt. 

                                                           

Het sporten gaat wel door in de Anne Frankstraat 78!  

Het clubgebouw gaat drie dagen 

dicht voor iedereen wegens 

reparatie aan de vloer in de 

houtruimte. 

Kijk ook op de website. We 

hebben een fantastische film 

gekregen van Roel van Deursen. 

Kijk op www.denieuwebrug.com 



Zaterdag 3 oktober 2015 

 
 
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,-- pp 

 

 
  

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN  ZATERDAG 3 oktober 2015.  

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 29 september 2015 .  Tot 30 september 2015 

kun je je via de mail opgeven bij met Ronald Mirer. 

R.mirer1@kpnplant.nl / 0181 – 639227.  

 

Aanmelden bij Ronald 

Mirer: 

r.mirer1@kpnplanet.nl 

0181 - 639227 

 

 

 

De volgende wandeling is 

zaterdag 7 november 2015. 

Zet deze datum alvast in je 

agenda! 

mailto:R.mirer1@kpnplant.nl
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          ZATERDAG 

3 OKTOBER 2015 

DIERENDAG DISCO. 

Waar:       M.A. de Ruijterstraat 7 - Spijkenisse 

 Tijd:      19.30 uur tot 22.00 uur 

 Entree:    Voor leden gratis.  

 Introducés toegestaan. Zij etale  e hter € ,5 . 

Je kunt je verzoeknummers aanvragen. 

Omdat het dierendag is kun je ook je 

favoriete knuffeldier mee brengen.               
(geen echt dier hoor!) 

BRENG JIJ OOK EEN INTRODUCE 

MEE NAAR DE DIERENDAG DISCO? 

Hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd! 

 



          

WORKSHOP 

H E R F S T S T U K J E 

MAKEN 
  

 

Iedereen kan meedoen!              Geef je snel op via het inschrijfstrookje! 

Koste  € 5,  per deel e er/ rij illiger. Introducés € 7,5 .  

Je hoeft niets mee te brengen, voor alles wordt gezorgd.  Let wel op: opgeven en niet komen betekent dat 

je een bijdrage van € 0,-- moet betalen, zijnde de kosten per persoon van deze avond.  Uitsluitend bij 

overmacht kan het geld worden teruggegeven. 

 

Ja, ik kom  graag op vrijdag 16 oktober een Herfststukje maken. 

Naam: ______________________________________________________________________ 

Adres:  ___________________________________        Tel.nr.: _________________________ 

E-mailadres: __________________________________________________________________ 

Ik ben deelnemer/vrijwilligers/introducé.  

Briefje in de gele bus, uiterlijk voor 12 oktober. Mailen kan ook naar Paulusros@gmail.com 

 

http://bezoekleur.nl/wp-content/uploads/2014/05/herfststukje.jpg


WE GAAN WEER LINE DANCEN!!!!!!! 

 

 

ZATERDAG 24 oktober 2015 is het weer zover! 

19.30 – 22.00 uur 

Anton & Tineke Breuer komen weer gezellig met ons 
meedansen. Ook als je nog nooit dit soort dansen 
hebt gedaan, kun je toch meedoen. Ze leren het ons. 

De eerste avond die zij hebben verzorgd, hebben ze 
ons ook heel veel aangeleerd. Iedereen kan 
meedoen. 

Toegang is voor leden gratis. 

Introducés betalen: € 2,00. 

 

HOORT, HOORT ZEG HET VOORT!!!!  

M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse! 



 

 

ZATERDAG 31 oktober 2015 

Toegang voor deelnemers: gratis 

Toega g voor i troducees: € 0,50 

 

Aanvang:   19.30 uur 

Einde      :   22.00 uur 

Waar:        M.A. de Ruiterstraat 7 

    Spijkenisse 

Verkleden is leuk, maar als je niet wilt, hoeft 

het niet. Ko  gezellig et z’  alle ! 

 

 

 

 



 

Zaterdag 7 november 2015 

 
 
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,-- pp 

 

 
  

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN  ZATERDAG 7 november 2015 

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 4 november 2015 .  Tot 5 november 2015 kun 

je je via de mail opgeven bij met Ronald Mirer. 

R.mirer1@kpnplant.nl / 0181 – 639227.  

Aanmelden bij Ronald 

Mirer: 

r.mirer1@kpnplanet.nl 

0181 - 639227 

 

 

 

De volgende wandeling is 

nog niet bekend. 

Ronald moet even kijken 

hoe zijn wandelagenda eruit 

ziet. In het volgende 

nummer weten we meer. 

mailto:R.mirer1@kpnplant.nl
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ZATERDAG 14 NOVEMBER 2015 

Kom jij ook meedansen?  

       

Aanvang:  19.30 uur 

Einde:   22.00 uur 

Waar: M.A. de Ruijterstraat 7 

Introducés zijn toegestaan.  

Zij betale  € ,00. 

Deelnemers & vrijwilligers hebben gratis toegang! 

Zet deze datum alvast in je agenda.  

Wij hopen weer op een grote opkomst. 

 

 



 
 

 

 

Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse, Telefoon: 0181 620633 

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

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

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

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

soep naar keuze, ee  ar  uffet, erse sushi’s e  ee  ers, koud ok uffet, salade uffet e  tot slot ee  
dessert 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        Donderdag               Vrijdag 

 

Akkers e.o.           Waterland   Noord

 

 

 

http://www.fruitschaal.nu/products/view/4


                 

  

Op vrijdagavond, 11 september was het zover. De Workshop Loomen. Er hadden zich 12 deelnemers 

ingeschreven. Lucy Mets had alles zelf geregeld  (samen met een beetje hulp van haar vader). 

Ze had voorbeelden gemaakt, de loombandjes, borden en naalden besteld. Kortom we waren er 

klaar voor. Wat is het dan bijzonder jammer, dat een tehuis die met veel deelnemers zou komen, 

vrijdagmorgen gewoon afbelt. Helaas waren er ook nog drie deelnemers ziek .  Alle spulletjes waren 

ingekocht, alles was klaar en dan is dit voor Lucy ook een grote teleurstelling dat er maar een klein 

clubje zit. Gelukkig was het wel een heel gezellig klein groepje.  Lucy legde alles het prima uit. 

Iedereen kon meedoen. Dank je wel Lucy! 

Wel vind ik het heel jammer, dat als iedereen zo gemakkelijk afbelt vlak van tevoren, of sterker nog 

wegblijft zonder af te zeggen, wij helaas voortaan moeten vragen om vooruit te betalen. 

 

Wij geven iedereen nog één keer het voordeel van de twijfel. De volgende workshop, herfststukjes 

maken is op 16 oktober a.s. “ hrijf je s el i , e ………. inschrijven betekent uiteraard dat je ook 

daadwerkelijk komt. Blijf je weg zonder geldige reden, dan moet je alsnog betalen. Er moeten 

immers ook spulletjes worden ingekocht.  

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

 

 

Er zijn weer enkele plaatsjes vrijgekomen bij de houtbewerking. Kom jij voortaan op woensdagavond 

gezellig meedoen? We zijn er elke woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur. Wij maken de leukste 

dingen. We zagen, schuren, verven, bouwen etc. En heb je hulp nodig? Wij helpen  je natuurlijk graag. 

Kom gezellig langs en kom eens kijken wat wij zoal doen elke woensdagavond. 

Paul, Willem, Bertus, Bram, Aad & Piet. 

WORKSHOP LOOMEN!!!! 

DANK JE WEL  LUCY,  

JE DEED HET GEWELDIG. 
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KERSTMARKT in VALKENBURG 

VALKENBURG WIJ KOMEN ERAAN!  

ZATERDAG 21 NOVEMBER!!! 
GA JIJ OOK MEE en ben je deelnemer of vrijwilliger?????    SCHRIJF SNEL IN WANT vol=vol! 

ZATERDAG 21 NOVEMBER 2015 gaan wij naar de Kerstmarkt in Valkenburg. 

Alle deelnemers en vrijwilligers mogen ee!  Wij vertrekke  ’s orge s o  09. 0 aar zij  pas 
laat terug. We brengen een bezoek aan de Fluwelengrot, het Sa ta’s Village. We gaan lekker 

genieten van een diner. Ook kun je er gezellig rondkijken in de leuke winkeltjes. 

Als afsluiting gaan wij naar de Parade,  die start om 19.30 uur. Het wordt wel een latertje die dag. 

Terug zijn wij rond 23.00 uur! 

De koste  voor deze dag zij  € 5,-- Wel is het leuk om zakgeld mee te nemen. We nemen drinken 

& de lunch mee, maar als je ergens wat wilt gaan drinken of bij het diner, moet je het zelf betalen. 

(bij wegblijven zonder geldige reden,  worden de totale kosten in rekening gebracht (€ 80,-- pp). 

Neem ook warme kleding mee! We zijn de hele dag buiten. 

Inschrijfstrook voor de Kerstmarkt in Valkenburg op zaterdag 21 november 2015. 

Naam:    _____________________________________    vrijwilliger/deelnemer 

Adres:    _____________________________________     Tel.nr: 

E-mail adres:   ________________________________      Rolstoel:   ja  /  nee      

  Ik sluit € 35,-- in voor deze reis.   

  Overmaken kan ook naar NL88 INGB 0005704558  t.n.v. Stichting De Nieuwe Brug,                                

Botreep 100, 3192 PD HOOGVLIET 

Briefje in de gele bus in het clubgebouw.   Inschrijving sluit uiterlijk 11 november 2015. Echter 

vol=vol. Dus schrijf je snel in!  Per mail aanmelden kan ook, stuur een mailtje naar 

paulusros@gmail.com en stort het geld. Pas als de betaling binnen is, ben je ingeschreven.  

 



 

 

 

 

 

 

Aanvang:  19.30 uur 

Einde:  22.00 uur 

Entreeprijs: Deelnemers van De Nieuwe Brug gratis .  

Introducés zijn toegestaan, zij betalen echter 

 € ,5 ! 

Waar:  M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

Zaal open  : 12.30 uur            Prijs per boekje:  € ,5     

Aanvang :         13.00 uur   Toega g     :         € ,  

Einde          :         17.30 uur  

Waar           :  M.A. de Ruijterstraat 7! 

 

   

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKWC7vnJhcgCFcq3FAodFuIIKw&url=http://www.kleuterjufineenkleuterklas.nl/2013/11/sinterklaas-bingo.html&psig=AFQjCNHk56c6shjsilDrfrHHfLlGhU60gg&ust=1442837180035446
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Rk_8ErwfDAs
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMbkys7LhcgCFUTxFAodNiwJzA&url=http://www.weblog-staphorst.nl/staphorst/index.php?/archives/7735-Bingo-voor-Hope-of-the-Nations.html&psig=AFQjCNHv7sLiDXEVnR2TQeagei9NGLR7HA&ust=1442837740376465
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INSCHRIJVEN VOOR DE SINTBINGO! 

(Briefje graag in de gele brievenbus in het clubgebouw 

 of mail naar paulusros@gmail.com) 

 

Ja, ik kom graag naar de Sintbingo  

op  

Zondag 29 november 2015. 

Introducés zijn van harte welkom. 

 

Naam:         

Ik breng         _______ introducés mee. 

Adres: 

E-mail adres:    
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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 

 

 

 



 

Was het nu  wel druk of niet????? De 2
e
 Rommelmarkt binnen 4 maanden! 

        

Buiten af en toe in het zonnetje en soms een plensbui! De grote meubelen zijn duidelijk 

niet meer in trek! Bij de volgende markt komen er geen kasten & bankstellen meer.  

 

De kleding & bloemstukken liepen als een trein! 

 

En ja, het was druk! Het leek niet zo dachten er een aantal maar we hadden een prachtige 

dag met een fijne opbrengst waarmee wij met elkaar Valkenburg onveilig kunnen gaan 

maken. Op naar de Kerstmarkt! 

 



 

AAN ALLE OUDERS/BEGELEIDERS/FAMILIE VAN ONZE DEELNEMERS. 

Wij hebben bij de controle van onze gegevens ontdekt dat heel veel gegevens niet meer up-to-date 

zijn. Dat baart ons grote zorgen. Vandaar dat wij als Bestuur hebben besloten om voor elke activiteit 

een formulier in te laten vullen, met daarop wie we moeten benaderen als er wat is, of er een 

medicijn protocol is, etc, etc. Kortom hoe te handelen in geval van nood.  

Het is heel belangrijk dat wij nu in een keer weer alle gegevens bijwerken en op orde krijgen. 

Wel een vraag van ons:  geef het formulier per omgaande mee terug naar de activiteit waar de 

deelnemer aan deelneemt. De leiding zal zorgen dat deze formulieren netjes bij de betreffende 

activiteit  aanwezig zijn, zodat in geval van nood we direct weten wat te doen.  

Soms neemt een deelnemer deel aan een aantal activiteiten. Per activiteit vragen wij om dit 

formulier in te vullen.  

Alvast namens alle vrijwilligers 

Heel hartelijk dank voor jullie hulp!  

  

 

 Eterij & Tapperij 

 De Gulle Gaper 
      Voorstraat 56 

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

 



 

Guus van Tour 1-10 

Alma Roozendaal 4-10 

Jeroen Gijzen 4-10 

Wim Slingeland 5-10 

Sandra de Jonge 7-10 

Joke Hulsebosch 7-10 

Sherita Been 7-10 

Piet Versendaal 8-10 

Aukje Gutter 10-10 

Niels Dam 10-10 

Youri de Mik 12-10 

Coby Smits 12-10 

Carola de Haan 15-10 

Anja Eringaard 16-10 

Vincent Vrolijk 16-10 

Vincent Visser   17-10 

Hans Romeijn 18-10 

Maartje Schepen 19-10 

Joke Streefland  19-10 

Dita Klompenhouwer 25-10 

Harry Muizer 25-10 

John Meily 25-10 

Richard van Harmelen 29-10 

Jerry Koster 30-10 

Michèle Vos 31-10 

Amanda Mourits  31-10 

 

  

VERJAARDAGEN 

OKTOBER 

http://www.gifanimaties.nl/view/files/animaties-gif/verjaardag/animaties-gif-verjaardag-3684481-gif/


 

 

 
 

        
 

Karel Doormanstraat 6 

3201 CG Spijkenisse 

Tel. 0181-61 02 21 

www.pappagallo.nl 

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

 

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

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 14 november 2015              

Vrije dansavond 

Zaterdag 9 januari 2016:   

Nieuwjaarsbal.  

Zaterdag 20 februari 2016:  

Vrije dansavond. 

 

 

http://www.animaatjes.nl/plaatjes/dansen/dans-giraffen-413592/


 

 

 

Het Algemeen Lidmaatschap van Stichting De Nieuwe Brug bestaat al weer geruime tijd.  

Het voordeel is dat je aan alle activiteiten mee mag doen, zonder dat je aan de reguliere 
wekelijkse activiteiten meedoet.  Het lidmaatschap bedraagt € 25,-- per jaar.  

Te denken valt aan sinterklaas- kerst- en paasactiviteiten, de begin- en eindactiviteiten van het 
seizoen. Maar ook ons educatieve uitje, ons weekend, de wandelingen, de bingo’s, de vrije 
dansavonden, de line dance avonden, de disco’s, de workshops, de markten etc etc. Kortom  te 
veel om op te noemen. 

Als je al lid bent omdat je al deelneemt aan de reguliere activiteiten dan mag je automatisch 
aan alle activiteiten deelnemen. Overzicht van de reguliere activiteiten die plaatsvinden in de 
M.A de Ruijterstraat (tenzij anders vermeld). 

Maandag: Zwemmen  18.00 – 20.00 uur  €    90.00 / jr  (Rivièrabad) 

Dinsdag: Dansen       19.00 – 22.00 uur  €  110,00 / jr 

    Computeren  19.30 – 21.00 uur (€ 10,--/6 lessen) 

Woensdag Hobbyclub tot 15 jaar  13.30 – 15.00 uur  €    84.00 / jr 

  Hobbyclub avond         19.00 – 21.00 uur  €    90.00 / jr 

  Houtbewerking             19.00 – 21.00 uur  €    90.00 / jr 

              Koken incl 

gezamenlijke maaltijd: 19.00 – 21.00 uur  €  100,00 / jr 

Donderdag      Yoga                               09.30 – 10.30 uur   afdracht per ochtend  

                         Muziek                            19.00 – 21.00 uur   €   60.00 / jr 

                         Koken incl.  

gezamenlijke maaltijd: 19.00 - 21.00 uur   €  100.00 / jr 

                        Sportinstuif                   19.00 – 20.30 uur   €   60.00 / jr (Sportzaal Maaswijk) 

Aanmelden of informatie kan bij gre.wiechmann@gmail.com of 06-48012641 / 06 42826465 

Maar langs komen om eens te kijken is natuurlijk ook prima.  

(Een paar activiteiten kennen een wachtlijst)  

mailto:gre.wiechmann@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPjeuL3khcgCFYdKFAodFfEOsw&url=http://www.zazzle.nl/komisch+dier+briefkaarten&psig=AFQjCNE4iqSqhxHD0S_PV6TmqKsBQ9z_Ow&ust=1442844137371215


  SPORTEN IS GEZOND!!!!!                 SPORTEN IS GEZOND!!!!!              

                                                                                           

KOM JIJ OOK DONDERDAGAVOND ONZE GROEP VERSTERKEN?   

Wij sporten in de Sportzaal in Maaswijk, Anne Frankstraat 78. 

Van 19.00 – 20.30 uur 

Opgeven bij Henk van Arkel:  H.van.Arkel7@kpnplanet.nl  

Bellen kan natuurlijk ook naar 06 - 16302072 

          

KOM JIJ OOK LEKKER MEESPORTEN? 

Wij doen alle sporten, en willen graag 

weer wat aanvulling om het nog leuker 

te krijgen! 

 

 

 
 

Elke donderdagmorgen  is er 

gelegenheid om mee te doen bij 

de Yoga groep. Van 09.30 – 

10.30 uur  wordt er onder 

deskundige leiding yoga-lessen 

gegeven. 

 Kom jij ook? € 5,-- per keer.  Na 

afloop drinken wij gezellig nog 

wat met elkaar.  

Meer info? Bel met 0181-

640512. 

 

 

mailto:H.van.Arkel7@kpnplanet.nl
http://picturepush.com/public/11441677
http://nl.123rf.com/photo_18984853_yoga-positioneert-groene-silhouetten.html


                                      

Weekendreis  BRUINISSE  
 

 
 

In het weekend van 10 en 11 oktober 2015 zal ons weekend reisje 

gaan naar groepsaccommodatie De Stoofpolder,  Boomdijk 21,  

4311 BL Bruinisse.  

Vertrek op zaterdag 10 oktober om 9.00 uur. Het gebouw is open om 

08.30 uur. Terug komen wij in Spijkenisse op zondag 11 oktober om 

ongeveer 21.00 uur. 

 
Vergeet niet om de deelnemers zakgeld mee te geven, zodat ze ook 

tijdens het weekend iets kunnen kopen. Ook graag rekening houden 

met wat minder weer, want wij hebben ook buitenactiviteiten. 

Dus warme kleding, slaapspullen, lakens + kussenslopen, handdoeken, 

regenkleding etc. meenemen. 

 

De opstapkaarten worden een week voor vertrek uitgedeeld. 

 

De activiteitencommissie. 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJefg_a8l8gCFYPwcgodkaACmw&url=http://www.50plusser.nl/?page=ontmoet&p=forum&src=viewtopic.php?t=6792&postdays=0&postorder=asc&start=1935&sid=0139e4413ec502b28b1ba49b304891d5&psig=AFQjCNHYYOIC9ZytUoogmqW6vn2-gIHcHQ&ust=1443452266106136


 

                 Boswandeltocht 08/08/2015 

Wat een grote opkomst mensen, maar oh wat was het moeilijk om iedereen te bereiken en 

wat hadden we geluk dat 2 leerlingen van de Ring t.w. Annemieke v.d. Wal en Iris den 

Hartog het niet lieten afweten, anders hadden 2 deelnemers in rolstoelen thuis moeten 

blijven.  Jammer was het dat mensen zonder opgave toch niet kwamen opdagen, waardoor 

we 10 minuten te laat vertrokken. Maar wat was het mooi weer hè en na de koffie/thee 

konden we gewapend met een heggenschaar vertrekken naar de Vierambachtenboezem, 

waar we luchtvogels en watervogels zagen en ook wel kikkers hoorden. 

 

Na gedag gezegd te hebben aan de paarden en hun berijdsters van de Ruiterhoek gingen we 

bij het onderkomen van het Zuidhollands Landschap het Mallebos in. Wat was het er mooi 

en rustig hè? Het trambaanpad overstekend kwamen we al gauw bij de eerste hindernis 

Waar geknipt moest worden bij het veerooster bij de Vierambachtenboezem en daarna kon 

iedereen goed lopend of rijdend over de planken de brug passeren. De Schotse Hooglanders 

stonden niet op de weg dus gaan met die banaan.   

 

Verder met knippen en op naar de ijsbaan, maar helaas hadden we geen schaatsen 

meegenomen en was het ijs verdwenen, dan nog maar eens in de winter terugkomen. 

 Na het tunneltje onder de Baljuwlaan hielden we al gauw onze limonaderust, waarvoor de 

benodigdheden door het duwen van Astrid op de juiste plek waren gekomen. Even een paar 

straatjes in het Sterrenkwartier en weer op naar de natuur langs het Duikerpad. 

We gingen daarna de Hoek in en kwamen langs een beschilderd elektriciteitshuisje en 

daarna langs een school met winkels. Na de Hoeklaan zijn we nog een stukje groen 



ingedoken achter de woningen , waar ook een speeltuin was.                                                     

Rens van 6 en zijn zusje Yenthe van 4 die mee hadden gelopen wisten er wel raad mee. 

Na de oversteek van de Hekelingseweg waren we snel terug bij de Nieuwe Brug waar Gre 

met haar kleindochter en Agnes voor een mooie lunch hadden gezorgd. 

Wel er waren geen uitvallers dus allemaal gefeliciteerd en op zaterdag 3 oktober 2015 

hopen we de volgende wandeling te houden. Als je op het laatste moment toch niet kan 

komen dan graag even naar de Nieuwe Brug bellen dan hoeven we niet te wachten. 

Als je dit leest heb ik net de Omloop van Goeree-Overflakkee van 110 km gelopen en ben 

dus nog aan het uitrusten. 

 

Wandelgroeten van Ronald Mirer 

Voorlopig denk ik Ronald, dat wij je dit niet nadoen. Wij zijn al blij met de fantastische 

wandelingen die in en rond Spijkenisse gemaakt kunnen worden. 

  

 

De wandelagenda voor 2015 / 2016 wordt zo snel mogelijk opgesteld. In het volgende nummer 

hopen wij dat wij de data alweer hebben. Dan kun je die gelijk opschrijven. 

Wil je mee komen wandelen? Kom op ZATERDAGMORGEN 7 NOVEMBER a.s. eens gezellig met 

ons meelopen. Je weet niet hoe gezellig dit is! 

E  a het a dele , lu he  e altijd et elkaar. De eige  ijdrage is € ,  pp i l. de lu h! 

Tot zaterdagmorgen 09.30 uur. Einde activiteit is 13.00 uur. We verzamelen aan de M.A. de 

Ruijterstraat 7! (Ons eigen clubgebouw).  Mail naar r.mirer1@kpnplanet.nl 
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HET IS ZOVER, DE HERFST IS DAAR, DE WINTER STAAT KLAAR 

 
De zomer is voorbij gevlogen, veel genoten van de zon, 

een drankje in de tuinstoel en een lichte maaltijd om de 

honger te stillen. Nu de herfst zich meer en meer laat zien 

en de winter die in aantocht is, komt langzaam het 

verlangen naar de heerlijke geuren van een zacht 

sudderend, smaak makend, voedzaam stoofgerecht naar 

boven. Gelukkig zijn er honderden stoofgerecht recepten 

te vinden, maar die van moeder / oma smaakt het best. 

 

Graag wil ik met u delen een recept wat ik op een van mijn wandelvakanties in het o zo mooie 

Zuid - Limburg in de herfst heb gegeten. Een lokale specialiteit gemaakt door een café 

eigenaar die deze stoofpot met veel plezier serveerde. Hij serveerde de stoofpot met lokaal 

gebakken oerbrood en met een zelfgemaakte kruidenboter. Ik moet eerlijk zeggen dat de 

stoofpot van mijn oma hierbij vergeleken in het niet viel. 

 

Na veel mislukte pogingen is het mij een aantal jaar geleden eindelijk gelukt om de smaak 

van het gerecht zo dicht mogelijk te benaderen. Nu met de gure herfst en de koude winter in 

aantocht wil ik u dit gerecht niet onthouden opdat u zich kan warmen en verheugen aan de 

heerlijke geuren die het huis zullen vullen. 

 

Het allerbelangrijkste in de bereiding van dit gerecht is het nemen van de tijd om de juiste 

ingrediënten te kopen, zo vers mogelijk. De tijd te nemen om te snijden en de tijd te nemen 

om dit gerecht zo langzaam mogelijk te laten garen. Kortom om er liefde in te stoppen. Dit zal 

u zonder twijfel terug proeven. 

 

De benodigdheden: 

-      1 kilo mooi doorregen fijne riblappen of sukadelapjes (hoe fijner 

het vet in de runderlap is, hoe meer smaak je krijgt) 

-       2 uien 

-       3 eetlepels stroop 

-       2 afgestreken eetlepels bruine basterdsuiker 

-       1 eetlepel grove mosterd 

-       een eetlepel azijn 

-       flinke hoeveelheid runderbouillon van een blokje 

-       tijm 

-       kruidnagel 

-       2 blaadjes laurier 

-        een snufje nootmuskaat 

-       een glas rode wijn van een mooi jaar, de rest drinken we bij de maaltijd 

-        flinke klont roomboter en wat olijfolie.  

-        Hollandse sperziebonen 

-        goede rasaardappelen 

-        flinke wortel 

-        zilveruitjes 

-        plakken ontbijtkoek 

-        plakjes champignons 

-        zout en peper 
Haal ruim voor het snijden het rundvlees uit de koelkast en laat het op kamertemperatuur komen. 

Heel koud vlees zal schrikken in de hete boter, taai worden en uiteindelijk heel lang nodig hebben om 

mals te worden. Ook zullen de smaken in de volgende stappen wat moeilijker in het vlees 

doordringen. 



Snijd het vlees in dobbelstenen van 3 bij 3 cm. Zout en peper het vlees.  Laat het vlees even liggen.  

Laat de roomboter op laag vuur uitbruisen en voeg wat olijfolie toe, de boter mag absoluut niet 

verbranden. Snijd ondertussen de uien fijn. Doe de grove mosterd en de laurierbladeren, bij het 

olijfolie roomboter mengsel. Wanneer de grove mosterd goed door het vet is geroerd, doe dan het 

vlees in de pan en laat het aan alle kanten dichtschroeien. Wanneer het vlees mooi dicht geschroeid 

is, haal het vlees uit de pan en doe de fijn gesneden uien in de oliebotermengsel en laat de uien 

glazig worden. Zet het vuur wat hoger en laat de olieboter ui 

mengsel goed warm worden. Doe er een eetlepel bloem bij en 

roer goed door, laat de bloem wat garen. Hooguit 1 minuut.  

Draai het vuur laag en giet voorzichtig de rode wijn bij het 

mengsel. De massa gaat sissen en dat is wat we willen, alle aan 

baksels zullen van de bodem loskomen en smaak geven. Voeg de 

eetlepel azijn toe. Het zal helpen om het vlees zacht te maken. 

Wanneer de massa is uitgebruist giet dan de bouillon erbij en 

doe het vlees terug in de pan. Leg de deksel op de braadpan en 

laat het vlees op het laagste vuur minimaal een uur garen. Hoe 

langer de garing tijd krijgt, hoe meer  smaak op het bord. Voeg eventueel wat bouillon toe als de suas 

te dik wordt. 

Voel met de punt van het mes of het vlees al zacht begint te worden. Indien het vlees zachter begint 

te worden, schil de aardappelen, dop de sperziebonen en snijd zowel de aardappelen als de 

sperziebonen in hapklare stukken. Spoel de aardappelen en de sperziebonen goed af zodat er geen 

zand in het gerecht komt. En houd apart. Maak de wortel schoon en snijd deze in stukjes . 

Om de saus een heerlijke smaak te geven en deze in het vlees te laten trekken, voegen we de stroop 

toe en proeven na een tijdje de saus. Wanneer de saus wat zoetig begint te smaken kunnen de tijm, 

de nootmuskaat toegevoegd worden. Roer de saus ent het vlees zachtjes door. Proef de saus, en 

voeg zo nodig wat basterd suiker toe. Wanneer de saus naar tevredenheid is doe dan de 

aardappelen, de sperziebonen en de wortel toe. Door de warmte van de saus zullen de groenten heel 

langzaam garen en de smaak van de saus een beetje opnemen. Voeg eventueel nog wat bouillon toe. 

Doe de deksel op de pan en laat de stoofpot op laag vuur pruttelen. Beboter de plakken ontbijtkoek 

en houd apart. 

Wanneer de aardappelen gaar zijn gaan we de laatste handelingen aan de saus doen. Voeg de 

zilveruitjes, de plakjes champignons toe en roer goed door. Leg de plakken ontbijtkoek met de 

beboterde kant naar beneden in de saus. Doe de deksel op de pan en geef de stoofpot de tijd om de 

plakken ontbijtkoek te laten opnemen door de saus. De boter laat de saus glanzen en laat hem rijk 

smaken. De ontbijt koek kleurt de saus bruiner en geeft een zoetige smaak af. 

Als de ontbijtkoek volledig door de saus is opgenomen is de stoofpot zacht en gaar. 

Wanneer de champignons de stoofpot ingaan is het tijd om de 

kruidenboter te maken. We hebben weinig ingrediënten nodig om een 

fijne kruidenboter te maken. 

- Een pakje gezouten of ongezouten roomboter 

- Een potje gedroogde Italiaanse kruiden  

- Een bosje bieslook of peterselie 

- Wat knoflook om uit te persen 

- Een potje Zwitserse strooi kaas 

De afgebeelde kruiden bevatten geen zout en met de zout in de roomboter krijg je precies het juiste 

mengsel aan kruiden boter en eventueel wat Zwitserse strooi kaas. Die geeft net een beetje pit aan 

de kruidenboter. 

Haal de roomboter bij het begin van bovenstaand recept uit de koelkast en 

laat de kruidenboter op kamertemperatuur komen.  Doe de roomboter in 



een kom, strooi er naar smaak de gedroogde Italiaanse kruiden er boven op. Strooi de Zwitserse kaas 

erover en knijp een teentje knoflook erbij. Snijdt de bieslook of de peterselie ragfijn en doe deze bij 

de boter in de kom. Meng alles met een vork goed door elkaar . Proef of de kruidenboter een lekkere 

smaak heeft  en voeg eventueel nog wat kruiden toe om de smaak te verdiepen. 

Neem een stuk keukenfolie en spreid dit op het aanrecht uit. Plaats de kruidenboter op het folie en 

rol deze op. Aan de uiteinden neemt men de folie tussen duim en wijsvinger stevig vast en rol de rol 

kruiden boter strak op en plaats deze in de koelkast. Of doe de kruidenboter in potjes. De rol 

kruidenboter blijft zeker een maand goed in de koelkast dus kunt u de kruidenboter bij meer 

gerechten gebruiken. Over gegrilde of gekookte groene asperges is deze boter  fantastisch. 

Bij elke soep kan ook toast of brood met deze kruidenboter geserveerd worden. 

Wanneer de stoofpot een dag met rust gelaten wordt komen de smaken nader tot elkaar en zal de 

stoofpot alleen maar lekkerder smaken. Ik laat na de bereiding de stoofpot meestal 2 tot 3 dagen 

staan in de koelkast wanneer de stoofpot is afgekoeld. Ik verwarm de stoofpot 

zachtjes op een warm houdplaatje en neem rustig de tijd om de stoofpot op te 

warmen. Voeg af en toe een beetje water toe om de massa niet te laten 

aanbranden. 

Om de maaltijd te compleet te maken, neem dan een stevig brood zoals een 

vloerbrood of een pain de bologne (ah), een meer granen brood met zaden. 

Snijd dit brood in plakken en de plakken in stukken zodat je mooie hapklare stukjes brood hebt. Nog 

lekkerder is als je een brood kunt scheuren en dit stuk besmeert met de kruidenboter. 

Wanneer de stoofpot warm is schep ik de stoofpot in grote komen en serveer deze met de 

kruidenboter, het brood en de wijn.  

Kook ze en geniet van de aandacht die u deze stoofpot hebt gegeven. 

Willem  
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JAMMER  JAMMER   JAMMER   JAMMER   JAMMER   JAMMER  JAMMER 

De computerlessen zijn een succes. Bérnard is een geweldige leraar. Wat een humor, wat een geduld, wat een 

voorbereiding heeft hij besteed aan het tot een succes maken van deze nieuwe cursus. Wij danken hem hier 

dan ook heel hartelijk voor. Hij laat alles compleet achter. Dus een opvolger heeft het wat dat betreft een stuk 

gemakkelijker. Hij kan nl instappen in een kant en klare opzet van de computerlessen. 

Maar helaas gaat Bérnard verhuizen. Dit besluit heeft hij moeten nemen gedreven door de omstandigheden. 

Wat jammer voor ons. Maar weet ook dat hij het zelf zeker niet leuk vindt. Hij heeft van het geven van de 

lessen genoten. (En geniet er nog steeds van).  

Wij zoeken dus een OPVOLGER! 

Iemand die nog een paar keer met hem mee komt lopen om te kijken hoe het e.e.a. gaat en die dan de lessen 

over wil nemen. 

De dag waarop dit moet gebeuren, wordt in onderling overleg besproken. 



AKTIVITEITEN KALENDER   SEPTEMBER – DECEMBER 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 

26 september 2015 

Burendag 2015.  

14.00 – 16.00 uur 

Zaterdag 

3 oktober 2015 

Wandelen 5 km + lunch 

09.30 – 13.00 uur 

Zaterdag  

3 oktober 2015 

DISCO  

19.30 – 22.00 uur 

Zaterdag 10 &  

Zondag 11 oktober 

2015 

Weekend Bruinisse 

 

Vrijdag  

16 oktober 2015

  

Workshop Herfststukjes maken 

19.00 – 21.00 uur 

Zaterdag  

24 oktober 2015 

Workshop Line Dance 

19.30 – 22.30 uur 

Zaterdag 

31 oktober 2015 

HALLOWEEN DISCO 

19.30 – 22.00 uur 

Zaterdag 

7 november 2015 

WANDELEN 

09.30 – 13.00 uur 

Zaterdag 

14 november 2015 

VRIJE DANSAVOND 

19.30 – 22.00 uur 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 

21 november 2015 

Dagreisje naar Valkenburg 

Zaterdag 

28 november 2015 

SINT  DISCO 

19.30 – 22.00 uur 

Zondag 

29 november 2015 

SINT  BINGO 

12.30 – 17.30 uur 

ZATERDAG 

12 december 2015 

KERSTMARKT / Glühwein etc 

09.30 – 14.00 uur 

Zaterdag 

19 december 2015 

Kerstfeest 

16.00 – 20.00 uur 

 

Donderdag  

31 december 2015 

Oliebollen / appelbeignets bakken  + 

ophalen 

Koffie staat klaar. 

Zondag 

6 december 2015 

Gebouw versieren voor de komende 

kerst.  

De koffie staat klaar vanaf 10.30 uur 

http://www.animaatjes.nl/plaatjes/sinterklaas/sinterklaas-hangt-aan-ballon-652362/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPn20riRksgCFQJaGgodltUKRA&url=https://www.kaartje2go.nl/kerstkaarten/kom-je-me-versieren-deze-kerst&psig=AFQjCNEZ__RXqqWNnjoeHz6C7yGE7MQGVA&ust=1443268790216442


 
 

STATIONSSTRAAT 1, 3201 AS Spijkenisse 
0181 - 634070 

 
In onze koffie- en thee speciaalzaak hebben wij meer dan 120 soorten thee 

voorradig. Ook hebben wij een breed assortiment Rooibos. 

Verder hebben koffiebonen vanuit verschillende werelddelen (die allemaal 

natuurlijk ook gemalen worden) en oud-hollands snoep o.a. ulevellen 

polkablokken en borsthoning. 

 

Naast de cadeaus die altijd klaar staan, kunnen wij van al onze producten voor u 

een cadeau op maat verzorgen. 

 

Natuurlijk bent u hier ook welkom voor een lekker potje koffie of thee met een 
huisgemaakte taartpunt. Ook voor een uitgebreide high tea bent u bij ons aan het 
juiste adres (wel even reserveren, wij kunnen hierdoor alles vers bereiden). 
Openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag  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

