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Activiteit

Naam

Voorzitter

Abelien van der Rest

1e penningmeester

Hans van Oostenbrugge

2e penningmeester

Ilse Wulff

0181-633363/
06 14130944
010-4162074/
06-28841030
0181-639273/
06-53557380

Secretaris

Gre Wiechmann

06-42826465/

gre.wiechmann@gmail.com

Zwemmen

Gre Wiechmann

0181-614787

Dansen

Monique de Lange

06-10172385

gre.wiechmann@gmail.com
Bestuurslid /
monique.vandenengel@gmail.com

hobby club middag

Adry Hille

0181-619221

Bestuurslid / a.hille@hotmail.nl

hobby club avond

Joke Versendaal

0181-636618

Bestuurslid / jokeversendaal52@gmail.com

Sportinstuif

Henk van Arkel

06-16302072

Bestuurslid / h.van.arkel7@kpnplanet.nl

Koken

Aukje Gutter

0181-659547

Bestuurslid / hoeven@planet.nl

Muziek

Wendy Mirer

0181-629600

Bestuurslid / hoon0054@planet.nl

Disco

Wil van der Velden

0181-663236

Bestuurslid/ wmc.vandervelden@gmail.com

Avondvierdaagse
Brugnieuws redactie

Gerrie Mirer
Gre Wiechmann

0181-639227

Gerrie.mirer@kpnplanet.nl
gre.wiechmann@gmail.com

Clubgebouw:

M.A. de Ruijterstraat 7

Rivièrabad:
Sportzaal Maaswijk:

Groene Kruisweg 21
Anne Frankstraat 26

Activiteit

1xper week

Tel. nummer

0181-614787

0181-611096

abelien@chello.nl
hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl
i.wulff.dnb@gmail.com

06-42826465

06-42826465
06-16302072

Plaats

Tijd

Zwemmen

maandagavond

Rivièrabad

18.00 - 20.00 uur

Dansen

dinsdagavond

clubgebouw

19.00 - 22.00 uur

hobbyclub 5-15 jaar

woensdagmiddag

clubgebouw

13.30 - 15.00 uur

hobbyclub < 15 jaar

woensdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

hobbyclub hout

woensdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

kookles

woensdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

Kookles

donderdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

Muziek

donderdagavond

clubgebouw

19.00 - 21.00 uur

Sportinstuif
Disco
Wandelen
Vrij dansen
Computercursus

donderdagavond
laatste zaterdag/maand
1x per maand zaterdagochtend
1x per maand zaterdagavond
Per cyclus 6x (dinsdagavond)

Sportzaal/Maaswijk
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw

19.00 -20.30 uur
19.30 - 22.00 uur
10.00 – 13.00 uur
19.30 – 22.00 uur
19.30 – 21.00 uur

Vertrouwenspersoon

Wil van der Velden

yoga geleid door
Gerdie Ros

donderdagochtend
0181-640512

wmc.vandervelden@gmail.com
clubgebouw

9.30 - 10.30 uur

Veel activiteiten geeft veel reuring!
Zondag 6 maart vertrokken wij met een goed gevulde dubbeldekker richting Hilvarenbeek.
We hoorden wel dat een aantal deelnemers terugschrokken van het woord Museum, maar
jammer voor hen, ze hebben echt iets gemist. We werden fantastisch ontvangen. Het was
echt een warm welkom. Er werd een prima rondleiding gegeven afgestemd op onze groep.
En…………… we waren echt allemaal eregasten! Het museum is deze dag speciaal voor ons
open gegaan. Koffie met iets lekkers, een lekkere lunch, een drankje.
De reacties waren enorm leuk. Er zijn twee speciale programma’s in dit museum. We
hebben dit jaar gekozen voor de orgels en alles wat daarbij kwam kijken. Er werd na de
koffie gelijk al gedanst. Het was een echte gezellige “ouderwetse” zondagmiddag. Heel veel
herinneringen kwamen boven: ouders, vaak met kinderen, die op zondagmiddag gingen
dansen in Zundert bij Napoleon. Maar er was ook een deelneemster die is opgegroeid op de
kermis. Je begrijpt die had helemaal een TOP dag.
Op 11 maart stond alweer de volgende activiteit gereed. De workshop Paasstukjes maken.
Wat is het leuk en gezellig geweest. Met echt heel veel belangstelling.
Zo kwamen er onverwachte gasten bij op de avond zelf, maar bleven er helaas ook weer een
paar weg, zonder dit te laten weten. Maar als we alle plussen en minnen hebben opgeteld,
zaten we boven de 30 deelnemers. Een geweldige opkomst dus. Met veel kunst en vliegwerk
werd nog snel van alles bedacht zodat iedereen met een prachtig stukje naar huis kon gaan.
Improvisatie is hier wel het toverwoord. Maar voor onze gemoedsrust. Geef je op en blijf niet
weg zonder afzeggen.
Het weekend van 19/20 maart stond bol van de activiteiten.
We startten om 10.00 uur met de Wandelclub. Fijn dat daar een paar nieuwe vrijwilligers bij
zijn gekomen. Het was weer een geweldige gezellige wandeling. En ook de lunch klonk weer
als een klok.
Vanaf 15.00 uur werd de zaal omgebouwd tot heus theater. Immers de playbackshow was
zaterdagavond. Wat was er geoefend en wat heeft het publiek genoten van de optredens. Er
waren lekkere hapjes klaargemaakt. Dus alle ingrediënten voor een zeer geslaagd
evenement waren aanwezig. Lees verderop maar in het blad.
Na deze avond, waar ook nog fantastische bloemstukjes konden worden gekocht, werd de
zaal weer omgebouwd tot Bingozaal.
Zondagmorgen in alle vroegte werden de prijzen allemaal in gereedheid gebracht en
uitgestald. Prachtige prijzen hebben wij van diverse sponsoren gekregen. Dat is echt een
steun in de rug!
Vanaf 13.00 uur werd er weer fanatiek bingo gespeeld. We hebben echter 1 familie die kan
het wel heel goed het spelletje spelen. Op het juiste moment slaan zij hun slag. Zij hadden
voor de 5e keer de hoofdprijs! Het moet toch niet gekker worden. Maar eerlijk is eerlijk deze
is eerlijk verdiend.
En toen werd onze ergste nachtmerrie een feit. De locatie van het afdansen waar we een
paar dagen van tevoren nog waren geweest om dat laatste puntjes op de i te zetten liet ons
in de steek. Niet te geloven. Dat doe je toch niet één week van tevoren.

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 buffet, erse sushi’s e ee ers, koud okbuffet, 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.

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

Donderdag
Waterland

Vrijdag
Noord

Maar dan zie je gelijk ook de kracht van onze vrijwilligers. We laten ons niet kisten! Er werd
hulp geboden om de locatie aansprakelijk te stellen, er werd meegedacht, gebeld, gemaild.
We zijn naar een andere locatie gaan kijken, maar die had wat “dingetjes” waar wij ons
zorgen over maakten. Maar ze waren wel bereid om ons uit de brand te helpen.
Maar toen ………………. stak Scala Molenwatering (de oude Angelus Merula) ons de helpende
hand toe. Een oudgediende, gepensioneerde, medewerkster fietste op maandag langs haar
werk en wist het voor elkaar te krijgen. Een lerares van een school hoorde het verhaal en via
via werd er contact gelegd. Kortom: we hadden een “nieuwe”, oude en vertrouwde afdans
locatie.
Dank aan iedereen die ons geholpen heeft en natuurlijk ook Scala Molenwatering en Dicky
en Astrid.
En dan praten wij al weer over april.
We starten de maand met een Rommelmarkt/Lentemarkt/Kledingbeurs. Deze inkomsten zijn
voor ons echt heel belangrijk. Zonder al deze extra inkomsten kunnen wij geen leuke dingen
doen. Dus nodig al je vrienden, vriendinnen, buren, kennissen, familie of wie dan ook, uit om
langs te komen. Wij staan strak gespannen klaar vanaf 09.00 uur.
Kom in grote getale. We hebben prachtige spulletjes gekregen. Wie weet vind jij nu net wat
je al heel lang had willen hebben.
Maandag 4 april zullen wij in de Algemene Ledenvergadering ingaan op wat wij het afgelopen
jaar zoal allemaal hebben gedaan. We zullen toelichten welke plannen wij hebben. Kortom
vanaf 20.30 uur is iedereen van harte welkom. En weet, er zijn geen stomme vragen te
stellen. Of we overal antwoord op hebben, weet ik niet. Maar wij doen ons best.
Op zaterdag 16 april gaat de wandelploeg al weer op pad! Het weer wordt steeds beter, maar
eigenlijk storen wij ons nooit aan het weer. Het gaat gewoon door. Wandelaars zijn immers
bikkels!
Op 23 april staat de Truckersrun weer op de rol. Een evenement waar wij aan kunnen
deelnemen met een aantal deelnemers van ons. Niet de deelnemers die in tehuizen zitten, zij
worden nl zelf benaderd en kunnen zich daar rechtstreeks opgeven. We hebben heel veel
aanmeldingen. Dus ook dit is een activiteit waar naar uitgekeken wordt door iedereen.
Op zaterdag 23 april is er weer een ORANJE DISCO!!! Leuk als je met iets Oranjes komt!
Helaas is onze DJ Lex gevallen en heeft zijn heup gebroken. Ik weet niet of hij dan alweer
zover is hersteld dat hij kan komen draaien. Lex van harte beterschap, knap maar snel op.
We weten dat je veel moet gaan oefenen met lopen, maar wij hebben vertrouwen in jou!
Op zaterdag 30 april komen gelukkig Arnold & Tineke Breuër weer een Line Dance avond
verzorgen. Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. De avond eindigt om 22.30 uur.
Verderop in het blad lees je wat wij nog in mei & juni gaan doen. Dus zet alle data maar
alvast in je agenda.
We hebben op dit moment te maken met een behoorlijk aantal zieke deelnemers/vrijwilligers.
Sterkte voor jullie allemaal. Sommigen worden geopereerd, andere krijgen behandelingen.
Maar allemaal verdienen jullie onze steun en wij wensen jullie sterkte toe! Hopelijk zien wij
jullie snel weer terug op de club komen.
Abelien (Abelien@chello.nl)

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

1.

Zaterdag 2 april

2016

wordt onze jaarlijkse rommel- en voorjaarsmarkt gehouden maar ook onze
kledingbeurs (inmiddels al wijd & zijd bekend)
Van 09.00

– 15.30 uur gaan wij weer prachtige spulletjes verkopen.

Er is heel veel binnen gekomen, dus ben je op zoek naar een echt koopje?
Zo hebben we naast de Rommelmarkt ook weer onze geweldige
kledingbeurs met mooie, schone kleding. En wat te denken van onze
prachtige bloemstukken? Vorig jaar waren we al vroeg uitverkocht. Dus
kom zo vroeg mogelijk.
We hebben weer verse jam en lekkere
oliebollen. Er is dit jaar heel veel
speelgoed binnengekomen. Ben jij op zoek
naar iets speciaals? Of heb je alleen zin
in een lekkere kop koffie/thee?
Ons café is ook weer geopend en heet u van harte welkom.
Breng je familie, vrienden, kennissen, buren en wie je maar wilt, mee.

En van de opbrengst kunnen we weer extra veel leuke dingen doen!
Wij danken alvast alle gulle gevers voor hun bijdrage. En alle kopers bij
voorbaat al onze hartelijk dank.

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

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

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

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

vanaf 09.30 uur.

Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer: 12.00 uur
Einde activiteit:

13.00 uur

Kosten incl de lunch:

€ 2,50 pp

Aanmelden bij Ronald
Mirer:

Volgende wandelingen zijn
Zaterdag 14 mei

r.mirer1@kpnplanet.nl
Zaterdag 18 juni 2016.
0181 - 639227


INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 16 april 2016
Naam:
Telnr.:
E-mailadres.
Ik maak gebruik van een rolstoel : ja/nee.
Ik heb zelf een rolstoel: ja/nee
Briefje in de gele bus in het clubgebouw vóór 14 april 2016

AVONDVIERDAAGSE
2016
Hallo allemaal, ook dit jaar zullen wij als Nieuwe Brug weer meelopen
met de Avondvierdaagse in Spijkenisse.

En wel van maandag 6 juni 2016 tot en met donderdag 9 juni 2016.
We hopen iedere avond zoals ieder jaar, om uiterlijk half zeven ‘s avonds te starten aan
de achterkant van het Marrewijkflat, op de parkeerplaats tegenover de meubelwinkel
van het Leger des Heils.
Om mee te mogen lopen/rijden moet je ouder dan 7 jaar zijn, en moet je je opgeven
voor: Donderdag 19 mei 2016.
Natuurlijk hebben wij ook mensen nodig die onze groep willen begeleiden.
Wij verzoeken deze mensen om zich ook op te geven, ook wanneer je niet voor een
medaille meeloopt. Geef je je namelijk niet op, dan ben je niet verzekerd en kun je niet
meelopen.
Opgeven kan bij:

Gerrie Mirer

Je aanmelding kun je in een

Snoekenveen 716

envelop

3205 CV Spijkenisse

in de gele brievenbus

Tel:0181-639227

in het clubgebouw doen

,

met geld

LET OP IN EERDERE KRANT VERKEERD BEDRAG
Kosten voor leden van de Nieuwe Brug: € 4,75
Kosten voor niet leden: € 7,25

Heb je niet betaald vooraf dan kun je niet mee

________________________________________________________________
Opgave:

Bij aanmelding betaald!:

Ja ik wil meedoen met de avondvierdaagse:
Naam:

Wel/geen medaille

Adres:

Deelnemer/Begeleider
Voor de ………e keer

Begeleiding wil wel/geen rolstoel duwen

LABU Offset-printing DRUKKERIJ
Familiedrukwerk; zoals Huwelijkskaarten Geboortekaarten,
Gelegenheidsdrukwerk.
Boeken voor deze worden uitgeleend om thuis te kunnen inzien.
Tevens het adres voor de kleine (beginnende) zelfstandige i.v.m. Handelsdrukwerk,
zoals Briefpapier, Facturen (meervoud), Visitekaartjes etc.

LABUDA

Dansschool

Club- en Privéles
Beginners, gevorderd en verder
speciale gezelligheidsgroep voor gevorderd en verder.

LABU COMPU Computeropleiding en programmering
Lessen in MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Access MS PowerPoint e.a.
Cursussen van één tot maximaal vier personen.
Ook privé-les. Tevens de mogelijkheid bij u thuis of op het bedrijf.

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

Fitness "LEO" FITNESS
Conditietraining: dit kan in privé- of clubverband. Wanneer je niet naar een
sportschool wilt, dan zijn wij het juiste adres.
Mogelijkheid voor een proeftraining.

LABUMUS MUZIEKSCHOOL
Gespecialiseerd in Keyboard, Piano en Orgel.

LABU ONDERNEMINGEN
vertrouwd sinds 1960. Meer weten? Maak een afspraak of vraag meer informatie.
0181-617080

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

WAAR:

M.A. DE RUIJTERSTRAAT 7, Spijkenisse

TIJD:

19.30 UUR TOT 22.00 UUR

ENTREE:

LEDEN-GRATIS
NIET-LEDEN 0,50 EURO

Wij hopen op een grote opkomst. Waar je woont van
Oostvoorne tot Rotterdam en alles er tussenin en er buiten:
jullie zijn allemaal van harte welkom.

Op zaterdag 30 april 2016
komen Arnold & Tineke Breuër van

19.30 – 22.00 uur
weer gezellig voor ons line dance avond organiseren.
Ook als je nog nooit aan Line Dance hebt gedaan, ben je
van harte welkom. Je kunt altijd meedoen.
De voorgaande keren bleek al hoe leuk het is om met
elkaar te dansen.
Toegang is voor leden gratis. Introducés betalen: € 2,00.

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

PLAYBACKSHOW 2016
1e plaats: Jeroen Jaspers
2e plaats: Miriam Schipper
3e plaats: Natasja Sjerp &
Fiona Wulff

Het meest originele
optreden kwam van
Robert Beekman.
Zijn vertolking van
Corrie Konings was
onnavolgbaar en
geweldig!
Volgend jaar
introduceren wij een
originaliteitprijs!

Het was weer een
heel gezellige
avond met veel
publiek, veel
mooie optredens,
een goede
organisatie. Het
was gewoon weer
T O P.
Wat was er
geoefend door de
deelnemers.

Op 19 maart 2016 was weer zo ver, na een jaar wachten en voor sommige heel hard oefenen, was het
weer tijd voor de jaarlijkse playbackshow.
Nadat alle artiesten waren gearriveerd konden we beginnen met een goed gevulde zaal vol met fans,
familie en vrienden en bekenden
Iedereen deed weer enorm zijn best om iets moois te laten zien en dat allemaal op hun eigen manier
waardoor er vooral voor de jury een moeilijke taak lag. Want er waren nogal wat verschillende optredens
waarbij de ene geweldig kon playbacken, er prachtig uitzag of er voor zorgde dat het dak bijna van de
zaal vloog. Net als ieder jaar was ik weer erg blij dat ik niet in de jury zat want ik had niet kunnen kiezen
wie er dit jaar de 1e 2e of 3e prijs zou gaan winnen.
Er was voor iedereen zoals altijd weer een hoop te zien en beleven. En dit jaar ook een hoop te lachen.
Een aantal maal gingen alle armen in de lucht en werd er luid meegezongen met een nummer van
sommige artiesten zat ook de complete fanclub in de zaal die erg enthousiast werden als hun favoriet op
het podium stond.

Robert Beekman zorgde dit jaar toch wel voor een klapstuk door op de treden als Corry Konings. Dit
door dan ook verkleed te gaan als vrouw. De voorgevel zat na verloop van het optreden niet helemaal
goed meer maar het was wel een geweldig optreden.
De avond vloog voorbij maar uiteindelijk was het dan tijd voor de jury om te gaan bekijken wie er nu een
1e 2e of 3e prijs had gewonnen.
De rest had natuurlijk ook gewonnen want iedereen kreeg net als ieder jaar een medaille en een roos.
Maar na wikken en wegen kwam de jury waar Abelien, Saskia en Astrid inzaten toch nog vrij snel met de
uitslag en dat was toch nog wel even erg spannend.
Iedereen werd naar voren geroepen waarna de uitslag bekend werd gemaakt door Abelien. Als derde
won een trio dat optrad als duo. Namelijk Natasja Sjerp en Fiona Wulf als K3.
Op de tweede plaats een dame die al jaren meedoet maar nog niet eerder in de prijzen was gevallen,
namelijk Miriam Schipper als Marco Borsato met het liedje neem me mee. En ze nam ons inderdaad
mee in een flitsend optreden.
Tot slot kwam de 1e prijs die werd gewonnen door Jeroen Jaspers als Guus Meeuwis met een echte
showbril.
Dat was dan weer het einde van weer een gezellige en toch ook wel spannende avond. Waarbij ik tot
slot nog even iedereen wil bedanken voor hun mooie acts en bijpassende kleding want zonder jullie
hadden we niets te zien gehad en was het maar een saaie avond geworden. Natuurlijk wil ik ook alle
mensen in de zaal bedanken die iedereen zo goed hebben aangemoedigd en vooral meegezongen.
Natuurlijk wil ik ook de jury bedanken voor hen toch wel erg moeilijke taak dit jaar. Tot slot wil ik ook
weer alle medewerkers bedanken die met elkaar hebben gezorgd voor deze gezellige verzorgde avond.
Groetjes en misschien tot volgend jaar Ilse Mirer

Zaterdag 30 april 2016: Line Dance
Zaterdag 4 juni 2016 : vrije dansavond.

Van harte gefeliciteerd!
Verjaardagen april
Caroline
Monique
Sofie

Eijke
Rietveld
de Reus

2
2
3

april
april
april

Fanny
Willem
Emmy
Mylène

Steenvoorde
Meyer
Boelens
Kootstra

3
5
8
9

april
april
april
april

Lucil van
Marijke van 't
Theo de
Donny

Trigt
Hoff
Waard
Eringaard

9
9
9
9

april
april
april
april

Hennie
Anne
Nick van
Edwin
Kees
Jannie
Magda
Netty
Yvonne
Gerdie

Oosterhout
Hoppener
Norden
Telkens
Jongerius
Brandt
Korengevel
Dekker
Schüchner
Ros

13
13
14
16
16
17
18
18
19
20

april
april
april
april
april
april
april
april
april
april

Henk van
Martin
Sigrid van
Lisa

Arkel
Bun
Uijttewaal
Calvis

21
21
21
24

april
april
april
april

Fiona
Adry
Mehmet
Rob

Wulff
Hille
Bozanli
Hoogstad

25
26
27
27

april
april
april
april

HILVARENBEEK
6 maart 2016.
Educatief uitje naar het
Museum Soet & Vermaeck.
En vermaakt dat werden
wij! Wat was het een
geweldige dag.

Het winkeltje was een
verrassing. Dit was
hééééél klein, maar je kon
er leuke dingen kopen. De
verrassing was, dat het
winkeltje ook tevens lift
was weer je mee naar
beneden kon gaan.
En dat gaan we een andere
keer doen.

Het verhaal bij deze foto is
dat dit de 7 dochters waren
van de kroegbaas. Ze
noemden dit al snel de
14 billekes.

Het onderste orgel komt uit
Antwerpen. De poppen
konden bewegen, ze gingen
zelfs staan! Geweldig toch?

WANDELEN OP
ZATERDAG 14 MEI 2016
Ja, we gaan er weer op uit voor een lekkere wandeling.
Wandel jij ook mee? Onze vaste deelnemers weten inmiddels
hoe leuk het is! Maar je kunt er altijd bij! Zit je in een
rolstoel? Geen probleem je kunt lekker mee met ons.

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

vanaf 09.30 uur.

Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer: 12.15 uur
Einde activiteit:

13.00 uur

Kosten incl de lunch:

€ 2,50 pp

Aanmelden bij Ronald
Mirer:

Volgende wandeling is op
Zaterdag 18 juni 2016.

r.mirer1@kpnplanet.nl
0181 - 639227


INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 14 mei 2016
Naam:
Telnr.:
E-mailadres.
Ik maak gebruik van een rolstoel : ja/nee.
Ik heb zelf een rolstoel: ja/nee
Briefje in de gele bus in het clubgebouw vóór 10 mei 2016

VRIJDAG
27 MEI
19.00 – 21.00

uur
Op vrijdag 27 mei 2016 gaan wij lekker gezamenlijk bakken. Doe jij ook mee?
Geef je snel op. Wij zijn van 19.00 – 21.00 uur druk met elkaar aan de slag zodat
je na afloop iets lekkers mee naar huis kunt nemen!
Geef je snel op. Eigen bijdrage is € 3,00. Introducés zijn ook van harte welkom.
Betalen graag op de avond zelf. Aanmelden bij paulusros@gmail.com of via onderstaand strookje.
Opgeven betekent wel ook komen! Bij wegblijven, dien je toch je bijdrage te betalen.
Ja, ik kom graag naar de Workshop Bakken op vrijdag 27 mei 2016.
Naam:
Adres:

Telnr.:

Ik breng als introducé mee: _______________________________________
Betalen op de avond zelf. Je aanmelding TOT 24 MEI 2016 graag in de gele brievenbus in het
clubgebouw.

En een Goede Vrijdag werd het! In dubbel opzicht! Was onze eerdere
locatie opeens overboekt, gelukkig werden wij uit de brand geholpen.
Om 10.00 uur, op vrijdagochtend vielen een groot aantal vrijwilligers incl.
alle spullen bij Scala Molenwatering binnen om alles in gereedheid te
brengen voor het afdansen. Het was, als vanouds, een warm welkom van
twee kanten.
Al snel was de zaal in orde gemaakt, lekker koffie met elkaar gedronken
en de zaal extra mooi versieren. Aan het plafond werden de prijzen op
ingenieuze wijze bevestigd. Aan het einde van de dansavond was het de
bedoeling dat alles uit de lucht kwam vallen. Nu dit is goed gelukt!
Op de avond zelf stond alles strak gesteld om alle enthousiaste gasten, de
deelnemers en de vrijwilligers te ontvangen.
Voor het eerst dit jaar hadden wij een tafels vol met bloemstukken staan,
gemaakt door Monique. Theo & Priscilla zouden proberen om ze allemaal
te verkopen.

De weddenschap heb ik verloren, zoveel bloemstukken verkopen had ik niet
mogelijk geacht. Alles was verkocht aan het einde van de avond. Dank aan alle
kopers.
De avond werd geleid door Michael. Deze stond als een volleerd spreekstalmeester
op het podium. Alle deelnemers, vrijwilligers stonden op tijd klaar voor hun
testdansen.
Rodney was degene die de muziek deze avond heeft verzorgd, want al onze
vrijwilligers waren nl allemaal druk om samen met de deelnemers, alle dansen op

een juiste wijze uit te gaan voeren.
Onze professionele jury stond ingespannen toe te kijken. Wat was het een feest en
wat was het gezellig. En gelukkig is iedereen geslaagd.

Het barpersoneel heeft het de hele avond druk gehad en hebben iedereen van een
natje en droogje kunnen voorzien.
Omdat de locatie op het laatste moment was gewijzigd, is iedereen gebeld, zijn de
kaarten door Guus opnieuw gemaakt. Kortom heel veel extra werk. Zonder morren
pakten iedereen dit op.
Volgend jaar hoop ik dat wij deze locatie weer mogen gebruiken. Dicky en Astrid wij
hopen op jullie welwillende medewerking.
Het voelde als een warm bad! Wij hebben er van genoten! Heel hartelijk dank
hiervoor. Abelien

Voor de deelnemers en jury was
er een leuk aandenken.

Zalm tompouce

Heerlijk als lunch: knapper ig bla derdeeg belegd met roomkaa s, zalm en appel
Deze ma a nd geen recept voor een diner , ma ar een r ecept om tijdens de lunch van te
genieten. Met de zomer in aa ntocht zijn licht verteer ba re r ecepten die bij de zomer pa ssen
een uitkomst. Dit recept is makkelijk te maken en geeft een hoop smaa k. Geniet er va n !








4 plakken bladerdeeg (diepvries)
150 gr gerookte zalm
handje rucola sla
1 ei
1 bakje kruiden roomkaas
1 appel
snufje zwarte peper
Bereiding
Verwarm de oven op 180 graden. Laat de plakken bladerdeeg ontdooien en snijd ze 1 x
doormidden tot 8 rechthoeken en leg ze op een met bakpapier bekleedde bakplaat. Prik met
een vork wat gaatjes in het deeg en bestrijk ze met een losgeklopt ei. Bak ze in ca 20 minuten
krokant op ongeveer 180 graden.

Laat ze daarna afkoelen en besmeer 4 stuks met een laag kruidenkaas. Beleg ze met wat
gerookte zalm en bestrooi met een snufje peper. Verdeel wat rucola en stukjes appel er over.
Dek af met de overige plakken bladerdeeg.
Met heel veel dank aan: www.leukerecepten.nl

Vrijdag 17 juni 2016
Op vrijdagavond 17 juni 2016 is er weer een workshop.
Dit keer hebben wij Gerdie Ros bereid gevonden om deze workshop te
organiseren.
Iedereen kan meedoen. Ervaren, onervaren meld je snel aan!
Eigen bijdrage € 3.00. Dit is inclusief de thee/koffie.
Graag op de avond zelf dit geld meebrengen.

Aanvang is 19.00 uur

Einde is 21.00 uur

Aanmelden kan via onderstaand strookje of per mail naar
gerdiefreespirit@gmail.com

Aanmelden voor vrijdag 17 juni 2016 Workshop Mandala tekenen.

Naam:

Deelnemer / Vrijwilligster

E mailadres:
Telefoonnr:

Briefje graag in de gele brievenbus in het clubgebouw.

AKTIVITEITEN KALENDER april / mei 2016
Zaterdag 2 april

Rommelmarkt/Kledingbeurs / Lentemarkt

09.00 – 15.30 uur

en verse Oliebollen

Maandag 4 april

Algemene Ledenvergadering

20.15 uur

Zaterdag 16 april

Wandelen

10.00 – 13. 00 uur

Zaterdag 23 april

Truckersrun

Zaterdag 23 april

ORANJE DISCO

19.30 – 22.00 uur

Zaterdag 30 april

Line Dance avond

19.30 – 22.00 uur

Zaterdag 14 mei
10.00 – 13.00 uur

Wandelen

Vrijdag 27 mei

Workshop Bakken

19.00 – 21.00 uur

Zaterdag 4 juni

Vrije dansavond

19.30 – 22.00 uur

Maandag –
donderdag

AVONDVIERDAAGSE

6 t/m 9 juni

17 juni 2016
19.00 – 21.00 uur

18 juni 2016
10.00 – 13.00 uur

25 juni 2016

Workshop Mandala tekenen

Wandelen

SLOTDAG

Het klinkt nog heel ver weg 2017, maar het is sneller dan je denkt. Wij willen ons
jubileum vieren op ZATERDAG 17 juni 2017!
We hopen er met elkaar een prachtig feest van te maken.

ZET DEZE DATUM ALVAST IN JE AGENDA!!!!!!!!

en

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

STATIONSSTRAAT 1, 3201 AS Spijkenisse
0181 - 634070

In onze koffie- en thee speciaalzaak hebben wij meer dan 120 soorten thee voorradig.
Ook hebben wij een breed assortiment Rooibos.
Verder hebben wij koffiebonen vanuit verschillende werelddelen (die allemaal natuurlijk
ook gemalen worden) en oud-hollands snoep o.a. ulevellen polkabrokken en borsthoning.
Naast de cadeaus die altijd klaar staan, kunnen wij van al onze producten voor u een
cadeau op maat verzorgen.

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

9.00 uur - 17.00 uur
9.00 uur - 15.00 uur

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

