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

Rivièrabad: Groene Kruisweg 21 

 

06-42826465   
Sportzaal Maaswijk: Anne Frankstraat 26 

 

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/


Wij starten met ons 40
ste

 Stichtingsjaar!  

De zomer stond in het teken van de Olympische Spelen. Dat is altijd een bijzonder evenement. Dit jaar 

hebben wij ook een bijzonder evenement. Zet maar in je agenda:  

Zaterdagavond 17 juni 2017 vieren wij ons 40-jarig bestaan! Dan hebben wij FEEST in Theater De Stoep.  

Wat hebben de sporters hard getraind om mee te kunnen doen aan de spelen in Rio. Vier jaar lang, dag 

in, dag uit trainen, alles er voor opzij zetten en dan verloopt het voor sommigen (zeer) teleurstellend.  

Stel je voor,  je begint vol goede moed aan je wedstrijd en na 3 minuten ben je klaar! Dan leer je toch ook 

hoe hard het kan zijn om te verliezen. Maar wat zijn wij trots op al deze sporters! 

 

 

Wij gaa  er et elkaar oor!  Zo’  tea , o  daar ij te mogen horen,  dat is toch fantastisch.               

Met elkaar de leuke momenten delen, maar ook gedurende de mindere momenten elkaar steunen en er 

voor elkaar te zijn.  

Met elkaar de klus klaren. Ik hoop dat dit het komende jaar ook bij ons gaat lukken.  

In de zomermaanden zijn er weer de nodige klussen geklaard. Natuurlijk was niet iedereen er, maar er is 

schoongemaakt, ramen gezeemd  ( we zijn nog niet helemaal rond).  Wij hebben geverfd, geklust en de 

tafels zijn weer in de olie gezet, terwijl ik dit schrijf, zijn wij nog steeds druk doende om het nieuwe 

seizoen goed op te starten. Want een ding is zeker bij ons zijn er echt geen kaboutertjes die alles op orde 

houden, we hebben geen geld om een professioneel bedrijf dit werk te laten doen. Nee, wij moeten met 

elkaar deze soms (niet) leuke klussen klaren.  

 

 

 

 

 

 

 

Waar ik altijd heel erg van onder de indruk ben is de 

teamgeest die er heerst, de teamspirit, het enthousiasme.  

Het elkaar gu e . Ee  uitstrali g a : ij zij  éé  TEAM .   

Volgend jaar juli krijgen wij een nieuwe vloer in de grote zaal. Dan 

wordt de bar aangepast, moet de zaal geverfd worden, kortom wij 

hebben het volgend jaar in juli ook erg druk. Als het goed is wordt de 

buitenboel nu echt dit jaar geverfd. Ben jij een goede klusser? Meld 

je aan. 

Maar we hebben ook weer gewandeld deze zomer. 

Lekker met elkaar naar buiten. De deelnemers 

waren er bijna allemaal. Een enkeling was op 

vakantie. Het was weer oergezellig. Wil jij de 

volgende keer ook meelopen en meelunchen? Hoe 

meer zielen, hoe meer vreugd. En ook als je in een 

rolstoel zit, dan kun je mee. 
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Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse, Telefoon: 0181 620633 

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

en alle softdrinks zijn bij de prijzen inbegrepen. Bier, wijn en andere alcoholische dranken zijn tegen een uiterst vriendelijke 

prijs verkrijgbaar. Ieder gerecht wordt vers gewokt voor u. 

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

keuze, ee  ar  buffet, erse sushi’s e  ee  ers, koud okbuffet, salade buffet 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


 

 

 

Maandag 29 augustus starten de zwemmers weer! Er wordt gezwommen tussen 18.00 – 20.00 uur. 

Verdeeld in twee groepen van elk een uur. Dus wil je je nog aansluiten, ga gewoon kijken en dan zie je 

gelijk hoe leuk z e e  is. E ….. e ege  is e  lijft gezo d.  

Maar we hebben ook weer extra activiteiten:  

 

We gaan heel hard werken, want de ROMMELMARKT is er weer. ZATERDAG 17 SEPTEMBER A.s.  Heb je 

nog spulletjes? Breng ze mee. Kun jij helpen opbouwen, of wil je op de dag zelf helpen? Graag. Vele 

handen maken licht werk. Want met de opbrengst van deze Rommelmarkt kunnen wij weer extra leuke 

dingen doen.  

Het geld komt gelijk weer ten goede aan onze eigen leden!  En aan iedereen het verzoek, breng je 

familie, kennissen, vrienden, vriendinnen allemaal mee naar deze gezellige markt. 

 

 

Meld je aan! Het is helemaal gratis en het is altijd weer heel gezellig. De Brunch is van  

11.00 – 13.00 uur.  

 

 

We zijn het seizoen gestart met de strijd om 

de traditionele Wansinkbokaal. De jaarlijks 

terugkerende zeskamp waar wij met teams 

onderling strijden uitsluitend voor de eer.   

Met leuke spellen, waar iedereen aan mee 

kan doen. Het weer was mooi  en dat maakt 

zo’  e e e e t og leuker. I  het olge de 
clubblad volgt het verslag. 

Dan hebben wij op ZATERDAG 24 SEPTEMBER weer de 

BURENDAG! Een lekkere Brunch gezamenlijke met alle 

deelnemers/vrijwilligers, het Wijk e tru  het 
Ce tru  e  de e o ers a  de M.A. de Ruijterstraat.  



 
      

 

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 

 

                                       

 

 



 

Op Vrijdag 30 september a.s. is alweer de eerste Workshop.  

 

En dan schrijven we alweer Oktober. Ook deze maand staat bol van de activiteiten.  

 

En wat te denken van de wandeling voor de thuisblijvers op zaterdag 8 oktober. Want we gaan 

datzelfde weekend (dit keer zelfs 2 nachten) immers  naar Hattem.   

Wat een enorm leuk programma is er weer gemaakt. Kijk maar snel in het blad verderop.  

 

Hier kijken we echt weer naar uit.  

En dan wordt de maand oktober alweer afgesloten traditie getrouw met een DISCO.   

Kortom naast de weekactiviteiten, zijn de weekenden ook weer goed gevuld.  

Kom jij graag naar de club? Breng je vrienden/vriendinnen ook mee om kennis te maken met de 

activiteiten. Er is bij ons voor iedereen een plekje. Ken je nog iemand in je omgeving, maak hen attent op 

onze Stichting. Wijs je omgeving ook op onze Stichting.  

Ik heb de eerste plannen al gezien rondom het Kerstuitje en het Educatief uitje in het voorjaar. Voor hen 

die van raadselen houden? Bernard Laparlière is bij het Educatief uitje betrokken. Hij is verhuisd maar 

volgt ons nog op afstand. 

Tot binnenkort!  Abelien. (Achterin is de activiteitenkalender opgenomen: Print uit en hang hem in het 

zicht dan ben je altijd op de hoogte) 

Dit keer gaan wij  HERFSTSTUKJES maken. 

Kom jij ook? Schrijf je snel in, want we 

moeten natuurlijk wel de materialen 

i slaa . E … opge e  eteke t ook ko e .  

 

Zo gaan wij op  Zaterdag 1 OKTOBER weer 

naar de DISCO.  

ZORG DAT JE ER BIJ BENT! 

Op Zaterdag 22 oktober is er weer een linedance 

avond.  Tineke en Arnold Breuër komen ons weer 

hiermee helpen.  Introducés zijn ook welkom. 
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ZATERDAG 17 september 2016 

09.00 – 15.30 uur  

IS ER WEER EEN HERFSTMARKT,  EEN ROMMEL- EN 

KLEDINGMARKT.    

 

 

     

 

     Speelgoed, elektronica, huishoudelijke spulletjes, kleding. Ons gezellige cafe en de enveloppenstand. 

Zaterdag 17 september  2016 wordt onze traditionele rommelmarkt houden. 

Deze is inmiddels uitgebreid met een kledingbeurs en een herfstmarkt.   

Aan alle vrijwilligers het verzoek om deze datum vrij te houden en ons te 

komen helpen. We hebben nl vele handen nodig, zowel bij het opbouwen, als 

het verkopen en bij het opruimen. 

Vrijdag 16 september zal begonnen worden met het opbouwen. We hebben 

weer een enveloppenstand en gelukkig is onze ervaren oliebollenbakker er weer 

bij. Dat beloven weer super oliebollen te worden!   

 

  

 

 

   

 
        

1.  

 

  

Bel/mail even met Monique of Mees. 0181 612128 of 

06 10172385. Monique.vandenengel@gmail.com 
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Op dinsdag 13 september 2016 start er voor de VRIJWILLIGERS een  

B E G I N N E R S C U R S U S 

Computervaardigheden.  

Aanvang 19.30 uur.  

We hebben van de laatste cursus het e.e.a. geleerd.  

We kunnen nl niet een cursus houden op verschillende kennis 

niveau’s.  

We organiseren dus drie cursussen het komende verenigingsjaar. 

 

1. Cursus beginners, start  13  september en stopt voor de herfstvakantie 

2. Cursus voor mensen met enige computerkennis, start direct na de herfstvakantie 

3. Cursus voor gevorderden, start in februari 2017 na de voorjaarsvakantie. 

 

BERT MOLEMA GAAT DE CURSUS GEVEN. HEB JE (NOG) GEEN COMPUTER??  GEEN 

PROBLEEM, WIJ HEBBEN LAPTOPS DIE JE KUNT GEBRUIKEN. 

MELD JE AAN BIJ:  gre.wiechmann@gmail.com of  bert.molema@gmail.com 

 

 

 

Zou je dit ook wel eens met je computer 

willen doen? 

Kom dan naar onze beginnerscursus!!!! 

START dinsdag 6 september 2016. 
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De rommelmarkt is al weer bijna. Heb je nog spulletjes? Breng ze mee!!!! 

De opslag is al goed gevuld maar hier kan nog veel meer bij dussss kom maar op met alle 

spulletjes die u niet meer gebruikt. Wel moet alles heel en schoon zijn. Want als je zelf 

iets koopt wil je ook graag iets kopen wat werkt.  

Als iets kapot is, dan kunnen wij er ook niets mee. Dus kijk zelf wel kritisch naar wat je 

aanbiedt. We zoeken kleding,  glas,  speelgoed,  knuffels, kook en bak gerei, kleine 

meubels , elektra, boeken enz.enz. 

Kortom alles kunt u bij ons kwijt. Maar nogmaals, alleen als het heel is en schoon. 

Alles kan ingebracht worden op de club vanaf 5 september op de volgende tijden.  

Maandag ochtend:    10.00 uur tot 12.00 uur 

Woensdagmiddag  :    14.00 uur  tot  15.00 uur  

Woensdag- en donderdag avond:     18.30 uur tot 21.00 uur 

Wil je je spullen eerder kwijt, bel even met Mees of Monique.  

Graag aanleveren in stevige, het liefst bananendozen. 

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

Mees 0181-612128 of Monique 06- 10172385;   

Dan zorgen zij dat het wordt opgehaald.  

GEZOCHT 
SPULLETJES 

HEEL & 

SCHOON 
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ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2016 

organiseren Het Wijk e tru  Ce tru  e  “ti hti g De Nieu e Brug een 

BRUNCH in het kader van  

B U R E N D A G   2016 

Deze brunch wordt bij mooi weer in de tuin achter het gebouw van Stichting 

De Nieuwe Brug en het Wijkcentrum het Ce tru  aan de M.A. de 

Ruijterstraat geserveerd. Bij minder goed weer zal de BRUNCH binnen 

worden gehouden aan de M.A. de Ruijterstraat 7.   

Alle bewoners van de M.A. de Ruijterstraat, de vaste bezoekers van het 

ijk e tru  Het Ce tru  e  de deel e ers/ rij illigers a  “ti hti g       
De Nieuwe Brug worden van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.               

Wij gaan BRUNCHEN van 11.00 uur tot 13.00 uur. 

 

 

 

Burendag Brunch,  zaterdag 24 september 2016.   Ja ik kom graag naar deze brunch. 

Naam:        Telefoonnr: 

Adres:        Email-adres: 

Ik kom met   _______ personen naar de Burendag Brunch op Zaterdag 24 september a.s.   

Inleveren van het strookje mogelijk tot dinsdag 20 september a.s. bij Stichting De Nieuwe Brug, M.A. de 

Ruijterstraat 7, Spijkenisse.  

U I T N O D I G I N G 

BURENDAG 

B R U N C H 

K O M T    A L L E N   !!!!! 

 
  



 

 

We gaan naar  

Molecaten Park De Leemkule, Leemkuilen 6, 8051 PW Hattem 

 

P R O G R A M M A 

 

Vertrek op vrijdag 7 oktober 2016 om 14.00 uur vanaf de M.A. de Ruijterstraat 

Zaterdag 8 oktober bezoek aan Hattem en iets “leuks” bezoeken 

Zondag 9 oktober bezoek aan de Nationale Bokbierdag met bezoek aan de optocht 

in Zutpen. Verwachtte terugkomst in Spijkenisse: 17.30 uur.  

All-in eigen bijdrage € 60,-- 

 

 

 

 

 

    
 In principe hoeven de deelnemers uitsluitend zakgeld mee te nemen als zij zelf iets 

wensen te kopen. 

  

Dit eigen bijdrage ad € 60,-- kan overgemaakt worden op gironummer:  

NL 88 INGB 0005704558 t.n.v. Stichting de Nieuwe Brug te Spijkenisse, onder 

vermelding van naam en weekendreis 2016. 

  

Wij gaan er van uit dat als je je hebt opgegeven je ook daadwerkelijk mee gaat.   

De betaling dient uiterlijk 30 september 2016 bij ons binnen te zijn.   

 

 



 

Deelname aan deze reis is alleen mogelijk indien je:  

 

- Als je lid bent van de Nieuwe Brug 

- Zindelijk bent óf als je een persoonlijke begeleider bij je hebt 

- Minimaal 7 jaar bent  

-  

Je ontvangt je instapkaart een week voor vertrek. Deze kaart is uitsluitend voor jezelf .  

Vergeet hem niet mee te nemen op de dag van vertrek! 

 

 

Vrijwilligers voor het weekend van 7, 8 en 9 oktober 2016 gezocht. 

Kun je ons helpen bij het weekend?  We hebben veel vrijwilligers nodig om het weekend vlekkeloos te laten 
verlopen. Je begeleidt het hele weekend een groep, helpt hen waar mogelijk en slaapt ook bij je groep. Geef even 
een mailtje aan monique.vandenengel@gmail.com  als je mee kunt én wilt gaan. Want vele handen maken licht 
werk.  

 

Aanmeldingformulier DEELNEMER 

Ik meld mij aan voor het weekend van vrijdag 7 t/m zondag 9 oktober. Dit jaar gaan wij voor het eerst twee nachten weg. Na dit 
formulier volledig ingevuld en ingeleverd te hebben én € 60,-- overgemaakt (dit is inclusief de 
consumptiebonnen/toegangsgelden etc)  te hebben aan de penningmeester,  ontvang ik ongeveer 1 week voor vertrek mijn 
persoonlijke instapkaart. 
 

Naam:    ____________________________________________________ 

Adres     ____________________________________________________ 

Tel.nr     ____________________________     E-mailadres : __________ 

Deelnemer  is lid van activiteit: ______________ of is algemeen lid. 

Medische gegevens en begeleidingsaspecten voor deelnemers: 

Naam:   

Adres: 

Tel.nr: 

Tel.nr contact persoon:  ______________________   Naam: ____________ 

Zorgverzekeraar:            ______________________  Nummer: __________ 
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Naam deelnemer:  (Gaarne ook op deze pagina invullen). _________________________________________ 

Heeft de deelnemer hulp nodig bij: 

o wassen aan aankleden     ja/nee 
o bed opmaken      ja/nee 
o toiletgang       ja/nee 
o eten/drinken       ja/nee 
o traplopen       ja/nee 
o 1

e
 verdieping slapen toegestaan    ja/nee 

o Is de deelnemer zindelijk?     ja/nee*  

* Is de deelnemer niet zindelijk dan gaarne persoonlijke begeleiding mee. Echter deze begeleiding zal ook bereid moeten zijn 
mee te werken bij het verrichten van een aantal “taken” welke de vrijwilligers van de Stichting De Nieuwe Brug ook verrichten.   

Deelname aan het weekend voor persoonlijke begeleiding is mogelijk, uiteraard indien er voldoende plaats is. Kosten 
verbonden aan het weekend zijn in dat geval € 40,-- voor de persoonlijk begeleider. 

Gebruikt de deelnemer medicijnen?      ja/nee   Zo ja welke? 

(Deze informatie wordt doorgegeven aan de aanwezige begeleidende arts van dit weekend) 

o Heeft de deelnemer deze medicatie in eigen beheer?  ja/nee 
o Heeft de deelnemer een dieet?      ja/nee 

Zo ja: geef de dieetwensen hieronder weer: 

 

o Mag de deelnemer alcohol gebruiken?   ja/nee 

Zijn er psychische of lichamelijke problemen waarvan wij op de hoogte moeten zijn? Hierbij te denken aan b.v. epilepsie, 

suikerziekte, hartklachten, gedragsproblemen etc? 

 

 

 

Andere opmerkingen of aandachtspunten:  

 

 

Gaarne uw opgave in de gele bus in het clubgebouw.     

Mailen mag ook naar monique.vandenengel@gmail.com 
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EIGEN BIJDRAGE I“ € 3,00 pp incl. consumpties. 

 

Ik geef mij op voor de Workshop HERFST STUKJE MAKEN 

op vrijdag 30 september 2016.  

Naam:       Tel.nr: 

Adres:       Mailadres: 

Eigen bijdrage: € 3,00 pp (incl. consumpties) Graag betalen op de avond zelf! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ GAAN WEER STARTEN, LEKKER DANSEN, (BIJ)KLETSEN 

EN MET ELKAAR WAT DRINKEN!!!!!!!! 

KOM JIJ OOK??   

WAAR:       M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

VAN:    19.30 – 22.00 uur 

Toegang:    Lede  gratis. I trodu ees: € 0,50 

 

 

 

 
 



WANDELEN OP  

ZATERDAG 8 oktober 2016 

Ja, we gaan er weer op uit voor een lekkere wandeling. Ga je niet mee met 

het weekend? Geeft niet want je kunt lekker meewandelen. Onze vaste 

wandelaars weten inmiddels hoe leuk het is!  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 

 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 8 oktober 2016 
 

 

 

 

 

 

Aanmelden bij Ronald 

Mirer: 

r.mirer1@kpnplanet.nl 

0181 - 639227 

 

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  5 oktober 2016 

 Volgende wandeling is op   

Zaterdag 5 november 2016. 
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Van harte gefeliciteerd! 
 

Verjaardagen september 

André van Dijk 1 september 

Ans  Ruijter 1 september 

Silvano Louwers 2 september 

Koos van Leyden 2 september 

Rene Castelijns 5 september 

James Bol 6 september 

Jolanda Bank 7 september 

René Riegen 7 september 

Nel van Tour 12 september 

Sven Wulff 12 september 

Winnie Hensema 13 september 

Anneke Kranenburg 19 september 

Gerrie Mirer 20 september 

Sabine Hakkert 20 september 

Francesca Kalfs 20 september 

Irene Sweben 20 september 

Lex Louman 23 september 

Jannie van der Hoek 23 september 

Madelon Meijer 24 september 

Annemarie Noordsij 25 september 

Lenie Langstraat 25 september 

Adrie Langstraat 25 september 

Saskia van Norden 25 september 

Ria van de  Berg  28 september 

Linda Schouten 29 september 

Youssef Driouich 30 september 

Marianne van der Meer 30 september 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

 

 

Wij zijn op zoek naar iemand die voor ons op zoek 

gaat naar extra adverteerders. 

Met de opbrengst van de advertenties hopen wij  

de uitgave van ons clubblad volledig te kunnen 

financieren. 

Wij willen nl voor al onze deelnemers een 

gedrukte versie van het blad kunnen blijven 

uitgeven. 

Adverteerders zijn hierbij van wezenlijk belang. 

Kom jij ons helpen? Wij hebben inmiddels een 

bereik van zo’n 700 adressen.   

Je kunt er dus op rekenen dat je advertentie wordt 

gelezen! 
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AVONDVIERDAAGSE MEI 2016 

 

 

 

       Voor de 25
ste

 keer!!!! 

 

 

 

 



 

Wat een enorm leuk artikel! Dank je Patricia. Wij zijn blij met jouw inzet. 



 

Een nieuw jaar, wij zijn op zoek naar nieuwe ideeën.  Wat zou jij anders willen zien, of 

wat zou je graag als een aanvulling willen zien?  Wat zou jou wens zijn? 

Kunnen wij alle plannen realiseren?  Natuurlijk niet. Maar meedenken is altijd een goed 

plan. 

Dus …… he  jij ee  idee, ee  e s of at da  ook laat het o s ete . 

Doe dit briefje met je naam en je idee/wens in de gele bus en wie weet welk initiatief 

wij gaan ontwikkelen. 

 

Naam:             ______________________________________________________ 

Ik zou graag:  ______________________________________________________ 

                        _______________________________________________________ 

                        _______________________________________________________ 

 

 

 

 



  SPORTEN IS GEZOND!!!!!                                     

 

   

   

 

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

Bellen kan natuurlijk ook naar:  06 – 16302072 

 

                   

 

SLUIT JE AAN BIJ DE HOUTBEWERKINGSGROEP!  

ELKE WOENSDAGAVOND VAN 19.00 – 21.00 UUR WORDT ER GEZELLIG 

GEZAAGD, GESCHILDERD etc.  Je kunt er hele leuke dingen brengen. 

LOOP LANGS!            KOM KIJKEN!         JE MAG ALTIJD MEEDOEN! 

INFO: gre.wiechmann@gmail.com of 06-42826465 

                                                         

 

 

KOM JIJ OOK DONDERDAGAVOND ONZE GROEP 

VERSTERKEN?                                                                               

Wij sporten in de Sportzaal in Maaswijk, Anne 

Frankstraat 26. 

–
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Broccoli-ovenschotel met kip, champignons en krieltjes 

Hoofdgerecht – 4 personen – 30 minuten + 20 minuten oventijd 

Ingrediënten 

 2 kipfilets, in blokjes gesneden 

 400 g voorgekookte krieltjes, gehalveerd 

 400 g champignons, in kwarten gesneden 

 1 broccoli – in kleine roosjes gesneden, 

stronk geschild en in plakjes 

 1 oranje paprika, in repen gesneden 

 Paprikapoeder 

 Boter of olie om in te bakken 

 Zout en peper uit de molen 

Voor de saus 

 30 g boter 

 1/2 ui, gesnipperd 

 30 g bloem 

 1 kippenbouillontablet 

 500 ml kookvocht van de broccoli 

 130 g geraspte kaas 

Bereiding 
Breng een ruime pan met licht gezouten water aan de kook en voeg de broccoli toe. Kook de 

broccoli beetgaar. Giet af, vang 500 ml kookvocht op en laat de broccoli uitlekken in een zeef. 

Bestrooi de kipfilet met wat paprikapoeder, zout en peper. Verhit een koekenpan met wat 

boter en bak de kipfilet rondom goudbruin. 

Schep de kipfilet uit de pan op een bord en zet opzij (de kip hoeft nog niet helemaal gaar te 

zijn, hij gaat straks nog in de oven). Voeg indien nodig nog wat extra boter toe in de 

koekenpan en bak de krieltjes goudbruin. Breng de aardappels op smaak met paprikapoeder, 

zout en peper. Voeg als de aardappels halverwege zijn, de champignons toe en bak even mee. 

Voeg dan de paprika toe en bak nog een minuut verder. Voeg tot slot de broccoli en kip toe, 

roer even door en zet het vuur uit. 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Vet de ovenschaal in. Smelt ondertussen de boter in 

een pan en fruit de ui hierin totdat hij zacht is. Zet het vuur laag zodat de boter en ui niet 

kleuren. Voeg de bloem toe en bak even mee om te laten garen. 

Verkruimel de bouillontablet erover en voeg al roerend zoveel kookvocht toe, totdat je een 

gladde en dikke saus hebt (je hoeft dus niet perse al het kookvocht te gebruiken). Laat enkele 

minuten zachtjes pruttelen. Roer de geraspte kaas erdoor en verwarm tot de kaas gesmolten is. 

Vet de ovenschaal in en schep de aardappels, kip en groenten erin. Schenk de saus 

eroverheen.  

Bak circa 20 minuten in de oven, of totdat de bovenkant licht begint te kleuren en de saus iets is ingedikt. 

Laat voor serveren zeker 10 minuten afkoelen. 

Met dank aan: www.keukenliefde.nl  Eet Smakelijk!!!! Willem Postma  

http://www.keukenliefde.nl/


AKTIVITEITEN KALENDER   september – oktober 2016  

Stichting DE NIEUWE BRUG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag                      

27 augustus 2016 

10.30 – 15.30 uur 

WANSINKBOKAAL in 

 Sporthal Den Oert 

Zaterdag                 

17 september 2016. 

09.00-15.30 uur 

Zaterdag                      

24 september 2016         

11.00 – 13.-00 uur 

BURENDAG BRUNCH 

Vrijdag                         

30 september 2016. 

19.00 – 21.00 uur 

Herfst stukken maken 

Zaterdag                       

1 oktober 2016.    

19.30 – 22.00 uur 

DISCO 

Zaterdag                           

8 oktober 2016.   

10.00 – 13.00 uur 

Wandelen 

Vrijdag 7, Zaterdag 8 

en Zondag 9 oktober 

2016.  

Weekend Hattem 

 

 

 

 

 

Zaterdag                          

22 oktober 2016          

19.30 – 22.00 uur 

Line Dance Avond 

 

Zaterdag                              

29 oktober 2016.         

19.30 – 22.00 uur 

Disco 

 

Zaterdag                      

17 september 2016     

09.00 – 15.30 uur 

Rommelmarkt,  Herfst 

stukjes/Kledingbeurs 
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START VAN HET NIEUWE SEIZOEN!!!!! 

BIJ VEEL ACTIVITEITEN KUN JE JE AANSLUITEN. 
KOM EENS KIJKEN. 

 

  
Startdata  van het seizoen 2016/2017 

Zwemmen,  Rivièrabad Spijkenisse. Start 29 augustus 2016 

Dansen:  M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse .                                                            

Start dinsdag 6 september 2016 

Computerlessen: M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

Start dinsdag 13 september 2016 

Hobbymiddag, M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse  

Start woensdag 7 september  vanaf 13.30 uur 

Hobbyavond, Houtbewerking, Koken:  M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse  

 Start:  woensdag 7 september 2016 

Koken donderdag, M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

 Start: donderdag 8 september 2016 

Muziek:  M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse 

 Start: donderdag 8 september 2016 

Sporten: Anna Frankstraat 26, Spijkenisse 

start: donderdag 8 september 2016 

Yoga:  M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse  



 

 
 

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  9.00 uur - 17.00 uur 

Zaterdag               9.00 uur - 15.00 uur 

 
"In den Biesenschuur" is rookvrij en rolstoelvriendelijk. 

Om redenen van de hygiëne zijn helaas honden niet toegestaan. 

 

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

