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Activiteit

1xper week

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
Vertrouwenspersoon

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

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

yoga geleid door
Gerdie Ros

donderdagochtend
0181-640512

Plaats

Tijd

wmc.vandervelden@gmail.com
clubgebouw

9.30 - 10.30 uur

2017 WAT GAAT HET ONS BRENGEN????
Naast hopelijk heel veel plezier werden wij gelijk aan het begin van het jaar opgeschrikt.
Onze oud-voorzitter Elly Mank is overleden. Gelukkig konden Dirk & Carla Kindermans naar
Groningen om onze waardering voor het vele werk wat Elly voor onze Stichting heeft gedaan,
te laten blijken.
Ook werden we opgeschrikt door een vader die ons liet weten dat zijn dochter helaas niet
meer beter zal worden en is opgenomen in de Hospice in Hendrik Ido Ambacht. Wendy wij
gaan je missen. Je bent jarenlang een trouwe bezoekster van de Woensdagavondclub
geweest. Je laatste grote werkstuk is een geborduurd kussen, bijna klaar. Nu die komt zo
snel mogelijk, afgemaakt door Marleen, naar je toe. Ook haar familie, vrienden, haar
woongroep wensen wij sterkte toe in de komende zeer moeilijke periode.
Zo zien wij maar weer verdriet en geluk liggen echt heel dicht bij elkaar.
Wij startten het jaar met het Nieuwjaarsbal. Het was niet erg druk zaterdag de 7e januari, dit
mede omdat er heel veel Nieuwjaarsrecepties zijn bij alle organisaties. Maar ja het jaar
starten zonder elkaar Nieuwjaar te kunnen wensen is ook een beetje raar. En we hadden met
de aanwezigen die er waren, een heel gezellige avond. Dat is ook veel waard.
Voor hen die ik nog niet gezien heb, ik wens je een prachtig jaar toe. Veel gezondheid, geluk
en mooie uren bij de Stichting. Want daar zijn wij als Stichting natuurlijk voor. Zaterdag de
31e december werd er weer heel hard gewerkt om alle bestellingen van de oliebollen en
appelbeignets gereed te maken. Een actie die elk jaar weer wordt gehouden met een
opbrengst die niet is te versmaden voor ons als Stichting. En dan altijd nog in de 2e week van
januari wordt er speciaal voor een school nog Oliebollen gebakken. Service staat hoog in het
vaandel.
Op zondag 8 januari waren er 16 mensen heel actief om het gebouw weer te “ontkersten”.
Alle versieringen werd opgeruimd, netjes, alles gesorteerd, opgeborgen in boxen. De
kerstbomen weer in de tassen opgeruimd. Alles weer in de opslag. Vervolgens ging onze
nieuwe Mercedes (lees boenmachine) onder vakbekwame leiding van voor tot achter door
het hele gebouw. Het hele pand werd schoongemaakt, de keukens extra uitgeboend, alle
frituurpannen weer schoongemaakt. Van het hele gebouw was immers intensief gebruik van
gemaakt. Het Kerstdiner was in de keukens bereid voor ruim 150 mensen. Waarlijk geen
sinecure! Maar het liep als een trein die zaterdag de 17e december, in een gebouw dat zo
feeëriek was versierd, een bijzonder moment om daarbij aanwezig te mogen zijn. De ruimte
waar de Rommelmarktspulletjes zijn opgeborgen was aan het eind van deze zondag de 8e
weer helemaal georganiseerd. Want wekelijks krijgen wij heel veel binnen! Dat is heel fijn
want de Rommelmarkt/Lentemarkt/Boekenbeurs/ Kledingbeurs is zaterdag 11 maart alweer.
En …….. we kunnen nog heel veel gebruiken.
Vanaf maandag zijn alle activiteiten weer gestart. Altijd weer een moment van extra
aandacht. Gelukkig zagen we weer nieuwe gezichten bij de activiteiten. Deelnemers die zijn
overgestapt van de ene naar de andere activiteit. Prima. Je bent nu juist lid van de Stichting
omdat je graag iets wilt doen wat je leuk vindt. Daar zijn wij voor.
Op dinsdag de 9e januari, tijdens de dansavond, werden wij verrast door een delegatie van de
PvdA. Wij waren door Corrie de Die & Piet Reijntjes voorgedragen om in aanmerking te
komen voor de Pluim van de PvdA. Onder luid gejuich werd deze cheque in ontvangst
genomen.

Deze bijdrage zal bij de verbouwing van de grote zaal worden gelegd. Immers de gemeente
komt in de eerste week van juli de vloer in de grote zaal repareren. Dit betekent dat de bar
en het discomeubel moeten worden afgebroken.
Nu zijn deze al 20 jaar intensief in gebruik, dus wij gaan deze gelegenheid ook gelijk
aangrijpen om deze aan te passen aan de vereisten van de nieuwe tijd. Maar dat betekent
ook dat de grote zaal gelijk geschilderd gaat worden. Kortom de grote voorjaarsbeurt komt
eraan. Wellicht dat wij in de eerste week van mei gaan schilderen. Wil je komen helpen?
Meld je aan! Schilders zijn van harte welkom.
We gaan in een kleine commissie met elkaar om de tafel om de inrichting van de bar
gestalte te geven. We inventariseren de wensen en kijken wat haalbaar is. Het is een proces
waar velen in gehoord gaan worden, maar ik weet nu al dat zeker niet alles gehonoreerd kan
worden. Maar dat is ook democratie.
De Jubileumcommissie loopt steeds verder warm. Met rasse schreden komt 17 juni er aan.
Dat moet toch echt een prachtig feest worden in De Stoep.
Maar we hebben in januari nog meer op het programma staan.
De Workshop Bakken is vrijdag 27 januari a.s. Schrijf je snel in want er is weer een “lekker”
programma gemaakt. Op zaterdag de 28ste januari is alweer de eerste DISCO van het jaar.
Kom jij ook? Van 19.30 – 22.00 uur kunnen de voetjes weer van de vloer. Wil je niet dansen
maar gewoon lekker komen kijken en meegenieten? Gezellig. De deur staat open voor
iedereen!
Ronald Mirer heeft het wandelprogramma voor 2017 samengesteld. Dit betekent dat wij op
4 februari a.s. lekker naar buiten gaan. Om 10.00 uur vertrekken wij voor een gezonde
wandeling en gaan na afloop met elkaar genieten van een gezonde lunch. Schrijf je snel in.
Voor de Valentijn genieters onder ons. Er kan weer ingeschreven worden voor onze fameuze
Valentijn Workshop. Kom iets maken voor iemand die je heel erg lief vindt en graag wilt
verrassen. (Zelf houden mag ook hoor!) Kijk verderop in het blad hoe je je hier voor
aanmeldt.
11 februari a.s. is alweer voor de 2e keer ons eetcafe. Afgelopen zaterdag de 14e januari was
de eerste keer. Spannend voor de vrijwilligers Iet/Jo & Karl maar meer nog voor de zes
deelnemers die mee kwamen koken te weten Omar, Patricia, Wiggert, Theo, Priscilla en
William. Met elkaar hebben ze de eerste keer gekookt voor 40 gasten. Een huzarenstukje!
Op 22 januari is de eerste Societeit geweest, daar komen wij in het volgende nummer op
terug. Maar de volgende sociëteiten staan al gepland voor zondag 5 en zondag 19 februari
van 14.00 – 16.00 uur. Kom gezellig langs. Wij zijn open. Er is voor iedereen wat te doen. En
wil je alleen iets komen drinken? Ook goed hoor. Oproep aan alle woongroepen: kom gezellig
langs met al diegene die op zondag binnenzitten. Wij bieden afleiding!
25 februari gaan wij Carnaval vieren. Lees verderop maar. Verkleed komen is leuk, wil je
niet, het hoeft niet. Maar we hebben ook verkleedspulletjes liggen, die kun je als je wilt ook
gebruiken. Wij kijken er naar jullie uit!
En dan krijgen wij maart alweer.

En bereid je maar voor:
We hebben een stevig programma. Een Rommelmarkt, ons educatieve uitje, maar ook ons
eetcafé en onze sociëteit. De Playbackshow komt ook weer aan bod en tijdens de laatste
sociëteit in maart komt het Stedelijk Blaasorkest een uitvoering van een drie kwartier
geven. Wat een leuk aanbod! Wij hopen dat iedereen langskomt. Of je nu buurtbewoner bent,
vrijwilliger of deelnemer, familie, vriend of belangstellende? Loop lekker binnen.
We besluiten maart met de Paas Workshop. Keus genoeg om mee te doen.
April begint gelijk met de Truckrun. Zij bestaan 20 jaar! Wat een organisatie wat een
prestatie. Alle chauffeurs en de organisatie van Truckrun, de sponsoren, de ehbo, de
motoren en de politie verdienen ook onze dank. Wij doen graag mee en komen weer met een
grote ploeg!
Maar op 1 april a.s. is er ook de 2-jaarlijkse zwem Olympiade. Wij gaan kijken of we een
ploeg kunnen formeren die mee kunnen komen. Want je moet wel kunnen zwemmen.
In het volgende nummer komen we hier verder op terug.
Zondag 2 april hebben wij dan gelijk de Paasbingo. Dus iedereen kan die dag een kansje
komen wagen.
Verder gaan leerlingen van het Zadkine College als stage-opdracht een Open Dag
organiseren. Deze staat gepland op 13 mei a.s.
Voor die datum moet de grote zaal al geschilderd zijn, want in juli gaat de nieuwe vloer in de
grote zaal, erin. Dit betekent veel afbreken en daarna weer opbouwen.
Vervelen wij ons de komende maanden? Ik dacht het niet. Het grootste compliment wat wij
kunnen krijgen is dat alle activiteiten goed bezocht worden. Gaan jullie die uitdaging aan?
Abelien van der Rest (abelien@chello.nl)

Elly Mank, ere-voorzitter van Stichting De Nieuwe Brug, namens alle vrijwilligers en
deelnemers heel hartelijk dank voor jouw initiatief om Stichting De Nieuwe Brug op te
richten. Na zoveel jaren wordt er nog steeds elke dag genoten van de activiteiten.
Aan Dirk & Carla een woord van dank, om o.a. namens de Stichting naar het hoge noorden af
te reizen om in persoon aanwezig te zijn.

–
22 november 1931 – 4 januari 2017
Elly Mank

Op 4 januari 2017 is (Elizabeth Maria Johanna) Elly Mank in haar woonplaats Winsum (Gr)
overleden in de leeftijd van 81 jaar. Haar dochter Monica en haar kleinzoon Nick met zijn
vriendin Laura verdrietig maar toch ook met fijne herinneringen, achterlatend.
Elly heeft voor Stichting de Nieuwe Brug heel veel betekend. Al voor de oprichting van onze
Stichting was Elly actief. Samen met Jo Mastenbroek was ze de ondertekenaar tijdens de
oprichting van Stichting De Nieuwe Brug op 29 november 1977.
Ze gebruikte haar netwerk en haar gave om in contact te komen met mensen en die waar
mogelijk als vrijwilliger in te zetten, voor onze geliefde Stichting. Maar ook had ze een goed
netwerk binnen de gemeente Spijkenisse, mede omdat er ze zelf ook werkzaam was. Om
een Stichting de leiden zijn goede contacten nodig.
Een gedeelde locatie in de Paulusschool was in het begin leuk voor de Stichting maar niet
wat Elly beoogde. De Frambozengaard was in een geweldige verbetering. Een eigen stekje
verkregen voor de Stichting. Maar vanzelfsprekend ook dankzij haar medebestuursleden.
Met als laatste resultaat ons huidige gebouw aan de MA de Ruijterstraat.
Een playbackshow, het jaarlijkse afdansen, de kerstviering in wijkcentrum Noord en later in
ons huidige clubbouw, Elly was aanwezig. Een glas wijn, dansen, kletsen en de mogelijkheid
om een toespraak te houden waarin ze onze vrijwilligers en deelnemers in het zonnetje
zette, haar dankbaarheid toonde. Een dagreis of een gezellig weekend, Elly was er. Haar
inzet zette zich onder andere om in alles goed te laten verlopen, vanzelfsprekend samen met
de activiteitencommissie.
In 1999 ging Elly met pensioen om vervolgens naar Groningen te verhuizen alwaar haar
dochter was gaan wonen. Het gemeentebestuur heeft haar dankbaarheid getoond door mee
te werken aan een lintje lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij als bestuur van de Stichting
hebben Elly benoemd tot Erevoorzitter.
Het contact werd minder en minder, haar naam kwam echter nog regelmatig ter sprake.
Maandag 9 januari ben ik naar Groningen gegaan om Elly en haar familie de laatste eer te
be ijze . Zo’ 70 e se are hierbij aa ezig. Door Monica is het leven van haar
moeder samengevat, waaronder ook dat het steeds lastiger werd om alles in haar hoofd op
een rijtje te houden. Wonen in een dorp helpt daar gelukkig bij.
Ik ben trots haar gekend te hebben, ze was altijd genegen om je op te leiden, te laten
groeien binnen onze Stichting. Rust zacht Elly. Bedankt voor alles wat je betekend hebt voor
de Stichting en al de mensen actief of in ruste bij Stichting de Nieuwe Brug.
Dirk & Carla Kindermans

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

Op donderdag 8 december 2016 was er bij Scala een zeer gezellige bijeenkomst, waar bekend
werd gemaakt wie de vrijwilliger van het jaar 2016 is geworden.
Met een smoesje hebben we Theo van de Buse hierheen gelokt. Hij was genomineerd, dat is al
een hele eer! Theo ontving een oorkonde en een prachtige plant voor het werk dat hij voor de
Stichting verricht. Wat ons betreft: dat is DIK verdiend.

HOUTBEWERKING.
Cornelis Karreman heeft dit gemaakt bij de Houtbewerkingsgroep. Kom jij ook leuke
dingen maken? En lukt het je niet alleen? Niet getreurd: Paul, Willem, Bertus & Bram
helpen iedereen graag. Je kunt altijd met iets leuks naar huis gaan.
Elke woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur is deze activiteit.
Loop eens langs als je geinteresseerd bent.

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

VRIJDAG 27 JANUARI 2017
is er weer een Workshop Bakken. Kom jij ook? We gaan koekjes bakken voor
bij de koffie/thee en verse saucijzenbroodjes om mee naar huis te nemen.
Deelname is € 3.00 voor deelnemers en introducés betalen € 5,00.
Aanvang 19.00 uur. Einde 21.00 uur.


Ja, ik meld mij aan voor de Workshop Bakken op vrijdag 27 januari 2017.
Naam:

deelnemer / vrijwilliger / introducé

Adres:

E-mailadres:

Graag de aanmelding in de gele brievenbus in het clubgebouw. Mailen kan ook
naar paulus.ros@gmail.com.
Aanmelden mogelijk tot uiterlijk donderdag 26 januari 2017.

KOM JIJ OOK??
WAAR:

M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse

VAN:

19.30 – 22.00 uur

Toegang: Leden gratis. Introducés: € 0, 0

Zaterdag 4 februari 2017
WE GAAN ER WEER OP UIT!!!!!!!!!!!

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

vanaf 09.30 uur.

Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer:

12.15 uur

Einde activiteit:

13.00 uur

Kosten incl de lunch:

€ 2,50 pp

Aanmelden bij Ronald
Mirer:

Opgeven voor 2 februari
2017.

r.mirer1@kpnplanet.nl

Volgende wandeling:

0181 – 639227

Zaterdag 4 maart 2017


INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 4 februari 2017

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 2 februari 2017 Je kunt je ook via de mail opgeven bij met
Ronald Mirer. R.mirer1@kpnplant.nl / 0181 – 639227.

VRIJDAG 10 FEBRUARI 2017.
Aanvang: 19.00

Einde: 21.00 uur

Eigen bijdrage € 3,00. Introducés: € 5,00

Inschrijfformulier Workshop Valentijn op
vrijdag 10 februari 2017.
Naam:
Telnr.:

Email adres:

Eigen bijdrage € 3,00. Introducés: € 5,00
(Betalen op de avond zelf).
Briefje in de gele brievenbus in het clubgebouw voor 7 februari 2017. Je kunt je
ook via de email opgeven bij Paul Ros: paulusros@gmail.com

ZATERDAG 11 februari 2017 is ons Eetcafe geopend van
17.30 – 19.00 uur.
6 van onze deelnemers zullen, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond een drie
gangen menu bereiden en serveren.
Komen jullie ook? Iedereen is van harte welkom, opgeven is natuurlijk wel nodig, want
anders kunnen wij niet goed inkopen. Neem je familie, vrienden, buren of wie dan ook
mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Ja ik ga ook lekker uit eten bij Eetcafe Uniek.
Ik ben op zaterdag 11 februari 2017 om 17.30 uur aanwezig in het Clubgebouw aan de
M.A. de Ruijterstraat 7, alwaar de tafels mooi gedekt klaar staan.
Einde activiteit + 19.00 uur.
Eige

ijdrage € ,00 pp per maaltijd (excl. drankjes). Betalen op de avond zelf.

Naam: _________________________________________________
Ik breng extra mee: _______personen
Telefoonnummer: _________________________________________
Strookje inleveren uiterlijk donderdag 9 februari in de gele brievenbus. Aanmelden per
mail kan ook bij gre.wiechmann@gmail.com

Ons eigen Kookcafe Uniek!!!!
Reactie van een van onze eerste bezoekers aan het Eetcafe Uniek. Dank voor deze lovende woorden.
Hierbij willen we u en alle medewerkers van eetcafé Uniek hartelijk bedanken voor het heerlijke eten
vanavond.
Een goed initiatief!
We kunnen helaas 11 februari niet komen, maar in maart hopen we weer te komen eten!
Succes met jullie café!
Vriendelijke groeten
Van Jannie en Bas

Zaterdagmiddag 14 januari jl gingen wij met 6 van onze deelnemers en de vrijwilligers Iet, Jo & Karl starten met
het eetcafé Uniek. Wat is er hard gewerkt deze dag! Alles werd vers bereid, maar ook het serveren, het
afwassen, het tafeldekken, het koken, er komt heel wat kijken bij het runnen van een heus eetcafé. We hadden
6 tafels helemaal keurig gedekt. Wat is dan de teleurstelling groot dat een hele woongroep het is vergeten. Dat
was wel even slikken. Ze bleken al gegeten te hebben toen wij belden om te vragen waar ze bleven. Ze waren
zo sportief om het eten op te komen halen, zodat ze zondag nog konden genieten van al het lekkers. Hopelijk
zien wij ze nu op zaterdag 11 februari wel komen.
We hadden ook te maken met zieken. Er werd afgebeld door de zieken, maar ook daar helaas niet door
allemaal. We krijgen steeds meer bewondering voor alle restauranthouders die daar dagdagelijks mee te
maken hebben. Moe maar voldaan vertrokken wij met elkaar na een top dag! Want wat hebben wij hard
gewerkt.
Kom jij ook naar ons volgende cafe op

ZATERDAG 11 FEBRUARI a.s.
De o tva gst is o

.3 uur. Eige bijdrage is € ,

(exkl. Consumpties). Wij hopen op een vol restaurant.

Wij koken met zes deelnemers 6x in het kookcafe. Wij zoeken nog een
reserve deelnemer. A.s. zaterdag 11 februari kan nl een van onze groep niet
meehelpen. Wil jij komen helpen? Stuur even een mailtje aan
Gre.Wiechmann@gmail.com. Bellen mag ook 06-42826465.

Onze eigen SOOS is in de maand
februari open van 14.00 – 16.00
uur en wel op zondag 5 en 19
februari 2017 .
Kom jij ook? Iedereen kan en
mag meedoen. Loop gezellig
langs om wat te drinken.

Societeit Maximaal is zondag 5 & 19 februari open van
14.00 16.00 uur.
Iedereen is van harte
welkom.
Zin in een kop
koffie/thee of een
ander drankje?
Zin in een spelletje?
Zin om gewoon
gezellig langs te
komen?
KOM DAN NAAR ONZE
SOOS MAXIMAAL!!!!!!!

Hallo allemaal,
Voor het 40 jarig bestaan van de Nieuwe Brug zij
e op zoek aar foto’s a de afgelope
40 jaar, van activiteiten bij de Nieuwe Brug. Dus heb je og leuke oude foto’s a ee a
de activiteiten. Bijvoorbeeld van het zwemmen of dansen, kerst of Sinterklaasfeestjes het
weekend reisje of een van de andere activiteiten. En wij mogen de foto’s gebruiken, laat
dit dan even weten aan Monique de Lange en Ilse Mirer.
Emailadres Monique: monique.vandenengel@gmail.com
Email adres Ilse: nanda32@planet.nl
We he e al di erse foto’s e d’s o t a ge . Leuk dat jullie alle aal i de ar hie e zij
gedoken. Hopelijk komt er nog meer. We hebben ook wat reacties ontvangen van mensen
waar wij nog langs moeten gaan. Wij vergeten jullie niet, wij zijn druk bezig.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=.=.=.=.=.=

Noteren jullie alvast?
De avondvierdaagse is dit jaar van

29 mei t/m 1 juni 2017.
E …….
Dit jaar organiseert Gerrie Mirer dit voor de 25ste keer. Een waar
meesterstukje. Al op voorhand: bedankt Gerrie voor deze
organisatie. Er is in de loop van de jaren heel veel veranderd, maar
een ding blijft hetzelfde: we lopen al jaren met een grote groep mee.

19.30 – 22.00 uur

KOM JIJ OOK??
WAAR:

M.A. de Ruijterstraat 7, Spijkenisse

VAN:

19.30 – 22.00 uur

Toegang: Leden gratis. Introducés: € 0, 0

VERKLEDEN IS LEUK, MAAR HOEFT NIET.
E …… je ku t je ook altijd og tijde s de a o d erklede . Wij
hebben een verkleedhoek ingericht.

ZATERDAG 4 maart 2017 is ons Eetcafe geopend van
17.30 – 19.00 uur.
6 van onze deelnemers zullen, samen met een aantal vrijwilligers, deze avond een drie
gangen menu bereiden en serveren.
Komen jullie ook? Iedereen is van harte welkom, opgeven is natuurlijk wel nodig, want
anders kunnen wij niet goed inkopen. Neem je familie, vrienden, buren of wie dan ook
mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Ja ik ga ook lekker uit eten bij Eetcafe Uniek.
Ik ben op zaterdag 4 maart 2017 om 17.30 uur aanwezig in het Clubgebouw aan de
M.A. de Ruijterstraat 7, alwaar de tafels mooi gedekt klaar staan.
Einde activiteit + 19.00 uur.
Eige

ijdrage € ,00 pp per maaltijd (exkl. drankjes). Betalen op de avond zelf.

Naam: _________________________________________________
Ik breng extra mee: _______personen
Telefoonnummer: _________________________________________
Strookje inleveren uiterlijk donderdag 2 maart 2017 in de gele brievenbus. Aanmelden
per mail kan ook bij gre.wiechmann@gmail.com / 06 42826465

Zaterdag 4 maart 2017
WE GAAN ER WEER OP UIT!!!!!!!!!!!

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

vanaf 09.30 uur.

Aanvang gezamenlijke lunch ongeveer:

12.15 uur

Einde activiteit:

13.00 uur

Kosten incl de lunch:

€ 2,50 pp

Aanmelden bij Ronald
Mirer:

Opgeven voor 2 maart
2017.

r.mirer1@kpnplanet.nl

Volgende wandeling:

0181 – 639227

Zaterdag 15 april 2017


INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WANDELING VAN ZATERDAG 4 februari 2017

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 2 maart 2017 Je kunt je ook via de mail opgeven bij met
Ronald Mirer. R.mirer1@kpnplant.nl / 0181 – 639227.

Stichting
De Nieuwe Brug
Met heel veel leuke, mooie spulletjes.
M.A. de Ruijterstraat
7
Speelgoed,
Elektronica, Glaswerk
etc.

(centrum), Spijkenisse
De totale opbrengst van de markt komt ten goede aan
extra activiteiten voor deelnemers van Stichting De Nieuwe
Brug, welke allen een verstandelijke beperking hebben.

KLEDINGBEURS/BOEKEN, CD’s, DVD’s
Prachtige
kleding, schoon
en heel.

LENTE MARKT / ENVELOPPENSTAND
Prachtige
bloemstukjes tegen
zeer
aantrekkelijke
prijzen!
Op = Op !!!!!!
Website: www.denieuwebrug.com

Zaterdag 18 maart 2017.

GA JIJ OOK MEE NAAR HET ZEEHONDENCENTRUM? MEE MET DE TRAM EN MEE VAREN?

Wie ke t og o ze Ber ard Laparlière , o ze eerste o puterleraar? Ber ard is als rij illiger o du teur op
de Stoomtram. Maar hij verzorgt ook rondleidingen bij het Tram Museum. Deze dag gaan wij o.a. op bezoek
bij hem. Speciaal gaat het museum twee weken eerder open en gaat de stoomtram rijden. Het belooft een
ge eldig leuke dag te orde . Ga jij ook ee? Prijs per persoo € 30,-- (incl toegang en lunch).
We worden opgehaald door twee oude schoolbussen. Daarna gaan wij naar het Zeehondencentrum. Wij gaan
rijden met de stoomtram en varen op de Grevelingen.
PROGRAMMA:
09:00 uur vertrek Spijkenisse M.A. de Ruijterstraat 7;
09:45 uur aankomst Zeehondencentrum Stellendam;
± 11:45 uur vertrek Zeehondencentrum Stellendam;
± 12:15 uur aankomst RTM-museum;
12:15 – 13:15 uur lunch en rondleiding;
13:30 uur vertrek stoomtram RTM-museum;
14:00 uur aankomst Middelplaat Haven (overstap op MS Grevelingen);
14:10 – 15:55 uur rondvaart met MS Grevelingen;
16:00 uur vertrek stoomtram Middelplaat Haven;
16:30 uur aankomst RTM-museum
± 16:45 vertrek autobussen vanaf RTM-museum
± 17:30 uur aankomst Spijkenisse.

Inschrijvingsformulier voor het Educatief Uitje op Zaterdag 18 maart 2017.
Bijdrage per persoon € 30,--. Dit bedrag graag overmaken aan Penn. Stichting De Nieuwe Brug,
Botreep 100, 3192 PD Hoogvliet. Rekeningnr: NL88 INGB 0005704558.
Naam:
Adres:

Emailadres:

Telnr.:
Varen: ja ik ga mee/ nee ik ga niet mee.
Dit briefje graag in de gele brievenbus in het clubgebouw doen of mailen naar
paulusros@gmail.com.
Na betaling is je deelname definitief.
Je kunt ook mee, als je niet mee wilt gaan varen. Daar houden wij dan rekening mee.

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

De Rommelmarkt
De Boekenbeurs
De Kledingbeurs
De voorjaarsmarkt
Alle bruikbare spulletjes, daar zijn wij in geïnteresseerd. Op zaterdag 11 maart a.s. is het alweer zo ver.
Dan hebben wij weer onze Voorjaarsmarkt. Je kunt je bijdrage afleveren bij de club op de tijden dat wij
open zijn. Ook kun je contact opnemen met Monique de Lange 06 10172385 of Dik Smits 0181 661607
of 06 81708934.

Hallo allemaal
Ook dit jaar gaan we weer een playbackshow houden.
Let op dit jaar zal de playbackshow gehouden worden op

zaterdag 25 maart 2017.
Je kunt je opgeven tot uiterlijk 23 februari 2017. Net als andere jaren willen we in eerste
instantie de mensen die vorig jaar hebben meegedaan buiten sluiten. Daarnaast zal er ook
geloot worden bij een teveel aan deelname en hierbij zal ook gekeken worden naar het aantal
keer dat je al mee hebt gedaan en of bent afgevallen.
Dus geef je op en gun ons een geweldig optreden waarbij jij in de huid van jouw idool kruipt.
Als je mee mag doen ontvang je hierover een bevestigingsmail.
We hebben natuurlijk ook weer heel veel publiek nodig om de artiesten aan te moedigen en om
mee te feesten.
Dus alle deelnemers, ouders, broers, zussen, oma’s, opa’s, vrijwilligers, begeleiders van
woningen enz.enz. Zijn van harte welkom.

Nu nog even alles op een rijtje :

Begi

Datum:

25 maart 2017

Waar:

Clubgebouw M.A. de Ruyterstraat 7

Zaal open:

18.30 uur

Start:

19.00 uur (Dus zorg dat je op tijd bent!!)

Einde:

+/- 22.15 uur

Heel veel playback groetjes van Ilse, Gerrie en Wendy.
Voor eventuele vragen kun je terecht bij:
Ilse Mirer

Tel: 0181-675652

Gerrie Mirer

Tel: 0181-639227

Wendy Mirer

Tel: 0181-629600

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE PLAYBACKSHOW van ZATERDAG 25 MAART 2017
Je opgave briefje moet je vóór 23 februari 2017 inleveren in de gele brievenbus in het
clubgebouw .

Ja ik zou graag mee willen doen met de playbackshow
Naam:……………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………..
Tel:………………………………………………………………………………..
Ik doe de volgende artiest na:…………………………………………………...
Liedje:…………………………………………………………………………….

Ja ik zou graag komen kijken naar de playbackshow
Naam:…………………………………………………………………………….
Aantal personen:…………………………………………………………………

In de maand februari doen wij op maandag en donderdag als Stichting De Nieuwe Brug mee met het
initiatief van de Gemeente Nissewaard om mensen kennis te laten maken met onze sportieve
activiteiten. Sporten is gezond!
Ken jij iemand die geïnteresseerd is? Of ben je zelf geïnteresseerd?
Wijs hem/haar op de mogelijkheid om mee te doen aan deze activiteit.Of kom zelf lekker meedoen.
Tot maandag of donderdag!!!!!!

Hallo allemaal
De 20ste Truckrun rondrit wordt dit jaar gehouden op Zaterdag 1 april 2017.
Alle woonvoorzieningen hebben hierover al rechtstreeks bericht gehad van de organisatie van
de Truckrun en zij kunnen dus zelf hun cliënten/deelnemers inschrijven.
Diegene die daarbuiten vallen; zoals de thuis wonende en zelfstandig begeleid wonende
deelnemers, kunnen zich bij ons opgeven. Zij worden ingeschreven via Stichting De Nieuwe
Brug.
Uiterste inschrijvingsdatum voor de Truckrun is WOENSDAG 1 MAART 2017.
Maar wees er snel bij, want vol=vol.
Schrijf je zo snel mogelijk in via het onderstaande strookje. Dit kun je in de gele brievenbus
doen in het clubgebouw of afgeven aan/bij :
Piet & Joke Versendaal, Salamanderveen 114, 3205 TC Spijkenisse
Telnr. Thuis: 0181 636618 of 06 28822937 (Joke) 06 21945508 (Piet).
  
Ik wil graag mee met de Truckrun rondrit op ZATERDAG 1 APRIL 2017.
Naam:
Adres:

Telnr.:

Emailadres:
Rolstoel : ja / nee* (doorhalen wat niet van toepassing is).
Briefje in de gele brievenbus in het clubgebouw of afgeven op Salamanderveen 114,
3205 TD Spijkenisse.
Let wel op: vol=vol. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Uiterste inleveringdatum: woensdag 1 maart 2017.

ZWEM OLYMPIADE in
LANSINGERLAND
ZATERDAG
1 APRIL 2017
Het evenement zal de gehele dag in beslag nemen. Bestaande uit een ochtendsessie en
een middagsessie. Het programma bestaat uit 25m schoolslag & vrije slag, 50m
schoolslag & vrije slag en rugcrawl Daarnaast is er een 4x 25m vrije slag estafette
opgenomen in het programma. De projectgroep heeft het voornemen het digitaal
tijdwaarnemingsysteem te gebruiken tijdens de wedstrijd.

We gaan hard oefenen en daarna zal er bekeken worden of wij een ploeg
kunnen samenstellen.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

OVERZICHT WANDELINGEN 2017.
Ronald Mirer heeft binnen zijn enorme loopprogramma wat hij van plan is in 2017 weer te
realiseren voor de Nieuwe Brug het volgende wandelprogramma samengesteld. Noteer maar
alvast deze data.
o
o
o
o
o
o
o
o

4 februari 2017
4 maart 2017
15 april 2017
6 mei 2017
24 juni 2017
12 augustus 2017
14 oktober 2017
4 november 2017.

ZONDAG 2 APRIL 2017
gaan de balletjes weer rollen. Iedereen kan
meedoen. De vrijwilligers helpen je als je het niet
helemaal alleen kunt.

Zaal open 12.30 uur.
Aanvang bingo: 13.00 uur
Einde activiteit: 17.30 uur

Er zijn weer mooie prijzen beschikbaar gesteld.
Leuk als je je familie, buren, vrienden of bekenden
ook meebrengt.
Tot zondag 2 april!!!!!

.

Al meer dan een jaar is Herman Mets bezig om ons clubgebouw
geleidelijk over te zetten op Led verlichting. Uiteraard waar mogelijk.
Tot nu toe heeft niemand iets gemerkt van dit omzetten.
Maar in de kerstvakantie is de grote keuken overgezet op led
verlichting. Ook de toiletten worden binnenkort overgezet op led
verlichting en daarbij worden dan bewegingsmelders geinstalleerd.
Nog te vaak vergeten wij in sommigen ruimten het licht uit te doen, dat
is zonde. Binnenkort behoort ook deze klus tot het verleden. Inmiddels
is het herentoilet ook al overgezet op Led verlichting.
Wij betalen heel veel aan gas/water en elektra. Daarom is het belangrijk
dat wij de elektriciteitskosten terugdringen, maar ook de stookkosten.
Let op dat je de kachel uitzet als je buiten de reguliere uren om in het
clubgebouw bent. Herman heel hartelijk bedankt alvast voor al je
inspanningen en de hulp die wij indirect krijgen via jouw sponsors!!!!

Dinsdag 20 december 2016 trad Happy Together
op tijdens het Kerstbal. Ruim 30 dames betraden
de zaal. Het was een gezellig optreden en wat
hebben wij ervan genoten!
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers en
deelnemers!

De computercursus is gestart, nu op
woensdagavond. Wil je iets
bijleren? Heb je vragen? Of wil je op
weg geholpen worden op je eigen
apparatuur? Kom langs. Bert
Molema is er van 19.00 – 21.00 uur.

K E R S T M A R K T 2016
VOOR HET WAS EEN TWEEDAAGS
EVENEMENT. WE SPREKEN VAN EEN
SUCCES!

DANK VOOR JULLIE BEZOEK!

ZONDAG 26 MAART 2017 treedt tijdens
Sociëteit Maximaal, het Stedelijke
Blaasorkest Spijkenisse, geheel belangeloos,
op.

KOM JIJ OOK????

KOM JIJ OOK???? KOM JIJ OOK????

BRENG EEN INTRODUCÉ MEE! TOEGANG: GRATIS
De sociëteit is open van 14.00 – 16.00 uur. Het optreden
zal zijn van 14.30 – 15.15uur.
Iedereen is van harte welkom.

Onze uitdaging? Een volle zaal!!!!!!

Dinsdagavond 10 janauri werden wij
verrast door een delegatie van de
PvdA. Wij kregen de pluim van hen.
Corrie de Die en Piet Reijntjes hadden
ons voorgedragen en deze voordracht
werd gehonoreerd. Daarna kreeg ik de
Pluim van Corrie aangeboden voor
onze Stichting.
Hun bijdrage helpt ons bij de realisatie
van de nieuwe bar, die midden dit jaar
gerealiseerd moet gaan worden.
Maar wat nog veel meer van waarde
was dat wij hebben kunnen laten zien,
hoe geweldig het is bij onze club.
Iedere avond weer is er iets te doen en
iedereen kan meedoen. Het was een
waar feestje! Dank aan allen!

Abelien van der Rest

1200 punten voor 1 kopje van Douwe Egberts. Op een groot pak koffie zitten 20
punten. Dus per kopje hebben wij 60 pakken koffie nodig.
Dan is het toch zeker een TOPPRESTATIE om te horen dat wij EENENDERTIG KOPJES bij
elkaar hebben gespaard en deze zijn inmiddels besteld.
Er is wat afgeteld, want alles moet in pakketjes van 1000 punten worden aangeleverd.
Een hele klus waar Gerrie & Ronald Mirer zich mee beziggehouden hebben.
En ……. we sparen gewoon weer verder. Wellicht kennen jullie nog iemand die ook punten aan ons wil geven? Je
kunt ze altijd inleveren op de club. DANK voor jullie hulp.
Van Natasja hebben wij weer een grote aanvulling op onze theeglazen gekregen. Haar moeder en zusje zijn ook
vrijwilligsters bij het wandelen. Kortom we zijn voor de komende periode weer goed voorzien.

.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

ZATERDAG 13 mei 2017

Zes leerlingen van het Zadkine College gaan voor ons een open dag organiseren
als Project voor hun opleiding. In het volgende nummer zullen wij hierop
terugkomen. Zo zullen er op deze dag optredens zijn, workshops, etc. etc.
Wij laten ons verrassen.

Van harte gefeliciteerd!
Verjaardagen februari

Mark
Peter
Marcel
Lars de
Anjo
Petra
Kenny
Bep
Michel van
Coen
Saskia
Bas
Siem
Joke
Jolien
Ingrid
Desiree
Jeroen
Gijs
Diana
Huig van de
Wil van der
Marina

Giezen
Huisman
Salome
Klerk
Molendijk
Offemeijer
Blok
Bun
Duuren
Bevaart
Steenhuis
Hijbeek
Groeneweg
Versendaal
Braspenning
Buitendijk
Opstal
Jaspers
Ooms
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Weerdt
Velden
Bussum

2
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februari
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februari
februari

Geen Pakjes, geen zakjes. Is dat nou zo moeilijk? (DEEL 3)
Roux een wondermiddel in de keuken, en een scala aan mogelijkheden
Een roux is met heel weinig ingrediënten te maken en bied een scala aan mogelijkheden. Wanneer u het maken
van een roux in de vingers hebt , (gaat heel snel) kunt u in een mum van tijd een soep maken, een saus maken en
wat al niet meer.
Veel mensen hebben de benodigdheden al in de koelkast en de keukenkast staan om een roux te kunnen maken.
Voor een goede roux is boter en bloem nodig. Meer niet.
Wat is een roux?
Een roux is een mengsel van (room)boter en bloem in de volgende verhoudingen 50 gr boter en 60 gram bloem.
Hiermee kunt u 1 liter vocht binden. Dit is namelijk wat een roux doet. Door de boter te smelten en de bloem erdoor
te roeren kan de roux een enorme hoeveelheid vocht vasthouden.
Benodigdheden: 50 gram boter, het liefst roomboter vanwege de
smaak maar margarine is ook mogelijk; 60 gram bloem, 3 tot 4
eetlepels bloem.

Hoe maak je roux?
Doe de boter in de pan en laat deze zachtjes smelten, niet laten verbranden geef het smelten de tijd.
Voeg de bloem bij de gesmolten boter en roer deze met een garde door elkaar. Wanneer de boter droog is draai
je het vuur op zijn laagst. Hierdoor zal de roux garen en verdwijnt de bloemsmaak compleet. De roux is gaar
wanneer de roux gaat glanzen.
Wanneer u meer roux maakt is deze goed afgedekt in folie een week houdbaar in de koelkast.
Hoe gebruik je een roux?
Een roux kan zoals eerder vermeld een flinke hoeveelheid vocht vasthouden, u gebruikt de roux door deze te
verwarmen in een pan en door het toevoegen van vocht en smaakmakers maakt u het eindproduct. Doe eerst een
flinke scheut witte wijn in de pan en roer de roux en de witte wijn door elkaar, doe dit zachtjes en geef de roux de
tijd om de witte wijn op te nemen en u ziet de hoeveelheid roux vermeerderen. Hou de warmte bron laag en niet
zeker niet (te) hoog ivm met de kleur van de roux. Wanneer de roux er droger uit begint te zien is de witte wijn
opgenomen en de roux doet zijn werk naar behoren.
De hoeveelheid vocht die u toedient, bepaalt wat u ermee kunt maken. Weinig vocht toevoegen geeft een salpicon
waar u kroketten mee kunt maken. Een champignon kroket is erg lekker. Wat vlees en mosterd toevoegen en u
kunt vleeskroketten maken. Een voordeel is dat u de smaak van de kroket geheel zelf kunt bepalen. Zoals ook de
hoeveelheid zout. De roux blijft heel dik.
Voegt u meer vocht toe, dan kunt u een saus maken zoals een kaassaus, in dat geval gebruikt u wat melk voor een
fluwelen smaak. Uw favoriete kaas raspen en laten smelten in de saus. Hiermee kunt u een witlof schotel
overgieten met de kaassaus. Geloof me eenmaal gemaakt wilt u niet anders meer.
Wanneer u 900 ml vocht toevoegt, kunt u gebonden soepen maken door ook tomaten purree te gebruiken zie
recept. Unox behoort dan tot het verleden. U proeft het verschil.
Ook veel potjes zoals chicken tonight (erg populair in de woongroepen) kunt u zelf maken daardoor heeft u
volledige controle over het gebruik van suiker, zout en groenten. Voor de prijs hoeft u het echt niet te laten. Een
potje is erg duur, door gebruik te maken van de roux basis kunt u overgebleven groente en zelfs fruit gebruiken. Dit
recept komt volgende maand in het clubblad staan.
Het recept voor deze maand schittert eveneens door zijn eenvoud en bereidingstijd. Maar geeft een smaak waar je
van gaat houden en geen blik of pot soep meer wilt.

Italiaanse tomaten crème soep met kruidenbotertoast.

Benodigdheden: 50 gram roomboter, 60 gram bloem, 1 glas witte wijn,
Zout peper, 1 middelmaat blikje tomatenpuree van Delmonte,
(puur vanwege de smaak); 1 potje gedroogde Italiaanse kruiden;
Oud brood (voor de toast); Klont roomboter; Eventueel wat Zwitserse kaas
(puur voor smaak van kruidenboter zie recept verderop)
Maak de roux zoals beschreven in het recept “Hoe maak je een Roux?”, Voeg de inhoud van de tomatenpuree aan
het rouxmengsel toe en roer dit goed door de roux heen. Het mengsel gaat er rood oranje achtig uitzien. Dit is
perfect. Laat de tomatenroux rustig verwarmen, de tomatenroux zal ontzuren. U kunt het ontzuren ruiken doordat
het zuur uit de tomatenpuree verdampt. Hierdoor zal de
tomatenpureeroux zoet worden en een zoetige soep
geven. Dit
ontzuren gaat vrij snel 1 tot 2 minuten is genoeg. Houd
tijdens het
ontzuren de roux in beweging, u zult op de bodem van
de pan wat
aanbaksels zien ontstaan. Dit is niet erg, is juist
wenselijk.
Doe de witte wijn bij de roux en roer het vocht door de
roux heen. De
witte wijn zal gaan sputteren in de pan en daarmee de
aanbaksels
van de bodem los maken en opnemen in de roux.
Allemaal
smaak! .
Roer rustig en niet hard u krijgt anders de witte wijn die
erg warm is
op uw huid. U zult zien dat de roux langzaam het vocht opneemt en in volume zal toenemen. Voeg nu het zout en
de peper naar smaak toe. U kunt ook de gedroogde Italiaanse kruiden toevoegen. Verdun de dikke roux met
steeds een juslepel bouillon of water toe en roer dit door de roux. De soep zal steeds in volume toenemen. Zorg
ervoor dat de vocht opgenomen is voor u de volgend juslepel toevoegt.
Bij teveel vocht toevoegen in een keer kan de soep schiften doordat de roux geen vocht meer opneemt.
e

Maak dan een klein beetje roux extra in een andere pan en voeg de soep uit de eerste pan bij de roux in de 2 pan.
Heel vaak zal de soep gered zijn.
Wanneer er klontjes ontstaan in de soep kunt u de soep zeven of bij een volgende toevoeging van vocht iet harder
doorroeren de klontjes zullen dan vaak verdwijnen.
Neemt de roux na verloop van tijd minder vocht op, verhoog dan het vuur een beetje, de roux is dan teveel
afgekoeld.
Controleer de smaak van de soep en voeg eventueel nog wat Italiaanse kruiden, zout of witte peper toe. Een
schepje suiker kan ook worden toegevoegd om de soep iets zoeter te krijgen.
Laat de soep heel zachtjes pruttelen om de soep af te garen.
Recept kruidenboter:
Klont ongezouten roomboter; 3 a 4 theelepels gedroogde Italiaanse kruiden; Beetje witte peper;
wat Zwitserse geraspte kaas.

Doe de roomboter in een schaaltje en laat deze op kamer temperatuur komen. Voeg de Italiaanse kruiden, de witte
peper en de Zwitserse kaas toe. Meng alles door elkaar en proef wat er naar uw smaak ontbreekt. De Zwitserse
geraspte kaas vervang het zout en geeft een fijne smaak aan de kruidenboter.
Wanneer u dat wilt kan ik de komende maanden recepten geven in het maandblad waarbij het gebruik van een roux
centraal staat, u kunt dan zien hoeveel u eigenlijk in de tijd van een maaltijd koken, kan maken met een roux.
Eet smakelijk. Willem Postma ( willemsalome@caiway.nl)

AKTIVITEITEN KALENDER januari/februari/maart 2017
Stichting DE NIEUWE BRUG.

Vrijdag
27 januari 2017
19.00 – 21.00 uur

WORKSHOP BAKKEN

Zaterdag
4 februari 2017
10.00 – 13.00 uur

WANDELEN

Zondag
5 februari 2017
14.00 – 16.00 uur

Sociëteit

Vrijdag
10 februari 2017.
19.00 – 21.00 uur

WORKSHOP VALENTIJN

Zaterdag
11 februari 2017
17.30 – 19.30 uur

Eetcafé

Zondag
19 februari 2017
14.00 – 16.00 uur

Sociëteit

Zaterdag
25 februari 2017
19.30 – 22.00 uur

CARNAVALS DISCO

Zaterdag
4 maart 2017
10.00 – 13.00 uur

WANDELEN

Zaterdag
4 maart 2017
17.30 – 19.30 uur

Eetcafé

Zondag
5 maart 2017
14.00 – 16.00 uur

Sociëteit

Zaterdag
11 maart 2017
09.00 – 15.30 uur

ROMMELMARKT/Kleding
beurs/Boekenbeurs/ CD &
Boeken + Lentemarkt

Zaterdag
18 maart 2017

Educatief Uitje / Ouddorp
Zeehondencentrum

09

Zaterdag
25 maart 2017
19.00 – 22.30 uur

Playback Show

Zondag
26 maart 2017

Sociëteit met het Symphonie &
Blaasorkest Spijkenisse

14.00 – 16.00 uur

Zaterdag
31 maart 2017
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Agenda APRIL 2017
o 1 april Truckrun
o 1 april Zwem Olympiade
o 2 april Paasbingo
o 8 april Line Dance avond
o 9 april Societeit
o 14 april Afdansen
o 15 april Wandelen
o 22 april Eetcafe
o 23 april Societeit
o 24 april Algemene Ledenvergadering
o 29 april Konings Disco

Workshop Pasen

SLAGERIJ & CATERING BEDRIJF
L.N. VAN DER WULP
KLUIVERTWEG 3
3209 AP HEKELINGEN
0181 - 639341
Openingstijden:
Woensdag, Donderdag, Vrijdag 08.30 – 17.00 uur
Zaterdag van 08.00 – 13.00 uur

Onze slagerij werkt uitsluitend met verse producten.
U kunt bij ons terecht voor alle soort vlees.

Wij overleggen uitgebreid met de klanten
en richten ons op de aanwezige wensen.
Volledige verzorging van uw feest?
Een bruiloft?

BEL ONS !

0181 639341

Maar wij verzorgen ook graag voor u aan huis een complete bbq.

Onze salades zijn alom geprezen en voor elk wat wils

Voor alle feesten en partijen kunt u bij ons uw hapjes bestellen, maar wij kunnen ook uw captains
dinner verzorgen. En wat te denken van uw erwtensoep avond of uw winter stamppot avond?

