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Activiteit

Naam

voorzitter

Abelien van der Rest

1e penningmeester

Hans van Oostenbrugge

2e penningmeester

Ilse Wulff

secretaris

Gre Wiechmann

zwemmen

Gre Wiechmann

dansen

Tel. nummer
0181-633363/
06 14130944
010-4162074/
0620515624
0181-639273/
06-53557380
0181-614787
06-42826465

abelien@chello.nl
hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl
ilsewulff1953@gmail.com
gre.wiechmann@gmail.com

Monique de Lange

0181-614787
0181-219593/
06-44058657

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 / p.versendaal4@upcmail.nl

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
0181-614787

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

Clubgebouw:

M.A. de Ruijterstraat 7

Rivièrabad:
Sportzaal Maaswijk:

Groene Kruisweg 21
Anne Frankstraat 78

Activiteit

0181-6096

06-42826465

0181-624600
06-16302072

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
Disco
Wandelen
Vrij dansen

donderdagavond
laatste zaterdag/maand
1x per maand zaterdagochtend
1x per maand zaterdagavond

Sportzaal/Maaswijk
Clubgebouw
Clubgebouw
Clubgebouw

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

yoga geleid door
Gerdie Ros

donderdagochtend
0181-640512

clubgebouw
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9.30 - 10.30 uur

Oktober 2014 staat weer bol van nieuwe
activiteiten en initiatieven.
Op zaterdag 30 augustus werd het startschot van het seizoen 2014/2015 gegeven.
De Wansinkbokaal werd gehouden in Sporthal Den Oert. Wat een geweldige opening
van het seizoen is dit toch altijd. Het was een bijzonder gezellige dag en er werd op
het sportieve vlak onderling lekker sportief gestreden.
En dan is het zomaar weer maandag 1 september en stroomt ons zwembad weer
helemaal vol. Wat denkt u van 8 nieuwe deelnemers? Dat is toch geweldig. Maar bij
nieuwe deelnemers horen ook nieuwe vrijwilligers. Willen wij veilig kunnen blijven
zwemmen dan moeten wij er echt nog extra begeleiding bij krijgen. Tot nu toe
hebben wij het kunnen redden zonder wachtlijsten, maar zonder begeleiding zou dit
niet meer kunnen. Dus weet u iemand in uw omgeving die graag mee komt
zwemmen op maandagavond? Breng mee, laat eens zien hoe geweldig het allemaal
is. Meld je bij Gre Wiechmann. Zij is heel blij als jullie komen helpen en uiteraard de
deelnemers ook.
De zwemmers gaan op maandag 6 oktober a.s. zwemmen met dieren! Dat wordt een
geweldige avond. Wat voor dieren? Pluche of plastic, gelukkig geen echte dieren.
Publiek is van harte welkom. Ze zwemmen van 18.00 -20.00 uur. Twee groepen van
elk een uur.
Het dansen ging ook zeer zwierig van start. Er waren nogal wat vrijwilligers met
vakantie, maar de avonden liepen geweldig. Alle andere vrijwilligers deden een
rondje of 2 extra. Uitgevloerd waren ze aan het einde van de avond, maar gedanst
werd er door iedereen. Tess is voor 6 maanden op stage naar het buitenland, maar
via de skype heeft ze de dansgroep toch kunnen begroeten en kunnen zwaaien. De
techniek staat voor niets.
De nieuwe activiteit op ZATERDAGAVOND 1x in de maand vrij dansen, werd,
zaterdag 13 september , zeker voor de eerste keer, goed bezocht. Maar hoe meer
zielen, hoe meer vreugd. De sfeer was ontspannen, er werd gezellig gekletst, gedanst
maar ook het line dansen kwam aan bod. Onder het genot van een hapje en een
drankje is er een prima nieuwe activiteit geboren. Kun je niet dansen, geen probleem,
iedereen die wil, kan meedoen.
Volgende dansavond: zaterdag 25 oktober vanaf 19.30 uur! Komt allen!
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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 aar keuze, ee ar
uffet, erse sushi’s e ee ers, koud ok uffet, salade uffet e tot slot ee
dessert buffet. Het is ook uiterst kindvriendelijk.
Pak Boli heeft naast het wokrestaurant ook een afhaalservice, een bezorgdienst, een cateraar en een snackbar
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Op woensdag was het weer een drukte van belang. Bij de hobbyclubs werden er ook
weer nieuwe leden begroet en bij het koken waren er weliswaar twee deelnemers
afgegaan van de woensdag, maar er hebben zich al weer 2 nieuwe gemeld. Hier is
nog ruimte, dus wil je koken, meld je snel aan. Op de donderdag komen er ook weer
nieuwe gezichten bij, zij stonden al op de wachtlijst en zullen worden benaderd.
Op donderdag was de muziekgroep ook weer goed gestart. Helaas is Jiri Schouten
ernstig ziek, maar afgelopen donderdag hebben ze een video kunnen opnemen van
het zingen van zijn favoriete nummer door de hele groep. Hopelijk reageert Jiri hier
op.
De Yoga groep is ook weer van start gegaan. Hier is nog ruimte! Meld je aan.
Iedereen kan meedoen of je nu deelnemer, vrijwilliger, ouder of verzorger bent. Ga
anders gewoon eens een kijkje nemen. Elke donderdagochtend vind dit plaats o.l.v.
Gerdie Ros.
De sportafdeling is ook weer gestart in de sportzaal Maaswijk. Hier hebben wij een
nieuwe stagiaire van Sport en Bewegen kunnen begroeten: Sandra van harte welkom.
Hopelijk zien wij Koen ook nog wel eens terug c.q. langs komen. Hij heeft het ook met
veel plezier gedaan. Koen als je wilt: je bent van harte welkom als vrijwilliger!
Mandy blijft nog een jaartje en is inmiddels helemaal ingeburgerd, ze is bij zwemmen
en sporten en komt soms nog helpen bij de hobbyavond. Wij zijn blij met haar en zij
vindt het leuk! Hopelijk blijft ze na het behalen van haar diploma ons ook helpen.
En dan hebben wij nog afgelopen zaterdag 27 september BURENDAG 27 gehad. Met
elkaar hebben wij een gezamenlijk ontbijt genuttigd, bewoners van de M.A. de
Ruijterstraat, lede a de “paa se Vere igi g e a het ijk e tru ’t Ce tru .
Lees verderop maar het verslag.
Voor dit project hebben wij mooie plantenbakken gemaakt. Geschilderd o.l.v. Theo
door de jongens van de woensdagmiddagclub. Hulde mannen, prachtig werk verricht.
Daarna is Theo op plantenjacht gegaan. En wie Theo kent, weet dat dit prima voor
elkaar is gekomen.
Het clubhuis is weer helemaal schoongemaakt, daar mogen wij toch trots op zijn. Een
groep zeer trouwe vrijwilligers is elke maandagochtend in touw om dit spic en span te
houden. De boenmachines zijn allemaal weer in orde.
Echter er zijn wat vrijwilligers wegens gezondheidsproblemen afgevallen, dus wil je
komen helpen? Graag, want vele handen maken licht werk.
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www.ahlodder.nl
Onze openingstijden.
Maandag t/m zaterdag:
08.00 – 20.00 uur.

Albert Heijn
Sterrenhof 18, Spijkenisse
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We zijn van provider veranderd en nu kunnen we zelfs TV kijken op de club. Dus bij
het volgende EK of WK kunnen we gezamenlijk kijken op de club.
En dan schrijven we alweer oktober!
Rustig?
Nu wat denken jullie van onderstaande activiteiten naast de wekelijkse activiteiten?
Zaterdag 4 oktober: Dierendag DISCO
Maandag 6 oktober: Zwemmen met dieren
Maandag 6 oktober: Bijeenkomst van vrijwilligers die meegaan naar Arnemuiden.
Aanvang 20.30 uur in het clubgebouw.
Zaterdag 11 oktober: Wandelen van 10.00 – 13.00 uur. Afsluiting met een
gezamenlijke lunch.
Zaterdag/Zondag 11 en12 oktober: Weekend in Arnemuiden! Een enorm leuk
programma. Dat wordt dik genieten. Ter voorbereiding komen op maandag 6 oktober
de vrijwilligers die meegaan als begeleiding bij elkaar, om de zaken van tevoren goed
door te spreken.
Maandag 13 oktober: Vrij zwemmen.
Zaterdag 25 oktober: Vrije dansavond van 19.30 – 22.00 uur.
Maandag 27 oktober: Certificaat zwemmen. Kom allen kijken!
Ze oefenen allemaal heel hard, dus het is leuk als er veel publiek is.
Wat wij nu nog graag willen opstarten is de computerclub. De schoonvader van
Wendy heeft de ges ho ke p ’s alle aal agekeke bij elkaar gevoegd en werkend
gemaakt en geïnstalleerd. We hebben mooie platte schermen. Dus deze activiteit zou
kunnen opstarten. Wat zoeken wij? Een vrijwilliger die beschikt over heel veel geduld
en kennis heeft van computergebruik. Die trouw elke week een vaste avond een
groepje wil gaan leren omgaan met computers. Kortom: wie??????
De fotolijstjes zij af e zij opgeha ge . I de zaal zie je heel eel foto’s a alle
a ti iteite ha ge . We ku e de foto’s isselen, dus sta je er nu niet op? Niet
getreurd volgende keer misschien wel. Met dank aan Wendy & Ilse. Het was een hele
klus, maar het resultaat is daar. Jan & Simon zijn ze allemaal aan het opgehangen.
Dus ook dit project is binnenkort afgerond.
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Maar ook is de dansgroep op jacht gegaan naar een nieuwe ruimte voor het
afdansen. Helaas konden wij niet meer terecht bij Scala. De school is altijd gesloten
op Goede Vrijdag. Een van de personeelsleden, die altijd bereid was deze dag te
komen werken, is onlangs met pensioen gegaan. Het personeel zelf wil graag ook vrij
zijn de dag dat er afgedanst werd, dus de school verhuurd niet meer op Goede
Vrijdag. Maar het is gelukt om een nieuwe ruimte te huren! We hebben beslag
kunnen leggen op een prachtige, grote, pas opgeknapte zaal. Dus schrijf maar alvast
in je agenda: afdansen is op vrijdag 3 april 2015. En waar wij heen gaan? Dat horen
jullie t.z.t.
E da he e ij pra htige gifte gekrege . Bertus helpt o s trou
et eel extra’s
die net dat beetje meer geven, wat wij anders niet zouden hebben gehad. Teveel om
op te noemen, maar o wat zijn deze gulle gave welkom.
En wat te denken van een bedrag dat gestort is door een anonieme gever?
Fantastisch toch. Wat geweldig dat er mensen zijn die ons zo willen steunen. Hier
word ik helemaal blij van en met mij vermoed ik alle deelnemers en vrijwilligers. Heel
hartelijk dank!
Als ik zo terugkijk op de afgelopen periode, dan ben ik er trots op dat dit met elkaar
is bereikt! Heb je nieuwe ideeën of initiatieven? Laat het ons weten en wij gaan hier
samen naar kijken. Want iedereen weet het: stilstand is achteruitgang.
Weet je nog deelnemers, ken je mensen die vrijwilliger zouden willen worden in je
omgeving, enthousiasmeer hen om te komen helpen bij onze club! We geven net dat
stukje extra afleiding, leren de deelnemers et iets extra’s e de deel e ers ku e
zowel door de week als zaterdags genieten van de ontspannende bezigheden en van
de gezelligheid.
We hebben op dit moment nogal wat zieken onder onze vrijwilligers en deelnemers.
Een paar vrijwilligers moeten binnenkort ook nog worden geopereerd.
Hopelijk knapt men snel op of gaat men zich weer wat beter voelen dan op dit
moment het geval is. Weet een ding, iedereen blijft altijd van harte welkom! Ook als
je even weinig kunt doen: de koffie staat gewoon klaar!
Abelien van der Rest

abelien@chello.nl
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zaterdag 4 oktober
Dierendag Disco
bij
Stichting De Nieuwe Brug.
Kom jij ook?
Toegang:
Aanvang:
Einde :
Waar:

€ 0,50.
19.30 uur
22.00 uur
M.A. de Ruiterstraat 7
Spijkenisse

9

Eterij & Tapperij

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

GROENTEN & FRUIT van
Goudswaard
tel: 0186 – 691091
Maandag
Akkers e.o.

G. Sintmaartensdijk

Wij komen ook in Spijkenisse
Donderdag
Waterland
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Vrijdag
Noord

Nieuws van het zwemfront!
De maand oktober staat in het teken van heel veel leuke activiteiten.
Zo gaan wij op
maandag 6 oktober zwemmen met dieren. Iedereen mag een dier meebrengt,
als hij maar niet echt is.

maandag 13 oktober gaan we nog even heel hard oefenen!

maandag 20 oktober is het vrij zwemmen!

maandag 27 oktober is het Certificaat zwemmen!

Kom allen kijken. Want ze presteren toch geweldig onze zwemmers.
Maandag van 18.00 – 20.00 uur
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www.Labu.nl
LABU Offset-printing DRUKKERIJ
Familiedrukwerk; zoals Huwelijkskaarten Geboortekaarten,
Gelegenheidsdrukwerk.
Boeken voor deze worden uitgeleend om thuis te kunnen inzien.
Tevens het adres voor de kleine (beginnende) zelfstandige i.v.m.
Handelsdrukwerk, zoals Briefpapier, Facturen (meervoud),
Visitekaartjes etc.

LABUDA

Dansschool

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

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

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

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

LABUMUS MUZIEKSCHOOL
Gespecialiseerd in Keyboard, Piano en Orgel.

LABU ONDERNEMINGEN
vertrouwd sinds 1960
Meer weten? Maak een afspraak of vraag meer informatie.
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0181-6166499

PAS OP WIJ KOMEN ERAAN!!!!

ZATERDAG 11 oktober 2014 gaan wij wandelen
met Stichting De Nieuwe Brug.
Dit gaat gewoon door, ondanks dat er een aantal van de
wandelaars met ons weekend meegaan.
Wij verzamelen om 09.30 uur op de M.A. de Ruijterstraat 7
te Spijkenisse. 10.00 uur vertrek voor een wandeling van ongeveer 5
km. Bij terugkomst in ons gebouw staat er een lekkere lunch gereed.
Einde activiteit is 13.00 uur.
Deel a e is € 2,00.

Opgave: r.mirer1@kpnplanet.nl of Gre.Wiechmann@gmail.com
De volgende wandeltocht is op zaterdag 15 november 2014! Hou
deze datum alvast vrij!

Inleveren in de gele bus in het clubgebouw. Wandelen 11 oktober
2014. De wandeling start om 10.00 uur! Einde 13.00 uur na de lunch!
Naam:
Adres:
E-mail adres:

Telefoonnr.

Bijdrage € 2,00 per persoo .
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Weekendreis Arnemuiden
In het weekend van 11 en 12 oktober 2014 zal ons weekend reisje
gaan naar groepsaccommodatie Het Zilveren Schor,
Zilverenschorweg 1, in Arnemuiden.
Vertrek op zaterdag 11 oktober a.s. om 9.00 uur en aankomst in
Spijkenisse op zondag 12 oktober om ongeveer 21.00 uur.
De kosten voor de weekendje voor de
deelnemers bedragen € 30,-- per persoon.
De kosten voor de medewerkers zijn
€ 20,-- (all-in).
Dit bedrag kan overgemaakt worden op
gironummer NL 88 INGB 0005704558
t.n.v. Stichting de Nieuwe Brug te
Spijkenisse, onder vermelding van naam
en weekendreis 2014.
Wij gaan er van uit dat als je je hebt
opgegeven je ook daadwerkelijk mee gaat.
De betaling dient uiterlijk 30
september 2014 bij ons binnen te zijn.

Deelname aan deze reis is alleen mogelijk indien je:
- minimaal 1 jaar lid bent van de Nieuwe Brug
- zindelijk bent
- minimaal 7 jaar bent
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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!
Nadere informatie en het programma zal voor vertrek
worden uitgereikt.
Voor meer informatie over de groepsaccommodatie
kun je een kijkje op de website:
www.hetzilverenschor.nl
Een heel gezellig weekend toegewenst door
De activiteitencommissie.
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Karel Doormanstraat 6
3201 CG Spijkenisse
Tel. 0181-61 02 21
www.pappagallo.nl
Openingstijden 7 dagen per week v15.30 uur
Openingstijden: 7 dagen per week vanaf 15.30 uur
Het vaste adres voor Italiaanse Pizza's en de echte Italiaanse Keuken!

zaterdag 1 november Halloween

zaterdag 29 november Sint-Nicolaas!

Schrijf dit alvast maar in je agenda of op de kalender, zodat je het niet vergeet!
Tijd:
19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats:
Clubgebouw - M.A. de Ruijterstraat 7 - Spijkenisse
E tree:
€ 0,50
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ZATERDAG 25 oktober 2014
van 19.30 – 22.00 uur

stijl- en linedansen
net als op dinsdagavonden maar dan dansen met wie je wilt.
De hele avond kan iedereen meedansen.
IEDEREEN MAG en KAN MEEDANSEN, OOK ALS JE NOG NOOIT GEDANST HEBT!

Neem gerust ouders, verzorgers of een ieder die het leuk vindt om te dansen, mee!
Onze vrijwilligers zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Kan je niet stijl dansen of line dansen en maar wil je wel komen?
Gewoon doen; wij leren het je wel! En als je niet wilt dansen, maar lekker wilt komen
kijken dan is dat ook prima.
De entree is gratis voor leden en € 2,00 voor NIET leden.
ZEG HET VOORT, ZEG HET VOORT, ZEG HET VOORT, ZEG HET VOORT!!!!!!!!!!!
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Gezocht Rommelmartkspulletjes!

De rommelmarkt was in juni en is volgend jaar ook weer in juni. We zijn al weer begonnen
met de opslagruimte te vullen.
Hier kan natuurlijk nog veel meer bij, dus de spulletjes zijn weer van harte welkom.
Eén verzoek, breng wel spulletjes die heel zijn. Denk niet als iets kapot is, dan kan het wel
naar de rommelmarkt, want dat is niet de bedoeling. Daar doen wij onze kopers ook geen
genoegen mee.
Wat zoeken wij?
Eigenlijk van alles: kleding, glas, speelgoed, kook- en bakgerei, kleine meubels, elektra,
boeken enz. Kortom alles kunt u bij ons kwijt, mits heel.
De spulletjes kunnen gebracht worden op ;
Maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur
Dinsdagavond van 18.30 uur tot 22.00 uur
Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur
Woensdag- en donderdagavond van 18.30 uur tot 21.00 uur
Graag aanleveren in stevige (bananen)dozen.
Lukt het niet om de spullen zelf te brengen? Neem dan contact op met
Mees ( 0181-612128) of Monique (0181-219593), dan zorgen wij dat het opgehaald wordt.
De activiteitencommissie
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De Wansinkbokaal was een groot succes!
7 ploegen hebben tegen elkaar op het sportieve vlak gestreden om de
inmiddels overbekende Wansinkbokaal. Gelukkig hadden Wendy & Carola nog
zeker gesteld dat de sporthal écht open was en dat wij ook nog iets lekkers
konden drinken. De sporthal was om half elf helemaal klaar. Het springcircuit
was geïnstalleerd, de teams ingedeeld, de vrijwilligers verspreid door de zaal en
het startsein werd gegeven. Op zo’ dag er aze ij o s to h altijd o er onze
deelnemers, ze kunnen meer dan wij soms verwachten. Een deelnemer die
heel veel succes heeft met ballengooien, alle ballen in een keer in het net! Doe
hem dat maar eens na! Rupslopen is elk jaar weer een vast onderdeel dat ze
ook steeds beter onder de knie krijgen. Ballengooien in een hele grote broek is
ook hilarisch om te zien. En natuurlijk wordt de dag besloten met touwtrekken.

Het hoogtepunt aan
het slot van de dag.

En dan is deze sportieve dag alweer voorbij. Het seizoen is geopend, de prijzen
zijn uitgereikt en Toon Wansink is deze dag samen met zijn vrouw komen
kijken. Voor wie het niet weet de ouders van Karin Wansink, die ook altijd
meedoet aan de opening van het seizoen, zijn nauw betrokken geweest bij de
Stichting en hebben ons een legaat gegeven. Deze gift werd besteed aan de
opening van het seizoen. Vanaf dat moment strijden wij om de Wansinkbokaal
en is een prachtige sportieve traditie geboren!
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DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE BURENDAG!!!!!!! EN HET WAS EEN SUCCES!!!!!!!
EN WAT IS ER HARD AAN GEWERKT!
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BURENDAG 20 14 WAT EEN FEEST!!!!!
Projectleider Theo heeft zich heel erg
ingezet voor de realisatie van de
plantenbakken. De plantjes heeft hij
gesponsord gekregen. Zelfs de
wethouders Dijkman en Mijnants
hebben geholpen om samen met een
buurtbewoonster en Jan om de
plantjes te poten.

125 bewoners, deelnemers en leden
a het Wijk e tru ’t Ce tru e de
Spaanse Vereniging hebben samen met
onze vrijwilligers genoten van een
uitgebreid ontbijt!
De bewoners schrijven volgend jaar in
voor een high tea! Zo gezellig hebben
ze het gevonden

Vanaf 7.00 uur ’s orge s werden de
tafels en stoelen neergezet. De tafels
gedekt. Wij waren dankzij de vele hulp
al om half negen helemaal klaar. Het
zag er allemaal prachtig verzorgd uit.
De voorbereiding was goed verlopen.
Vrijdagmiddag was er al zoveel
mogelijk voorbereid.
Een goede voorbereiding staat garant
voor een succesvolle activiteit. Dank
vrijwilligers voor jullie spontane hulp!
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Je hebt eters én je hebt werkers!
De bakken staan inmiddels achter bij
de rookruimte en de fietsenstalling.
Maar daarna hebben ze uiteraard
ook lekker mee ontbeten.

De vroege vrijwilligers waren door
hun snelle werk, ruim voor half tien
klaar. Dank aan alle sjouwers,
tafeldekkers en later gastvrouwen
en gastheren!
Het was een waar feestje!

Een spontane actie van onze
buurtbewoonsters. Ze hebben alle
pompoenen en eikeltjes gekocht.
Ze gi ge ook et de pet ro d o
ons te steunen. Een geweldig
initiatief!
Dank Dank Dank!
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26 september 2015!
Zet maar alvast in de agenda.
Burendag met een hightea. De
suggestie van de bewoners zullen wij
overnemen!
Tot volgend jaar!

Het grootste compliment kreeg de Stichting van de wethouder:
Wij, als wethouders, zijn onder de indruk van de vele activiteiten die door jullie
vrijwilligers gedaan worden voor jullie deelnemers.
(Van te voren hadden we nl een overzicht gegeven van alle activiteiten die de
Stichting zoal organiseert en verzorgt. )
Wat een inzet! Elke avond, elke week, elke maand en dat al jarenlang en belangeloos!
Vrijwiligers: dit is alleen haalbaar met jullie bijdrage op welk vlak dan ook.
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Verjaardagen oktober
Guus van
Quentin
Jeroen
Alma

Tour
Dolmans
Gijzen
Roozendaal

1
3
4
4

Joke
Sherita

Hulsebosch
Been

7 oktober
7 oktober

Sandra de
Piet
Aukje
Hannie

Jonge
Versendaal
Gutter
Verrijp

7
8
10
12

Carola de
Yohri-Pascal

Haan
Spruit

15 oktober
15 oktober

Anja
Kaylee
Vincent
Hans

Eringaard
Troost
Visser
Romeijn

16
17
17
18

oktober
oktober
oktober
oktober

Joke
Maartje
Jeroen
John
Harry
Laura de
Richard van
Jerry

Streefland
Schepen
Oldenburg
Meily
Muizer
Groot
Harmelen
Koster

19
19
22
25
25
26
29
30

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Amanda
Michèle

Mourits
Vos

31 oktober
31 oktober

Gefeliciteerd!!
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oktober
oktober
oktober
oktober

oktober
oktober
oktober
oktober

Cannelloni met vleesvulling
Beroemde Italiaanse smaken in een gerecht samengevoegd. Indien dit gerecht een dag van
te voren wordt bereidt zal het aan smaak en genoegen winnen.

Ingrediënten
1 el olijfolie
1 kleine ui fijn gehakt
450 gr gehakt
1 teen knoflook, fijngehakt
120 ml runderbouillon
1 theelepel Italiaanse kruiden
1 ei
75 gr gekookte ham of mortadella
fijngesneden
3 eetlepels paneermeel
150 gr versgeraspte Parmezaanse kaas
18 voorgekookte cannellonipijpjes
Zout en gemalen zwarte peper

Voor de tomatensaus:
2 el olijfolie
1 kleine ui, fijngehakt
½ wortel, fijngehakt
1 stengel bleekselderij, fijngehakt
1 teen knoflook, geperst
400 gr tomatenstukjes uit blik
26

Paar takjes basilicum
½ tl gedroogde oregano

Voor de witte saus
50 gr boter
50 gr bloem
900 ml melk
Nootmuskaat

1 Verhit de olie in een middelgrote bakpan en fruit de ui onder af en toe roeren 5 minuten
op laag vuur tot hij zacht is

2 Voeg rundergehakt en knoflook toe en bak alles 10 minuten,
roer met een houten lepel zodat het gehakt rul wordt. Voeg de
kruiden en zout en peper naar smaak toe en giet de helft van de
bouillon erbij. Sluit de pan en laat het geheel 25 minuten
zachtjes koken, roer af en toe en voeg meer bouillon toe als de
saus inkookt. Schep de saus in een kom en laat hem afkoelen.

3 Maak de tomatensaus. Verhit de olijfolie in een steelpan,
voeg de groenten en het knoflook toe en bak alles al roerend 10 minuten op matig vuur.
Voeg de tomaten toe en vul het lege blikje met water, giet dit in de pan, roer de kruiden
erdoor en doe er zout en peper naar smaak bij. Breng de saus aan de kook, zet het vuur
lager, doe de deksel op de pan en laat de saus 25 – 30 minuten sudderen.
Roer af en toe. Pureer de tomatensaus in een blender.

4 Roer het ei, de ham of mortadella, de broodkruimels en 6 eetlepels van
de Parmezaanse kaas door het vlees. Breng het mengsel op smaak.

5 Schep een beetje tomatensaus in een ovenschaal. Vul de cannelloni met
behulp van een theelepel met het vleesmengsel en leg ze naast elkaar in de
schaal op de tomatensaus. Schenk er de rest van de saus over.

6 Verwarm de oven voor op 190 c. Maak de witte saus . Smelt de boter in een steelpan,
voeg de bloem toe en verhit dit al roerend 1 – 2 minuten. Voeg beetje bij beetje de melk toe
en roer na elke toevoeging goed.
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STATIONSSTRAAT 1, 3201 AS Spijkenisse
0181 - 634070

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

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

9.00 uur - 17.00 uur
9.00 uur - 15.00 uur

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