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Stichting De Nieuwe Brug Clubgebouw: Stichting De Nieuwe Brug 

  Jan van Eyckpad 2  

  

M.A. de Ruijterstraat 7 

  3202 TP Spijkenisse 

  

3201 CK Spijkenisse 

  0181-614787 

  

0181-611096/ 06-42826465 

           k.v.k: 441096 

 

ANBI nr. 7537542 

Betaling per giro op rekening nummer    t.n.v.  Stichting De Nieuwe Brug 

             NL88 INGB 0005704558                 
 

 Botreep 100    3192 PD Hoogvliet 

Website  WWW.DENIEUWEBRUG.COM     
 redactie Redactie.brugnieuws@gmail.com 

 

  

Activiteit Naam                           Tel. nummer   

voorzitter Abelien van der Rest   0181-633363          abelien@chello.nl 

1e penningmeester Hans van Oostenbrugge 

 

010-4162074          hans.vanoostenbrugge@upcmail.nl 

2e penningmeester Ilse Wulff 

 

0181-639273          ilsewulff1953@gmail.com 

secretaris Gre Wiechmann 

 

0181-614787          gre.wiechmann@gmail.com 

zwemmen Gre Wiechmann 

 

0181-614787       gre.wiechmann@gmail.com 

dansen Monique de Lange 

 

0181-219593       bestuurslid 

hobby club middag Adry Hille 

 

0181-619221       bestuurslid 

hobby club avond Joke Versendaal 

 

0181-636618       bestuurslid 

sportinstuif Henk van Arkel 

 

06-16302072       bestuurslid 

koken Aukje Gutter 

 

0181-659547       bestuurslid 

muziek Wendy Mirer 

 

0181-629600       bestuurslid 

disco Wil van der Velden 

 

0181-663236       bestuurslid 

avondvierdaagse Gerrie Mirer 

 

0181-639227   

Brugnieuws redactie Gre Wiechmann 

 

0181-614787       gre.wiechmann@gmail.com 

Clubgebouw: M.A. de Ruijterstraat 7   0181-6096       06-42826465 

Rivièrabad: Groene Kruisweg 21 

 

0181-624600   

Sportzaal Maaswijk: Anne Frankstraat 78 

 

06-16302072   

Activiteit  1xper week   Plaats Tijd 

zwemmen maandagavond 
 

Rivièrabad 18.00-20.00 uur 

dansen dinsdagavond 

 

clubgebouw 19.00-22.00 uur 

hobbyclub 5-15 jaar woensdagmiddag 

 

clubgebouw 13.30-15.00 uur 

hobbyclub < 15 jaar woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00-21.00 uur 

hobbyclub hout  woensdagavond 
 

clubgebouw 19.00-21.00 uur 

kookles  woensdagavond 

 

clubgebouw 19.00-21.00 uur 

kookles donderdagavond 

 

clubgebouw 19.00-21.00 uur 

muziek donderdagavond 

 

clubgebouw 19.00-21.00 uur 

sportinstuif donderdagavond 
 

Sportzaal/Maaswijk 19.00-20.30 uur 

disco laatste zaterdag/maand 

 

clubgebouw 19.30-22.00 uur 

yoga geleid door donderdagochtend   clubgebouw 9.30-10.30 uur 

Gerdie Ros 0181-640512       
Het is niet toegestaan gedupliceerde artikelen of gedeelten daarvan zonder toestemming van het Dagelijkse Bestuur over te nemen. 

Publicatie in overige media uit naam van onze stichting is eveneens niet zonder toestemming toegestaan. 
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HET SEIZOEN 2014/2015 is alweer van start 

gegaan.   

Allemaal een beetje uitgerust? Toch is er achter de schermen ook tijdens de zomermaanden 

weer heel veel gedaan. Het clubgebouw is helemaal schoongemaakt en staat te blinken. 

Op zaterdag 2 augustus hebben we ondanks de vakantietijd weer met een grote groep 

gewandeld, en de opening van het seizoen, met de inmiddels bekende Wansinkbokaal,  op 

zaterdag 30 augustus is ook alweer achter de rug.  

Op zaterdag 13 september a.s. gaan wij starten met de gezellige maandelijkse 

zaterdagavonden vrijdansen. Iedereen mag meedoen. Ook als je nog nooit gedanst hebt.  

Maar er is nog veel meer te doen. Zo is het  zaterdag 27 september 2014 burendag. En dan 

gaan we gezamenlijk ontbijten van 09.30- 11.00 uur. Lees verderop wat we gaan doen. Wij 

kijken er naar uit. Hopelijk jullie ook. Schrijf je snel in!  We moeten wel weten of je komt of 

niet. 

En wat te denken van onze speciale DIERENDAG DISCO??                                                  

Zaterdag 4 oktober is het weer zover. Iedereen is van harte welkom! 

We hebben hard gewerkt aan het weekend van 11 & 12 oktober.  We gaan naar het Zilveren 

Schoor in Arnemuiden. Voor vele van jullie een bekend adres. We gaan weer op pad met een 

grote groep en dat vereist heel veel voorbereiding. Kijk maar verderop in het clubblad. 

Daarnaast wordt er voor de thuisblijvers diezelfde zaterdag de 11
e
 oktober een leuke 

wandeling gehouden. We vertrekken om 10.00 uur, lunchen na het wandelen weer gezellig 

met elkaar. Om 13.00 uur is het afgelopen. Dus iedereen die niet mee gaat met het 

weekend, kan wel lekker meewandelen. Zo heb je toch een leuke activiteit die zaterdag. 

Kortom naast al onze wekelijkse activiteiten, waar jullie ook allemaal aan mee kunnen doen,  

kun je dus de komende maanden ook weer heel veel extra leuke dingen doen bij De Nieuwe 

Brug.  (www.denieuwebrug.com) 

Heb je zelf leuke ideeën? Laat het ons weten. Misschien kunnen wij er wat mee doen. 

Kom lekker genieten en hopelijk zie ik je binnenkort. 

Abelien van der Rest  (Abelien@chello.nl) 

 

 

 

http://www.denieuwebrug.com/
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U I T N O D I G I N G voor ons (straat)ontbijt 

Op 27 SEPTEMBER 2014 is BURENDAG 2014 en mogen 

al onze deelnemers & vrijwilligers komen ontbijten 

samen met de bewoners van de M.A. de Ruijterstraat, 

het wijkce tru  ’t Ce tru  e  de Spaa se 
Vereniging.   

Toegang: gratis 

Gezamenlijk ontbijt van 9.30 uur 11.00 uur 

 

KOM JIJ OOK?????  SCHRIJF JE SNEL IN!! 
 

STRAATONTBIJT op 27 SEPTEMBER 2014 van 09.30 – 11.00 uur in de 

M.A. de Ruijterstraat te Spijkenisse.  

Naam: 

Adres:  

Telnr  :                                  E-mailadres:  
Inleveren vóór 20 september 2014 in de (gele) bus in het clubgebouw of mailen 

naar gre.wiechmann@gmail.com.   

mailto:gre.wiechmann@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9PfBmdIQD97poM&tbnid=KgmdqErtMozOwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=17&t=38340&start=325&ei=U3W6U767JYf8ywOMsoKgCQ&bvm=bv.70138588,d.bGQ&psig=AFQjCNHNg0mh0kOeK5J6fpd-qUk-vUg7Ig&ust=1404815032934631
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ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2014 

Van 19.30 – 22.00 uur 

stijl- en linedansen 

  

net als op dinsdagavonden maar dan dansen met wie je wilt en  

de hele avond mag je alle dansen meedoen! 

IEDEREEN MAG MEEDANSEN, OOK ALS JE NOG NOOIT GEDANST HEBT! 

Natuurlijk gaan we ook andere vrije dansen doen.  

 

Neem gerust ouders, verzorgers of een ieder die het leuk vindt om te dansen, mee! 

Kan je niet stijl dansen of linedansen en maar wil je wel komen?  

Gewoon doen; wij  leren het je wel! En als je niet wilt dansen, maar 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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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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In het recept van afgelopen maand, de Keftakebabs heb ik geschreven over een salade die erbij 

past. Onderstaande frisse, licht zurige salade past geweldig bij dat recept en is in een fluit en een 

cent te maken. Met ingrediënten die vaak al in huis zijn. De salade geeft een goed evenwicht 

tijdens de BBQ. Het brengt het overvolle gevoel van te veel vlees terug naar een prettig niveau. 

Deze salade is ook lekker met geroosterd brood, gekookte rijst en vlees. Een ideale salade die bij 

heel veel gerechten een prima balans in smaak zal geven. 

HERDERSSALADE 

Ingrediënten voor 4 personen: 

1 rode  ui  fijn gesnipperd              

2 komkommers  gewassen en gesneden met schil 

4 tomaten  gewassen en in partjes gesneden 

Een paar blaadjes verse munt fijn gesneden. 

Voor de dressing: 

2 eetlepels olijfolie 

1 eetlepel citroensap 
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Zout en peper 

Eventueel een beetje suiker. 

Was en snijd de komkommers met de schil in stukjes, was en snijd de tomaten in blokjes ter 

grootte van de komkommerstukjes. Schil de ui en snijd de rode ui in fijne snippers (anders gaat 

de ui overheersen) Doe dit alles in een schaal en snijd de muntblaadjes is dunne reepjes en 

sprenkel deze over de salade heen. 

De dressing: 

Doe de ingrediënten voor de dressing in een schaaltje en breng op smaak met peper, zout en 

eventueel wat suiker. Roer dit goed door elkaar en proef de dressing of deze niet te zuur of zoet 

is. 

Giet de dressing over de salade en meng met de handen de salade goed door elkaar. (wel de 

handen goed wassen) Een salade gemengd met de handen smaakt beter omdat de dressing 

rondom alle blokjes gaat zitten. 

Serveer de salade het liefst op een koude temperatuur, zet daarvoor de salade ongeveer een tot 

2 uur in de koelkast voor het serveren. 

Maak er een mooie smaakvolle zomer van.                          Willem Postma                             

 

TIPS 

Bij het bakken in de grillpan, zorg ervoor dat de grillpan erg heet is en smeer de Keftakebabs in 

met wat olie. Op deze manier schroeit het vlees snel dicht en spettert de pan bijna niet. 

Serveer in plaats van de slabladeren en partjes citroen er gekookte witte rijst en een salade bij.  

Deze Keftakebabs smaken ook heerlijk in een stuk open gescheurd plat Turks brood. Doe er wat 

uien bij en knoflooksaus. 

Wanneer het gehakt fijn gemalen is, (vraag uw slager om een extra keer te malen) kunt u de 

overige ingrediënten erbij doen en het geheel met de hand kneden. U krijgt een wat stevigere 

gehaktmassa. 

Eet smakelijk en een warme en mooie zomer en vakantie toegewenst. 

 

Willem Postma 

 



9 

 

  

     

 
===================================================================================================================

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 ################################   

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

  

 
 

 

www.ahlodder.nl 

Onze openingstijden. 
Maandag t/m zaterdag: 

08.00 – 20.00 uur. 

Albert Heijn 
Sterrenhof 18, Spijkenisse 
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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 5704558 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. 

Mocht je om reden van ziekte niet mee 

kunnen, verzoeken wij je dit z.s.m. aan ons 

door te geven. Bij te late afmelding of je 

komt niet opdagen op de dag van vertrek 

zijn wij genoodzaakt de werkelijke kosten 

in rekening te brengen.  

Deze bedragen € 150,-- per persoon. 

Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier elders in dit 

clubblad. Vergeet niet de medische lijst in te vullen en het gehele 

formulier kan ingeleverd worden in de (gele) brievenbus in het 

clubhuis,  uiterlijk 21 september a.s.  
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De betaling dient uiterlijk 27 

september 2014 bij ons binnen te 

zijn.   

Geen contante betalingen, alleen 

via de giro!! 

 

Deelname aan deze reis is alleen 

mogelijk indien je: 

- minimaal 1 jaar lid bent van de 

Nieuwe Brug 

- zindelijk bent 

- minimaal 7 jaar bent  

 

Als je je hebt aangemeld en wij je betaling binnen 

hebben, ontvang je van ons één week voor vertrek een 

instapkaart. 

Deze instapkaart is strikt persoonlijk en niet 

overdraagbaar. Dit wil zeggen dat jouw naam erop 

staat en dat alleen jij er gebruik van kunt maken. 

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 

De activiteitencommissie. 
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Aanmeldingformulier De Zilveren Schor in Arnemuiden. 

 

Ik meld mij aan voor het weekend naar De Zilveren Schor in Arnemuiden. Na dit 
formulier volledig ingevuld en ingeleverd te hebben én € 30,-- overgemaakt te 
hebben aan de penningmeester,  ontvang ik ongeveer 1 week voor vertrek mijn 
persoonlijke instapkaart. 
Vrijwilligers betalen  € 20,-- (all-in).  

Naam:    ____________________________________________________ 

Adres     ____________________________________________________ 

Tel.nr     ____________________________________________________ 

Deelnemer/vrijwilliger van activiteit of algemeen lid:   

 ________________________________________ 

 

Medische gegevens en begeleidingsaspecten voor deelnemers: 

Naam: 

Adres: 

Tel.nr: 

Tel.nr contact persoon:  ______________________  Naam: ____________ 

Zorgverzekeraar:            ______________________  Nummer: __________ 

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 1e verdieping slapen toegestaan    ja/nee 
o Is de deelnemer zindelijk?     ja/nee*  

* Zo niet, dan gaarne begeleiding mee, echter deze begeleiding zal ook bereid        
moeten zijn volledig mee te werken bij het verrichten van alle andere “taken” waar de 
vrijwilligers van de Stichting De Nieuwe Brug die ook meegaan voor staan.  

 

 

 



13 

 

 

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:  

 

 

_________________________________________________________________ 
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Rommelmarkt, wat was het weer geweldig! 

 

En daar was tie weer, onze rommelmarkt,  voor het eerst in juni. 

Vrijdag 13 juni begonnen we om 8.00 uur met het opzetten van de rommelmarkt. Eerst 

werden alle tafels neer gezet en daarna kwamen de spullen uit de opslag. 

Wat een feest is het dat  wat de een rommel vindt, de ander zijn geluk niet op kan omdat ze 

wat moois gevonden hebben. 

Tsja Rommelmarkten blijven voor de één, een genot en voor de ander helmaal niks. 

Halverwege de middag stonden alle spullen klaar voor de verkoop en konden we goed 

gemutst naar huis. 

De volgende ochtend zaterdag 14 juni waren we om 8.00 uur al weer in het club gebouw 

ennnn… de eerste klanten stonden al voor de deur! 

Die hadden pech zij moesten nog een uurtje wachten. 

De deuren gingen los om 9.00 uur en hopla de stroom mensen kwam binnen, super goed 

was het, er werd gelijk door sommigen groots ingeslagen. 

De oliebollen rolden over de tafel, de spullen werden goed verkocht kortom we hadden het 

goed naar onze zin. 

Aan het einde van de dag was de trekking van de loterij, ook weer een feestje op zich,  als de 

winnaars hun prijzen komen ophalen. 

I lusief de loterij e  de ro el arkt he e  e € 3.100,00 verdiend!!!! 

Dit is geweldig en hier zijn we zo blij mee, kunnen we weer allemaal leuke dingen mee doen. 

Iederee  die ro el  heeft gebracht super bedankt, natuurlijk ook alle medewerkers en 

deelnemers die geholpen hebben, heel erg bedankt voor jullie inzet. 

Met z’  allen hebben we het mooi voor elkaar gekregen, een dikke vette pluim! 

Natuurlijk ook  een pluim voor alle loten verkopers en kopers. Tsjonge wat ging dat goed dit 

jaar. Zo stroef als het vorig jaar verliep,  zo soepel verkochten we de loten dit jaar. 

Als verrassing gaan we volgend jaar gewoon weer een verloting doen dus bereid je er maar 

vast op voor, we komen zo rond maart/april weer met de boekjes langs en wat maak je ons 

blij als je een boekje koopt of verkoopt. 

De activiteitencommissie                                                                       
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 GROENTEN & FRUIT van    
G. Sintmaartensdijk 
Goudswaard 
tel: 0186 – 691091       Wij komen ook in Spijkenisse 

 
Maandag   Donderdag   Vrijdag 
Akkers e.o.           Waterland   Noord 

 

 Eterij & Tapperij 

 De Gulle Gaper 
      Voorstraat 56 

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

 

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

 

Dierendag Disco 

bij 

Stichting De Nieuwe Brug. 

Kom jij ook? 

 
Toegang:   € 0,50. 
Aanvang:   19.30 uur 

Einde      :   22.00 uur 

Waar:        M.A. de Ruiterstraat 7 

    Spijkenisse 
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André van Dijk 1-sep-67 

Ans de Ruijter 1-sep-54 

Silvano Louwers 2-sep-03 

Koos van Leyden 2-sep-51 

Ditte van Oudheusden 6-sep-40 

 James Bol 6-sep-91 

Jolanda Bank 7-sep-62 

René Riegen 7-sep-72 

Nel van Tour 12-sep-50 

Sven Wulff 12-sep-56 

Robert Huiding 13-sep-80 

Anneke Kranenburg 19-sep-47 

Sean Ermen 20-sep-98 

Irene Sweben 20-sep-85 

Gerrie Mirer 20-sep-53 

Lex Louman 23-sep-65 

Jannie van der Hoek 23-sep-44 

Madelon Meijer 24-sep-75 

Annemarie Noordsij 25-sep-62 

Lenie Langstraat 25-9-1958 

Adrie Langstraat 25-9-1958 

Stephanie Paling 26-sep-69 

Ria van de  Berg  28-sep-61 

Jayant Kalicharan 29-sep-86 

Jishar Ercicia Cijntje 29-sep-00 

Marianne van der Meer 30-sep-78 

Youssef Driouich 30-sep-98 
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www.Labu.nl 
LABU Offset-printing   DRUKKERIJ 

 
Familiedrukwerk; zoals Huwelijkskaarten Geboortekaarten, Gelegenheidsdrukwerk. 

Boeken voor deze worden uitgeleend om thuis te kunnen inzien.  
Tevens het adres voor de kleine (beginnende) zelfstandige i.v.m. Handelsdrukwerk, 

zoals Briefpapier, Facturen (meervoud), Visitekaartjes etc. 
 

LABUDA     Dansschool 
 

Club- en Privéles 
Beginners, gevorderd en verder 

speciale gezelligheidsgroep voor gevorderd en verder. 
 

 LABU COMPU Computeropleiding en programmering  

 
Lessen in MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Access MS PowerPoint e.a.  

Cursussen van één tot maximaal vier personen. 
Ook privé-les. Tevens de mogelijkheid bij u thuis of op het bedrijf. 

 

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

 

Fitness "LEO"   FITNESS 
 

Conditietraining: dit kan in privé- of clubverband. Wanneer je niet naar een sportschool 
wilt, dan zijn wij het juiste adres. 

Mogelijkheid voor een proeftraining. 
 

LABUMUS    MUZIEKSCHOOL 

 
Gespecialiseerd in Keyboard, Piano en Orgel. 

 

LABU ONDERNEMINGEN 
vertrouwd sinds 1960 

Meer weten? Maak een afspraak of vraag meer informatie.  0181-6166499 
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               PAS OP WIJ KOMEN ERAAN!!!!                                               

ZATERDAG 11 oktober 2014  gaan wij wandelen 

met  Stichting De Nieuwe Brug 

 

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 

 

 

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 .  

 

mailto:r.mirer1@kpnplanet.nl
mailto:Wiechmann@gmail.com
http://www.animaatjes.nl/sport-plaatjes/wandelaars/wandelaars_26-527862/
http://www.animaatjes.nl/sport-plaatjes/wandelaars/wandelaars_26-527862/
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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! 
 

 

HULDE EN DANK AAN ONZE NIJVERE VRIJWILLIGERS!!!!!!!!!!! 

 

 

 
 

Het gehele clubgebouw heeft een enorme schoonmaakbeurt gehad. De kasten opgeruimd 

en uitgesopt.  Alle koelkasten schoongemaakt, de vriezers spic en span. De spulletjes weer 

uitgezocht. Alle vloeren geboend en in de was gezet. De toiletten helemaal gereinigd. We 

kunnen het seizoen weer schoon starten. Maar wat was het een werk! Respect voor onze 

ij ere rij illigers e  heel hartelijk eda kt! E ….. late  e pro ere  het s hoo  te 
houden. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://img.tweede-hands.net/pics/00/05/32/77/45/3c.jpg?4f0d117021&imgrefurl=http://diensten.tweedehands.net/schoonmakers-glazenwassers/schoonmakers-glazenwassers-in-wijk-bij-duurstede-zeist-utrecht-soesterberg-leiden.html&h=600&w=600&tbnid=zWjbUCOksimGtM:&zoom=1&docid=uFDi2T4jWHk90M&ei=nfjGU9PIB6Kp0QWShIGABg&tbm=isch&ved=0CBAQMygIMAg4rAI&iact=rc&uact=3&dur=578&page=11&start=308&ndsp=30
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     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 
  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

HET SEIZOEN 2014 / 2015 is weer gestart vanaf  

MAANDAG 1 SEPTEMBER 2014! 

Wil jij gaan deelnemen aan een activiteit? Bel of mail met Gre Wiechmann. 

Wekelijkse activiteiten:     Maandag zwemmen; Dinsdag dansen; 

Woensdag hobbyclub jeugd, ouderen, houtbewerken & koken; 

Donderdag yoga, koken, sporten en muziek.  Daarnaast zijn er veel extra 

activiteiten op de zaterdag zoals wandelen, dansen, disco.  

   

IEDEREEN WILTOCH GRAAG LID ZIJN VAN STICHTING DE NIEUWE BRUG. 

www.denieuwebrug.com 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OLupEJQWoSalmM&tbnid=EHpZaYqLWPqaYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.starlightbemiddeling.nl/&ei=P5KHU7e7A8WeyATDx4HADQ&bvm=bv.68114441,d.aWw&psig=AFQjCNEI-CdHVhDOdZE327qYMBzx8JnJAw&ust=1401480095300273
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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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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  9.00 uur - 17.00 uur 
Zaterdag    9.00 uur - 15.00 uur 
"In den Biesenschuur" is rookvrij en rolstoelvriendelijk. 
Om reden van de hygiëne zijn helaas honden niet toegestaan. 

                          
 
          

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

