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Medisch Pedicurepraktijk

Uw voeten, mijn zorg

Jannet Merx-Hoos

Weijpoort 53
2415 BX Nieuwerbrug

Tel: 06-13533456
www.lenkunyapedi.nl

lenkunyapedi@outlook.com

Eigen parkeergelegenheid
Behandeling op afspraak

        

bouwkundig tekenwerk en presentaties - www.3dfloor.nl 
 

Hoge Rijndijk 38  Nieuwerbrug 
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bouwplannen ? 

Bel 
vrijblijvend

voor 
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passende
voordelige
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Explosief 
in kleur!

www.drukkerijvuurpijl.nl

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes

> Doordruksets
> Facturen

> Brochures
> Folders

> Vlaggen
> Visitekaartjes
> Textiel

> Trouwkaarten
> En nog veel meer

Informeer naar de
voordelige  prijzen

06 - 20178714  

OOK ADVERTEREN?

Neem dan contact op met 
Henk Aberson

Bruggemeestersstraat 8 
Telefoon 688 362

h.a.aberson@online.nl

OOK ADVERTEREN?
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h.a.aberson@online.nl
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Beste Lezers,

De Korte Waarder is zo goed als klaar. En ik moet zeggen, enige 
creativiteit kan de makers niet ontzegd worden. Het is een zeer 
gevarieerde bermbekleding geworden. Waarschijnlijk met als doel, de 
aandacht erbij houden !. En dat blijft nodig op dit stukje.  Voor 
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de oversteek te wagen. 

Maar ze hebben wel erg hun best gedaan. De nieuwst `uithaal` heeft 
wel weer een stuk sloot gekost, maar het is het een of het ander. 

Waarom heet het eigenlijk een sloot? Tijdens de redactievergadering 
hadden we het er ook over, wat is nou een sloot? Wat is een wetering? 

Er wordt gezegd dat Eskimo’s wel tien of vijftien verschillende 
woorden voor sneeuw hebben. Maar dat stelt niks voor, want wij 
kunnen er ook wat van.  We hebben wel vijfentwintig woorden voor 
water.

Zoals daar zijn ; baai, broek, diep, golf, gouw, gracht, greppel, 
kanaal, kreek, majem, maar, meer, nauw, plas, rivier, singel, sloot, 
stroom, tocht, trek, vaart, ven, wetering, wiel, wijk, zijl. 

(En dan sla ik diverse benamingen van groot water in zee en oceaan 
nog over.) We zien deze namen in veel plaats- en straat- namen terug.

Wanneer gebruik je het ene of het andere woord ? Langs de korte 
Waarder ligt een sloot.

“Een sloot is een gegraven watergang die dient om overtollig water af 
te voeren om wateroverlast te voorkomen, en is breder dan een 
greppel en smaller dan een gracht “

Maar kijk je bij wetering : “Een wetering is een gegraven watergang. 
Vooral bij de ontginning van laagveengebieden was het graven van een 
wetering belangrijk voor de afwatering van het gebied. De wetering 
werd vaak evenwijdig gegraven aan een weg of dijk.”

Het lijkt erop dat een wetering net een rang hoger is dan een sloot. 
Een greppel is duidelijk de laagste in rang. Maar waar plaats je dan 
een Vliet ? een Vaart ?

Een tocht schijnt een hoofdwatergang te zijn, maar het is meer een 
plattelandsversie van de stedelijke gracht, ook wel singel genoemd.

Maar de hoogste in rang zijn natuurlijk het kanaal en daarboven de 
rivier. Zeg maar de maarschalk en de generaal van Stratego. En die 
hebben we ook in Nieuwerbrug, de Rijn ! Een van de grootste rivieren 
van Europa. Kortom, in Nieuwerbrug hebben we alle rangen en 
standen, van de laagste tot de hoogste. 

En de berichten hierover leest u in de Nieuwsbrug ! 

Veel Leesplezier !
GB

ABONNEMENTEN
Hoe te handelen voor het verkrijgen van een abonnement?
U meldt zich aan bij Henk Aberson, tel. 688 362. Na betaling 
wordt dan de Nieuwsbrug aan u toegezonden. Abonnementsprijs 
voor 2019 is € 27,50. 
Het banknummer is NL25INGB.000.554.0210

FINANCIEEL
Girorekening     NL17INGB.000.420.7477 
 t.n.v. Stichting Nieuwsbrug, 
 Bruggemeestersstraat 8
Abonnementen NL25INGB.000.554.0210  
 t.n.v Nieuwsbrug, afdeling abonnementen,
 Bruggemeestersstraat 8

BRUGJES  
Brugjes zijn alleen voor de ingezetenen van de Brandschouwerij 
en gratis. Maximaal 6 regels. Insturen via de mail.

LEZERS SCHRIJVEN 
De redactie acht zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
ingezonden stukken, die in de rubriek ‘Lezers schrijven’ worden 
opgenomen. Plaatsing is alleen mogelijk indien naam en adres bij 
de redactie bekend zijn. De redactie behoudt zich het recht voor 
het geschrevene te bekorten, aan te passen, dan wel te weigeren.

REDACTIETEAM

Gerry van der Bruggen  Hoofdredacteur
 Hoge Rijndijk 51a 
 Telefoon 0348 - 688007
 postvoordenieuwsbrug@live.nl 

Henk Aberson  Secretariaat en Penningmeester
 Bruggemeestersstraat 8 
 Telefoon 0348 - 688362
 h.a.aberson@online.nl

Jaap den Bleker  Gloeiende Spijker 6 
 Telefoon 0348 - 688322
 jdenbleker@hotmail.com

Melvin Zaal Hoge Rijndijk 49 
 Telefoon 0348 - 688127
 melvin_zaal@msn.com

Cora Postema Weyland 34 
 Telefoon 06 - 50655437
 cora@corapostema.nl 

ALGEMEEN

Verspreidingsgebied  Brandschouwerij Nieuwerbrug

Bezorging  Laatste dag van de maand

Oplage  860 exemplaren

Kopij inzenden  voor de 15de van de maand, 
 per email aan
 postvoordenieuwsbrug@live.nl 

 tolbrug@ziggo.nl  

De Nieuwsbrug digitaal U kunt nu ook de Nieuwsbrug   
 digitaal ontvangen in de vorm van  
 een PDF-bestand. Even een berichtje  
 naar: postvoordenieuwsbrug@live.nl  
 en u heeft het de volgende dag in uw 
 bus.

Drukwerk  Drukkerij Vuurpijl, Elim

NIET MEER GEBRUIKEN
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kerken en olmen.                                                                                 

                                               (Marsman)
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
   WANNEER               WIE                                  WAT WAAR TIJDEN

 

                                                    

03  februari  maandag      Chr. Jeugdclubs M/J Gr 3-4 en 5      Wierickehuis 14:30 - 15:45   

03  februari  maandag       Chr. Jeugdclubs M/J Gr 6-7 en8        Wierickehuis    18:45 - 20:00       

03  februari  maandag       New Bridge Country  Dancers         Wierickehuis   19:30 - 21:-30 

04  februari   dinsdag         NIVO   Trimmen                           Gymzaal              19:30 - 20:30

06  februari  donderdag S.A.M. Ouderengym Wierickehuis 09:30 - 10:30

06  februari  donderdag E.V.C. Koersbal Wierickehuis     14:00 - 17:00

08  februari  zaterdag       Toneel Wierickehuis   19:45

10  februari  maandag   Chr. Jeugdclubs M/J Gr 3-4 en 5   Wierickehuis   14:30 - 15:45

10  februari   maandag   Chr. Jeugdclubs M/J Gr 6-7 en 8    Wierickehuis   18:45 - 20:00

10  februari maandag   New Bridge  Country  Dancers       Wierickehuis   19:30 - 21:30

11  februari  dinsdag NIVO   Trimmen                        Gymzaal             19:30 - 20:30

12  februari  woensdag Smullen in de Hooiberg  Weiland 34     18:00 - 20:00

13  februari donderdag S.A.M. Ouderengym                              Wierickehuis  09:30 - 10:30

13  februari donderdag E.V.C. Koersbal                                      Wierickehuis 14:00

14  februari   vrijdag       Toneel Wierickehuis      19:45    

15  februari  zaterdag     Toneel Wierickehuis      19:45

15  februari  zaterdag    Brugkerk      Oudpapier    Dorp 08:30                     

17  februari  maandag     Chr. Jeugdclubs M/J Gr 3-4 en 5    Wierickehuis 14:30 - 15:45

17  februari maandag     Chr. Jeugdclubs M/J Gr 6-7 en 8   Wierickehuis 18:45 - 20:00

17  februari  maandag    New Bridge  Country  Dancers        Wierickehuis  19:30 - 21:30

18  februari    dinsdag        NIVO   Trimmen                                  Gymzaal       19:30 - 20:30                

20  februari   donderdag    S.A.M      Ouderengym                  Wierickehuis   09:30 - 10:30

20  februari   donderdag   E.V.C.       Koersbal                           Wierickehuis   14:00 - 17:00

24  februari  maandag Chr. Jeugdclubs M/J Gr 3-4 en 5               Wierickehuis 14:30 - 15:45

24  februari  maandag Chr. Jeugdclubs M/J Gr 6-7 en 8               Wierickehuis 18:45 - 20:00

24  februari  maandag New Bridge  Country dancers                      Wierickehuis 19:30-21:30

25  februari  dinsdag        NIVO   Trimmen Gymzaal  19:30 - 20:30

27  februari  donderdag S.A.M.    Ouderengym Wierickehuis   09:30 - 10:30

27    februari  donderdag E.V.C.   Koersbal Wierickehuis  14:00 - 17:00

27    februari  donderdag   Oranje Vereniging  Jaarvergadering Wierickehuis   20:00

Kopij aanleveren: via de mail: postvoordenieuwsbrug@live.nl.     Mail adres tolbrug@ziggo.nl  NIET MEER GEBRUIKEN 
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK

Diensten om 9.30  
en  18.30 uur

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUWERBRUG

De apotheekhoudende huisartsenpraktijk aan de Gravin 
Jacobastraat 24 is op werkdagen telefonisch bereikbaar 
tussen 8.00 en 17.00 uur op nummer 0348 -688379 Ook 
voor spoedgevallen kunnen mensen terecht via het 
reguliere nummer 0348 - 688379 (keuzemenu nummer 
1). Voor dringende huisartsenhulp 's avonds, 's nachts, in 
het weekend en op feestdagen belt u het nummer van 
de huisartsenpost

Midden Holland 
Bleulandweg 10, 2803 HH te Gouda 
Telefoon 0182-322 488  www.hapmh.nl 

De apotheek wordt buiten kantooruren waargenomen door: 
DienstApotheek Midden-Holland (D.A.M.) 
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda 
Telefoon 0182-698 820  
www.dam-mh.nl

 MELDPUNT DIERENNOODHULP
Tel. 06 – 22251111 op werkdagen van 08.00 – 20.00 uur. 
Na 20.00 uur en in de weekenden alleen voor 
spoedeisende zaken.

SPREEKUUR WIJKAGENT
Bellen voor een afspraak kan via telefoonnummer 0900-
8844 en vervolgens kunt u vragen naar één van de 
volgende wijkagenten; Vincent Both of Hans Hazeborg.

02 febr.   09.30 uur ds. J.  Domburg,  Aalst 
 18.30 uur ds. D.J.W.  Kok,  Stolwijk 

09 febr. 09.30 uur ds. P.  Vermaat,  Veenendaal        
 18.30 uur ds. P.  Vroegindeweij,  Lexmond 

16 febr. 09.30 uur ds. A.  Baas 
                             Bediening H. Avondmaal 
 18.30 uur ds.  A.  Baas   

23 febr. 09.30 uur kand.  P.  van der  Schee,  Hoevelaken 
 18.30 uur ds.  C.  van der  Scheur,  Eemnes 

02 febr. Ds. W.  Koerselman,  Woerden 
09 febr. Dhr. Nathan  Noorland 
16 febr. Ds. B.  Lamain,  Den ‘t Woudt 
23 febr. Dhr. Nathan Noorland 

CREA BEA en INLOOP 
Iedere maandag  10.00 uur – 12.00 uur 
Met elkaar knutselen, het is elke keer weer een nieuw avontuur. 
Er wordt een zeer lage bijdrage gevraagd. De kosten hangen van 
het project af. Kom gerust een keer langs. Ook kunt u gewoon 
����������������������������������������

����������������������
boek halen/ruilen.     

KINDERBINGO   
Woensdagmiddag 26 Februari voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
14:00 uur   
Gezellig met elkaar een middag bingo spelen en allemaal met een 
prijs naar huis. Eén bingokaartje kost 1 euro en we spelen 5 
rondjes. Aanvang 14:00 uur. Ouders, begeleiders zijn ook van 
harte welkom. 

WANDELEN
Iedere dinsdag 13.30 uur
Onder begeleiding van een ervaren wandelcoach een leuke route 

ACTIVITEITEN

LOCATIE: Wierickehuis, Graaf Albrechtstraat 1

wandelen in en rond Nieuwerbrug. Het 
programma wordt aan u aangepast. Deze 
activiteit is geschikt voor beginnende en 
ervaren wandelaars. Kom op dinsdagmiddag 
om 13.30 uur naar het Huis van Alles en 
wandel lekker mee. Uw deelname kost niets.     

SOOS
Iedere dinsdagmiddag 14.00 tot 17.00
Het Huis van Alles organiseert iedere dinsdag van 13:30 uur tot 
16.00 gezellig met elkaar diverse activiteiten in de puntzaal van 
het Wierickehuis. De soos bestaat al vele succesvolle jaren maar 
kan altijd kaarters, rummicubbers, en sjoelers gebruiken, u bent 
van harte welkom om mee te doen.    

TABLET CAFÉ  
Iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 
In het Tablet Café kunt u terecht als u nog niet veel van het 
gebruik van uw laptop/tablet of internet afweet. Er staan 
vrijwilligers klaar om u daarbij te helpen.  Een bezoek aan het 
tabletcafé is  gratis en u kunt uw laptop/tablet gewoon 
meenemen  

PAK EEN STOEL
Iedere dinsdagmiddag 15.00 uur – 16.00 uur  
Pak een stoel is een informeel inloop moment waarvoor geen 
afspraak nodig is. Iedereen is welkom. De medewerkers van SAM, 
Sociaal team en Gemeente hebben een stoel voor u klaar staan 
en zijn  iedere week te vinden in het Huis van Alles om kennis te 
�
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SPELLETJES MIDDAG
Iedere woensdag middag van 14:00 uur - 16:00 uur
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kom een boek halen/ruilen. Ook met uw breispullen bent u van 
harte welkom!

BINGO
Woensdag 26 februari om 20.00 uur. 
Kosten: 1 euro per rondje. Het is weer 
BINGO in ons Huis van Alles.  Zin in wat 
ontspanning, kom dan op naar het Huis 
van Alles voor een gezellige avond met een leuk spelletje Bingo. 
Wie weet ga je naar huis met een mooie prijs. U kunt gewoon 
inlopen. 



onderhoud, reparaties,
apk keuringen,
in- en verkoop
van alle merken auto’s

volkswagen audi specialist

autoservice

Golf van Biskaje 4a-10
3446 CP Woerden
www.autoserviceJaron.nl
info@autoserviceJaron.nl

Jan Wijnen en Ronald Feijt  telefoon  0348 - 460170

VERKAIK WAARDER

Verkoop • Reparatie • Onderhoud
Wasstraat •  Tankstation

Kijk voor onze voorraad auto’s en aanhangwagens op:

www.verkaikwaarder.nl
De Groendijck 49 - 3466 NJ  Waarder - Tel.: (0348) 50 14 29

info@verkaikwaarder.nl

AUTO'S EN AANHANGWAGENS

Dealer van : Carl Groß • Gardeur • Mac • Tenson
 Arrow • Olymp • Le Dûb • State of Art • For Fellows

Wildhandel Arjan de Wit
Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug

Tel. / fax: 0348 - 688 147
Mobiel: 06 - 55 100 457

- onderhoud en reparaties
- apk keuringen
- in- en verkoop auto's

volkswagen audi specialist
Wij zijn gespecialiseerd in al het onderhoud

en reperatie's van uw vw audi seat en skoda.

Golf van Biskaje 4a-10
3446 CP Woerden
www.autoserviceJaron.nl
in fo@autoserv iceJaron.n l

✆ 0348 - 460170

Oedeemfysiothera rapie

Telef  W

Telef

www.fysiot

fo@fysiot

Telef  Waarder 0348 - 50 15 05

Telef werbr

www.fysiotherapiemaxim

fo@fysiotherapiemaxim
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Voortgang Industrieterreinen Woerden

Het was even schrikken voor veel inwoners van Nieuwerbrug, die daadwerkelijk 
het dikke rapport gedownload hadden van de “Tussenrapportage 
haalbaarheidsonderzoek Schuifruimte”. De geplande “schuifruimte Werklint 
Nieuwerbrug” blijkt veel groter en indrukwekkender dan men ooit gedacht had. 
Ofschoon de gemeente Woerden in het plan aangeeft dat deze schuifruimte 330 
�������
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na de verhoging in de weg, die het einde van Nieuwerbrug aan geeft. Dan loopt 
het langs het water tot aan de spoorlijn. En aan de andere kant van het 

Nieuwjaarsduik

bestaande industrieterrein van Verweij en Francken gaat het 
ook nog verder richting Woerden en dan naar de spoorlijn. Al 
met al zo’n beetje net zo groot als de kern van Nieuwerbrug! 
Zelfs een stuk grond van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en 
dus ook de provincie Zuid-Holland is in het plan opgenomen. 
Gelukkig heeft de gemeente een goed en duidelijk 
bezwaarschrift gestuurd. Daarin wordt onder andere verwezen 
naar de visie van Nieuwerbrug die in samenwerking met veel 
bewoners is opgesteld en naar de petitie die onlangs door het 
merendeel van de Nieuwerbruggers ondertekend is. 
Nieuwerbrug wil geen industriedorp worden met fabrieken en 
veel verkeer. Het dorp krijgt de laatste jaren bewust steeds 
meer het karakter van een forensendorp, waar het goed wonen 
is tussen het groen in een landelijke en zoveel mogelijk 
verkeersluwe omgeving. Het gebied ten zuiden van de Oude Rijn 
is al jaren een 30 km gebied en door de aanpassingen van de 
Korte Waarder en het centrum zal dit hopelijk minder 
sluipverkeer ten gevolge hebben. Dat strookt niet met de komst 
van de Woerdense schuifruimte.  
Naar aanleiding van de tussenrapportage zijn nu ook bewoners 

van de Hoge Rijndijk, de Houtwerf, de Graaf Lodewijkstraat en 
de Korte Waarder in actie gekomen en hebben bezwaarschriften 
bij de gemeente Woerden ingediend. De WIN heeft er een aantal 
van gezien. Het verbaast niet dat de inzenders de plannen 
afwijzen met degelijke en soms ook heel creatieve argumenten. 
Ook de WIN  en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben een 
bezwaarschrift ingestuurd; deze kunt u lezen op de website 
https://www.dorpenwijk.nl/nieuwerbrug/. 
Als het goed is worden al deze bezwaren verwerkt en komt er 
een eindrapportage. Volgens de berichtgeving van de gemeente 
Woerden wordt in het voorjaar van 2020 door de Raad van 
Woerden besloten welke schuifruimtes het uiteindelijk gaan 
worden. Laten we hopen dat de schuifruimte “Werklint 
Nieuwerbrug” daar niet bij zit. 

Wordt vervolgd.
WIN
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brugje

Gratis af te halen   
De complete serie van de Nieuwsbrug. Te beginnen met 
december 1981 toen zuster Bekkering nog een begrip was 
en ons telefoonnummer nog drie cijfers telde.
T: 0348 - 688 571         M: anneliesedevos@gmail.com
Anneliese de Vos

Jeugdbrandweer  Bodegraven

Het nieuwe jaar is begonnen, zo ook de 
jeugdbrandweer. De eerste oefening van 
het jaar kwamen verschillende onderdelen 
aan bod. De jeugdleden oefenden met de 
communicatie via portofoons en het 

����#�����������
����#�����������
manier waarop je water van de bron, 
bijvoorbeeld een ondergrondse brandkraan, naar de brand 
brengt. Ook oefenden zij met de deur- en trapprocedure. Deze 
hebben betrekking op het veilig voortbewegen in een gebouw 
met brand. 

Iedere twee weken oefent jeugdbrandweer Bodegraven op 
dinsdagavond. Op deze avonden leren zij meer over het brandweer 
vak, in theorie, maar vooral in de praktijk! Jeugdleden leren dit 
vanuit hun interesse voor de brandweer, ook zijn er bij die in de 
toekomst daadwerkelijk bij de brandweer willen komen. Een goede 
oefening voor later dus! 
Wil jij ook bij de jeugdbrandweer? Dat kan als je tussen de 12 en 18 
jaar oud bent, ook als je niet in Bodegraven woont kan je meedoen. 
Neem contact op via jbrw.bdn@brandweer.vrhm.nl  en kom een 
keertje kijken!

Esmée Hensen

In het Wierickehuis vond op 5 januari- traditiegetrouw in het 
nieuwe jaar- de oecumenische dienst plaats met als thema: 
“Geloof ,hoop en liefde”. 
Ook deze keer werd de dienst druk bezocht met bijna 300 mensen.

Druk bezochte oecumenische dienst

Er was ook volop gelegenheid om elkaar een 
gezond en gelukkig Nieuwjaar toe te wensen en 
�
�
������������
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De muzikale invulling was van “Refresh” uit 
Bodegraven .

Dank is er voor de voorgangers 
van de Bethlehemkerk, 
Brugkerk en Willibrordkerk voor 
hun inspirerende bijdrage.
Tevens dank aan Patrick  van 
TAP en de evenementen 
commissie van het Wierickehuis.
De volgende oecumenische 
dienst is op 23 augustus in de 
tent van de speelweek.

Nolda, Annemieke en Marius.

De opbrengst van de collecte ( € 435.70) gaat naar het Hospice in Bodegraven-Reeuwijk.
Deze organisatie bied professionele zorg in een liefdevolle omgeving waar de gasten met hun 
naasten op een waardige en respectvolle manier afscheid kunnen nemen van het leven. 

brugje
   
We hebben een nestje met Friese Stabij pups. Zij zijn 28 december geboren en groeien op in 
een omgeving met kinderen. Nog 3 reutjes zoeken een gezellig nieuw thuis vanaf ongeveer 22 
februari.
Voor meer informatie anitaneut@hotmail.com of 0623344639 gelieve niet te bellen overdag.
Met vriendelijke groet, 
Anita van der Neut
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fotograaf  nodig?Jeu de Boules 2020 

Op zoek naar een fotograaf in Nieuwerbrug? 
Voor degenen die mij nog niet kennen, stel ik 
mij graag even voor, ik ben Mariëtte Ewalds, 
en samen met Paul en onze drie kinderen 
Jolieve, Feline en Tibeau wonen we alweer 13 
jaar in Nieuwerbrug. Ik heb jaren in het 
bedrijfsleven gewerkt, maar heb 4 jaar 
geleden de Fotovakschool afgerond en ben 
inmiddels als fotograaf aan het werk. Wilt u 
graag foto’s laten maken van uw gezin, 
familie, een feest, een bedrijfsreportage, 
����&��������	�	��������������	�������������
voor social media, etc.. Neem gerust contact 
met mij op, dan bespreken we de 
mogelijkheden. Kijk ook gerust op mijn 
bedrijfspagina op Facebook: Mariëtte Ewalds 
*�����
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casema.nl of 06 129 180 17. 

Wie weet tot ziens
Mariëtte Ewalds

Na succesvolle eerste editie van het Jeu 
de Boule toernooi bij De Rijnstreek 
gaan we dit in dit jaar even dunnetjes 
over doen. Rijntreek organiseert 
wederom een mooie dag voor de Jeu de 
Boulers. De organisatie is net voor het 
eerst bij elkaar gekomen en de eerste 
lijnen zijn uitgezet. 
De datum van het evenement is 
vastgezet op zaterdag 13 juni 2020. De 
velden van de Rijnstreek zullen weer 
geprepareerd worden voor het Jeu de 
Boule spektakel. En natuurlijk worden 
de artiesten, de catering en de 
gezelligheid alweer ingepland. 

We hopen de opkomst van vorig 
�
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allemaal graag op 13 juni 2020 bij 
VV De Rijnstreek aan de weijpoort 
24a. Weet je nu al dat je mee 
gaat doen? Inschrijven kan nu al 
via samrijnstreek@gmail.com of 
boulesrijnstreek@ziggo.nl

Tot Boules!

Verslag Algemene Ledenvergadering VV De Rijnstreek
Op een redelijk druk bezochte Algemene Ledenvergadering heeft 
het bestuur van VV De Rijnstreek weer mooie cijfers mogen 
�������������������������Q��X��������
�X������>������������������
geïnvesteerd de laatste tijd. Onder andere het dak is opnieuw 
geïsoleerd, de CV installatie is gemoderniseerd en de 
tractorberging is overkapt. Daarnaast beschikt de club 
tegenwoordig over een mooi narrowcastingsysteem waar je alle 
actuele informatie van af kunt lezen. 
Toch is er ook een keerzijde. Zoals de trend in de maatschappij al 
aangeeft wordt de binding met een vereniging steeds lastiger. 
Mensen willen meer vrijheid in de keuze van sporten in tijd en 
hoeveelheid. Dat raakt ook de Rijnstreek. Helaas hebben we te 
maken met een dalend ledenbestand. Het bestuur, in de naam van 
secretaris Leonard Verweij, heeft een mooie inzichtelijke 
presentatie gehouden. Er is duidelijk gemaakt dat we actie moeten 
ondernemen. Het water staat nog lang niet aan de lippen, maar 
voor we zover zijn willen we het tij gekeerd hebben. Deze keer was 
het bestuur stellig dat de oplossingen uit het publiek moesten 
komen en gelukkig is er veel input gekomen. Dat doet het bestuur 
van de club goed. De eerste stappen zijn gezet en de eerste ideeën 
werden gespuid. In dit voorjaar zal de Rijnstreek een masterplan 
gaan maken en een promotiecampagne gaan opzetten. Wat betreft 
de jeugd is er al een grote stap gezet door te gaan samenwerken 
met Soccerdream. De voetbalschool van oud profvoetballer Vlatko 
Lazic heeft zich verbonden aan de Rijnstreek en gaat wekelijks 1 

Ledenvergadering VV De Rijnstreek

van de 2 trainingen verzorgen. Ook dat plan 
wordt dit voorjaar verder uitgewerkt.
De Rijnstreek trekt dus ten aanval en we 
hebben daarbij alle hulp nodig. Wij hopen dat 
de Rijnstreek weer meer van Nieuwerbrug gaat 
worden en andersom. Samen versterken we het 
dorp en houden we het leefbaar. 

Wordt zeker vervolgd! 

Beste lezers van de Nieuwsbrug, 

Het nieuwe jaar is begonnen dus 
betekent dit dat het EHBO-
seizoen halverwege is. 

Er staan nog een tweetal EHBO-
herhalingen, een grote EHBO-
oefening, natuurlijk onze 
algemene leden vergadering en 
nog een tweetal EHAK-
herhalingen (Eerste Hulp Aan 
Kinderen). 

Nieuws van EHBO-vereniging 

Heeft u uw EHAK op zak dan kunt u ook bij ons de 
benodigde herhalingen hiervoor bij ons doen. Wij 
hebben hiervoor twee data gereserveerd, namelijk 27 
mei en 3 juni a.s. 

Heeft u interesse om deze EHAK-herhaling bij ons te 
komen doen dan kunt u per mail contact opnemen met 
Rianka Koolstra info@ehbo-nieuwerbrug.nl . Zij kan u 
van de nodige informatie voorzien. 

Heeft u een keer een ongeval gezien en wist u niet 
precies wat u moest doen? Dan bent u bij ons aan het 
juiste adres, u kunt uw EHBO-diploma ook bij ons halen. 
Na het behalen van het EHBO-diploma kunt u bekwaam 
������������������
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moet doen als u eerste hulpverleent, 

Meer informatie kunt u inwinnen bij Rianka Koolstra per 
mail info@ehbo-nieuwerbrug.nl   

Martin Wolswijk 
Algemeen bestuurslid EHBO-Nieuwerbrug.



10 Zaterdag 13 juni: 

euroline
rolluiken en zonwering

Zekerheid van rolluiken en zonwering: Romazo Garantie

euroline rolluiken en zonwering
De Bree 15
2415 BE Nieuwerbrug
Telefoon 0348 -68 89 23

Dealer van

Meubelmaker

WIMMULCKHUYSE
Ambachtelijke houtbewerking

op interieurgebied

Wim Mulckhuyse v.o.f.
Weyland 9
2415 BA Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 025

Gespec
ialiseerd

in keukens!

Francken Metaal BV
Reparatie en contructiewerkplaats

Hoge Rijndijk 7 • 2415 AC Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 68 83 37 • Telefax 0348 - 68 87 55

Trappen, bordessen, hekwerken
staalcontructies, verankeringen en

bevestigingsmaterialen.

Goudseweg 149a
2411 HK Bodegraven

Telefoon 0172 - 61 42 31

Installatiebedrijf

HAGOORT BV

GAS - WATER - SANITAIR
LOODGIETERSWERK

VERWARMING

erkend
lid
van
Romazo

Weyland 15
2415 BA Nieuwerbrug
Tel. 0348 - 550 725
Fax 0348 - 550 500

Mobiel: 06 22 74 65 77

 
     Burg. Bruntstraat 1 |  2415 AJ  Nieuwerbrug | T 0348-68 82 69 / 020-65 34 237 
 
 

Transporteur en leverancier van zand, grond, grind en asfalt. 

T
F

E
I

Weijpoort 37a
2415 BW Nieuwerbrug a/d Rijn

   . 0348 68 85 86
   . 0348 46 76 34

   . info@mobiel-autoaanpassingen.nl
   . www.mobiel-autoaanpassingen.nl

M    BIEL
AUTO- EN RECREATIE

AANPASSINGEN

O

Trappen, bordessen, hekwerken
���������	
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Anita van der Neut                 
Steenbakker 15

2415 CH Nieuwerbrug      
Telefoon 06-23344639                    

landelijk geregistreerd        
YY[������X����X������������������

Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl
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Smullen in de Hooiberg

Op donderdag 9 januari jl. werd de deur opnieuw 
opengezet voor onze gasten. Het complete team stond 
klaar om op deze eerste smulavond in het nieuwe jaar 
iedereen welkom te heten. Deze avond stond ook in het 
teken van het afscheid van Hille Schilstra. Zeven jaar 
geleden startte hij, samen met Ina en Adrie, het concept 

Nieuwe sociaal makelaar Huis van Alles Nieuwerbrug.  
Beste dorpelingen. Voor de mensen die mij nog niet 
kennen. Ik ben Brechtje Simons en werkzaam als 
sociaal makelaar en mantelzorgondersteuner bij SAM 
Welzijn. Ik heb met heel veel plezier de 
afgelopen(bijna) drie jaar als sociaal makelaar 
ondersteuning mogen bieden aan de vrijwilligers van 
het Huis van Alles in Nieuwerbrug. Wat een prachtdorp 
met mooie mensen is Nieuwerbrug! Zoveel dorpelingen 
die voor elkaar op de been komen en die elkaar een 
warm hart toedragen heeft ervoor gezorgd dat er in de 
afgelopen jaren een aantal mooie activiteiten zijn 
bijgekomen in het Wierickehuis. En niet te vergeten, 
steeds meer dorpelingen die het Huis van Alles weten 
te vinden. Door een wijziging in mijn takenpakket zal 
ik nu het stokje overdragen aan mijn collega sociaal 
makelaar Esmee Hensen. Bedankt dat ik een poosje 
een beetje mee mocht draaien in uw dorp! 
Per januari mag ik het overnemen van Brechtje, ik heb 
er zin in! Ik ben Esmée Hensen, sinds een jaar werk ik 

Nieuwe sociaal makelaar Huis van Alles Nieuwerbrug

bij SAM. Het afgelopen jaar was ik verantwoordelijk 
voor de vrijwilligerscentrale en het project 
Huisbezoek 70+, dat tweede heb ik zojuist 
overgedragen. Vanaf nu gaan jullie mij wekelijks 
tegen komen in het Huis van Alles tijdens Pak een 

Stoel op dinsdagen van 
15.00 tot 16.00 uur. Hier 
kan je terecht met 
allerhande vragen zoals: 
‘ik weet niet goed waar 
ik terecht moet met mijn 
vraag’, ‘ik zou graag 
nieuwe mensen leren 
kennen’ of ‘ik zou iets 
willen organiseren, maar 
hoe?’. Langskomen om 
kennis te maken mag 
natuurlijk ook J Ik zie er 
naar uit om mij samen 
met de vrijwilligers van 
het Huis van Alles in te 
zetten voor het dorp. 

Smullen in de Hooiberg. Het waren mooie jaren waarin hij, samen met 
het gegroeide team, vele Nieuwerbruggers mocht ontvangen in de 
hooiberg aan het Weijland. Hille was de vaste spil en had een visie om 
mensen die alleen zijn of alleen gaan een gezellige tijd en een 
smakelijke maaltijd te bezorgen. Tijdens de maaltijd was er een kleine 
terugblik van enkele markante momenten, ontving hij een heerlijke 
����	�������������������	����������
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Het was extra feestelijk, omdat zijn vrouw Henny en eigenaar van de 
hooiberg, Cora Postema, ook aanwezig waren. Vanaf deze plaats willen 
wij Hille nogmaals hartelijk bedanken voor zijn warme inzet voor 
Smullen in de Hooiberg. 
Het team van Smullen in de Hooiberg was blij verrast met de opbrengst 
van de collecte die tijdens de Kerstnachtdienst voor ‘Smullen’ was 
gehouden. Over de besteding van de € 215,00 zal goed worden 
nagedacht, maar lopende onkosten kunnen nu in ieder geval zonder 
problemen worden betaald. Alle gevers, hartelijk dank! 
De komende smulavonden zijn op: 12 februari, 26 maart, 13 mei en 8 
juni van 18.00-20.00 uur. Het hoofdgerecht van de avond wordt om de 
beurt door De Bruggemeester en (H)eerlijk Eten verzorgd. De soep en 
het dessert wordt door het team zelf gemaakt. Voor informatie of 


���������������X���
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Met vriendelijke groeten, 
Team Smullen in de Hooiberg



Vroeger & Toen - Brocante
De sfeer van landelijke ongedwongenheid,

mooi verweerde meubels, brocante en accenten.

Kom langs in onze sfeervol ingerichte
loods (400 m2) vol brocante.

Wij zijn iedere vrijdag, zaterdag
en zondag geopend van 11.00
tot 17.00 uur én op afspraak.

Vroeger & Toen - Brocante
Weypoort 9
2415 BV Nieuwerbrug a/d Rijn
Tel. 06 - 534 280 68
www.vroegerentoen.nl

Verweij Houttechniek Barwoutswaarder 97  3449 HL Woerden

T: 0348 - 68 82 82  F: 0348 - 68 81 11  I: www.verweij-ht.nl  E: info@verweij-ht.nl

K O Z I J N E N

R A M E N

D E U R E N

praktijk
Bodegraven
Dierenartsen

BV

Zuidzijde 63, 2411 RT Bodegraven
Tel. spoed 0172 - 61 37 98

www.dapbodegraven.nl

Graaf Florisweg 2
2415 AB Nieuwerbrug
Telefoon 034 - 68 80 10
Mobiel 06 - 26 02 01 46

• onderhoudsschilder
• decorateur
• hout- en marmerimitatie
• muurschilderingen

VOOR HET LEVEREN VAN
zand • grind • grond • warm en koud asfalt

Burg. Bruntstraat 1
2415 AJ Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 68 82 69
Telefax 0348 - 68 86 46
www.vanschaiktransport.nl
Info@vanschaiktransport.nl

V
C
A

GM

HECKLIST

ANNEMERS

ISO 9001 : 2000

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

WIL DE WIT

WEYLAND 19
2415 BB NIEUWERBRUG AAN DE RIJN

TELEFOON 0348 - 68 84 22

Weijland  22
2415 BB Nieuwerbrug

Telefoon 0348 - 688 070
Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66
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0172-613798 

Bereikbaar 24 uur per dag,  
7 dagen per week 

�������	
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 E-mail: vrolijkevoetje@ziggo.nl
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‘Zonder jullie zou ik niet vrij zijn’

De Mauritaanse blogger Mohamed 
Mkhaïtir is vrijgelaten. Hij werd in 
2014 ter dood veroordeeld na het 
publiceren van een blog over 
slavernij en discriminatie. Mkhaïtir 
zat meer dan vijf jaar gevangen, de 
meeste tijd in eenzame opsluiting.

‘Zonder jullie zou ik niet vrij zijn’

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'

Nieuwerbrug aan de Rijn

Vrijdag 31 januari is er weer een lampionnenoptocht ter ere van de verjaardag 
van onze prinses Beatrix. Wat is er leuker dan in het donker achter de muziek en 
majorettes aan te lopen. Wij hopen dat er weer veel kinderen (verkleed)  mee 
����������������������������������������������������#��	
������������������
Of maak zelf een mooie lampion en hang er een lampje in. Voor de mooiste 
verklede kinderen en/of leukste voertuig, lampion enz. zijn er weer leuke 
prijzen te winnen.    
We starten om 18.30 uur vanaf het Wierickehuis. 
Marianne Hogendoorn
Oranjevereniging “Prinses Juliana” 

LAMPIONNENOPTOCHT 2020 

Op 5 januari 2014 werd Mohamed Mkhaïtir gearresteerd. Hij had 
een blog gepubliceerd waarin hij schreef over slavernij in 
Mauritanië en discriminatie, onder meer tegen het kaste-
systeem en de kastegroep van smeden waartoe hij zelf behoort. 
Hij werd onder andere vanwege afvalligheid veroordeeld. In 
hoger beroep beval een rechter zijn vrijlating in november 
2017, maar Mkhaïtir bleef op een onbekende plaats vastzitten. 
Hij kreeg nauwelijks bezoek van zijn familie en had geen 
toegang tot advocaten.
Spijtbetuiging op televisie
Op maandag 29 juli 2019 werd Mkhaïtir vrijgelaten. Daarvoor 
moest hij op nationale televisie en voor religieuze leiders zijn 
spijt betuigen. Na zijn vrijlating is hij vanwege 
veiligheidsredenen meteen naar Senegal gebracht. In het 
weekeinde van 3 augustus kwam hij in Europa aan.
Na zijn vrijlating ontmoette Mkhaïtir medewerkers van Amnesty 
International. Hij bedankte Amnesty voor de gevoerde acties:

‘Zonder jullie inspanningen zou ik nooit zijn 
vrijgelaten. Tijdens mijn vijf jaar 
gevangenschap, zag ik de zon slechts zes 
keer. Er is de afgelopen vijf jaar zoveel 
veranderd en ik moet nog steeds wennen 
aan het leven buiten de gevangenis. Nu ik 

vrij ben, hoop ik weer terug naar school te gaan en mijn 
opleiding af te maken.’

Oproep aan de Mauritaanse regering
Een paar dagen nadat Mkhaïtir werd vrijgelaten, trad 
Mauritanië’s nieuwe president Mohamed Ould Ghazouani aan. 
Amnesty roept hem op ervoor te zorgen dat niemand ooit hoeft 
mee te maken wat Mkhaïtir moest doorstaan.
‘Zijn regering moet een begin maken om de wetten die 
afvalligheid criminaliseren in te trekken’, zegt Kiné Fatim Diop 
van Amnesty International. ‘Niemand zou willekeurig 
gearresteerd en aangeklaagd mogen worden, laat staan ter 
dood veroordeeld worden simpelweg voor het vreedzaam 
uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting.’

Amnesty Nieuwerbrug

Fifa 20 toernooi bij VV De Rijnstreek 

Fifa 20 toernooi bij VV De Rijnstreek 
Bij VV De Rijnstreek kun je op 14 februari de strijd aan gaan met andere 
Fifa20 spelers. Onder de professionele leiding van weplayesports wordt de 
kantine van de Rijnstreek omgetoverd tot een gameroom. We hebben plek 

voor 40 personen die een toernooi spelen op 
de playstation 4. Er zullen 20 consoles tot onze 
beschikking staan en een echte toernooileider 
van weplayesports.  Er is nog plek en je kunt 
je inschrijven via www.weplayesports.events/
vv-de-rijnstreek . De inschrijving is open voor 
iedereen, voor alle leeftijden en je hoeft geen  
lid te zijn van de Rijnstreek. Schrijf je snel in! 
Meer informatie op www.vvderijnstreek.nl  of 
de instagram en facebook van VV De 
Rijnstreek. 

Robert van de Berg

oud papier 

Hierbij de inzameldata oud papier in 
2020 in Nieuwerbrug.
Betreft telkens de 3e zaterdag van 
de maand, m.u.v. december (2e 
zaterdag).

zaterdag 18 januari 2020 
zaterdag 15 februari 2020 
zaterdag 21 maart 2020 
zaterdag 18 april 2020 
zaterdag 16 mei 2020 
zaterdag 20 juni 2020 
zaterdag 18 juli 2020 
zaterdag 15 augustus 2020 
zaterdag 19 september 2020 
zaterdag 17 oktober 2020 
zaterdag 21 november 2020 
zaterdag 12 december 2020 
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Vanaf woensdag 4 maart gaat de 3e editie van 
het jaarlijkse pop-up restaurant open in De 
Bourgondiër in Nieuwerbrug.
Dit betekent dat er in de maand maart weer kan 
worden genoten van een heerlijk, wekelijks 
wisselend, diner in een gezellige ongedwongen 
sfeer van De Bourgondiër.
Dit jaar zal het menu worden uitgebreid met een 
vierde gang. Dit ter ere van de ingebruikname 
van de totaal vernieuwde keuken. Hierdoor 
kunnen wij de gasten een nog mooier en vooral 
lekkerder menu voorschotelen. Afgelopen jaren 
waren alle avonden bomvol, dus reserveren is 
een vereiste.
Dit kan via de site www.tap.nu/reserveren of 
even bellen met Patrick Olsthoorn; 06-22667871
Ook nieuw dit jaar is dat je zowel op woensdag, 
donderdag en vrijdag kan komen eten.

Tot maart. Patrick en Lars!
TAP Evenementenverzorging

Bijdragen aan meer levensgeluk via maatjesproject Samen Sterk.  

Basistraining woensdag 19 februari 2020  
in Huis van Alles, Reeuwijk-Brug  

Maatjes gezocht 

Altijd al iets willen betekenen voor een 
plaatsgenoot? Dan is dit jouw kans! Woensdag 
19 februari 2020 is er een basistraining in 
Reeuwijk-Brug voor nieuwe maatjes van 
‘Samen Sterk', gemeente Bodegraven-
Reeuwijk. 
 
Mensen uit uw omgeving (uit de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk) willen graag een 
maatje. De maatjesvragers variëren in 
leeftijd tussen de 12 en 92. Ze willen samen 
op pad, samen sporten, een goed gesprek of 
een beetje hulp om meer onder de mensen te 
komen. Een maatje is een vrijwilliger die één-
op-één gekoppeld wordt aan iemand die een 
maatje wil. Mogelijk ga je wekelijks een 
uurtje langs, sommige mensen vinden 1x per 
twee weken of een maandelijkse afspraak 
voldoende. Je helpt iemand de draad weer op 
te pakken en samen (nieuwe) dingen te gaan 
ondernemen. Je staat als maatje naast de 
ander, met als uitgangspunt dat jullie allebei 
plezier beleven aan het contact. Ga je aan de 

Wilt u meer informatie? 
U kunt contact opnemen met:  
Samen Sterk - maatjes 
www.samwelzijn.nl   
samensterk@samvrijwilligers.nl  

06 – 45 01 86 98 
(bereikbaar op werkdagen van 
09:00 uur tot 12:00 uur)  

slag als maatje, dan kun je deelnemen aan de trainingen en bijeenkomsten, die 
georganiseerd worden door ‘Samen Sterk’. Samen Sterk is het maatjesproject 
van SAM.  
 Tijdens de training ontmoet je andere 
vrijwilligers en krijg je een duidelijker 
beeld van wat het inhoudt om een 
maatje van iemand te zijn. Graag 
vooraf aanmelden voor deze training 
via samensterk@samvrijwilligers.nl 
Voorafgaand zal iemand van Samen 
Sterk met u een kennismakingsgesprek 
houden, zodat verwachtingen over en 
weer duidelijk zijn.  
  

Lenny Jansen
Sociaal Makelaar

De Bourgondiër
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Nieuwerbrug steeds mooier 

Project “Nieuwerbrug wordt steeds mooier!” 

-  In een periode van zo’n 9 maanden zal de zogeheten herinrichting plaats vinden van het dorp   
 Nieuwerbrug aan den Rijn binnen de bebouwde kom. In hoofdlijnen bestaat deze herinrichting  
 uit het opbreken/aanbrengen van elementenverharding, groenvoorzieningen en asfalt. 

-  Maandelijks geven wij een update over de werkzaamheden en eventueel overige bijkomende   
 info om bewoners op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van dit project. Daarnaast   
 zijn er diverse manieren om als bewoner/omwonende op de hoogte te blijven middels   
 hieronder opgesomde mogelijkheden. 

Februari 2020 

-  We zijn met onze werkzaamheden neergestreken op het plein bij het kruispunt Graaf Florisweg  
 en Graaf Albrechtstraat, ofwel voor het Wierickehuis. Het plein zal een totaal andere   
 uitstraling krijgen, daar de verhoging middels traptreden worden verwijderd en de banken   
 worden vervangen voor betonnen zit-elementen. Met genoegen kunnen we melden dat het   
 kunstwerk: “De Koe”, uitgevoerd in terrazzo en glasmozaïek,  van beeldhouwster Jackie Bouw  
 niet uit het straatbeeld zal verdwijnen. Deze wordt op haar vaste stek midden op het plein   
 teruggeplaatst. 

-  Tevens is er een start gemaakt met het opbreken en opnieuw bestraten van de Graaf Florisweg  
 en aan het deel van de Weijpoort aan de andere zijde van de brug over de dubbele Wiericke   
 (grens van het werk tot huisnummer 69B).  

-  Vanuit ons project binnen de bebouwde kom is een korte stap gemaakt naar werkzaamheden   
 aan de Korte Waarder tot het eerste stuk van de Molendijk buiten de bebouwde kom. Hier   
� �������	���
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 verhogen.  

-  In het algemeen vragen wij aandacht voor de veiligheid in het  
 verkeer, middels het navolgen van signalering, het verminderen  
 van de snelheid en het opvolgen van instructies. Hierdoor   
 kunnen onze mensen de werkzaamheden goed en veilig uitvoeren

René Veringa,
Calculator / Werkvoorbereider
Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. 

Team Thomashuis Nieuwerbrug zoekt een woonbegeleider met vele talenten!

Wat we van je vragen

�  Een afgeronde opleiding opleidingsgebied gezondheidszorg, niveau 4
�  In het bezit zijn van rijbewijs B

 

woonbegeleider  

Wat je van ons kan verwachten

�  contract 24 uur, functieschaal 35, CAOGehandicaptenzorg
�  een plek als woonbegeleider in ons veelzijdige team
�  de zorg en begeleiding voor onze 8 huisgenoten
�  een leuke, afwisselende, uitdagende baan

Enthousiast!? Laat het ons weten!
Niels & Imre Korteland, Korte Waarder 17, 2415 AS, 
Nieuwerbrugnieuwerbrug@thomashuis.nl , mobiel: 06-
23410272



hoogendoorn.bestellenbijplus.nl
Dorp 14 | 3466 NG Waarder | T: 0348 50 13 11
Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00

BESTEL EENVOUDIG ONLINE
BIJ PLUS HOOGENDOORN

BOODSCHAPPEN 
BEZORGEN THUIS 
OF OP KANTOOR?

www.facebook.com/el.rey.woerden
www.el-rey.nl |  T: 0348-416645

tapas      cocktails       soulfood       more

diner       cafe       catering

eyEl
& moresoul food

 TERUG IN WOERDEN
RIJNSTRAAT 3

7 DAGEN PER WEEK

 info@pmvanbemmel.nl

Eten  -  Drinken  -  Gezelligheid

www.eetcafedespijker.nl

De bree 38   I    2415 BG Nieuwerbrug   I   0348 - 506398 

Eetcafe De Spijker

Lasersnijden & Roestvaststaal speciaalbouw

Klompenmakersweg 9

3449 JB Woerden

Tel.: 0348 45 70 40

Fax: 0348 43 24 07

E-mail: mail@revicon.nl

www.revicon.nl

OOK ADVERTEREN?

Neem dan contact op met 
Henk Aberson

Bruggemeestersstraat 8 
Telefoon 688 362

h.a.aberson@online.nl
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toneelklup Animoso 

De deuren van het hotel staan open op 8, 14 en 15 februari……… 

……… en dat betekent dat de gasten hun intrek kunnen gaan nemen. 
Het is een nogal bont gezelschap en gaandeweg blijkt dat lang niet 
iedereen weet wie iedereen is. Wie is er nu wel en wie is er niet? 
Hoeveel dominees lopen er eigenlijk wel niet rond? En wat moet die 
therapeut toch bij de padvindsters? Houdt trouwens die astroloog ook 
goed in de gaten, want die lijkt niet alleen geïnteresseerd in de 
��������
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Zomaar een paar vragen en opmerkingen die u hopelijk nieuwsgierig 
genoeg maken om te komen kijken bij toneelklup Animoso voor de 
opvoering van de klucht “Ik ben er wel, maar …… ik ben er niet”. 
De opvoeringen zijn gepland op zaterdag 8 februari, vrijdag 14 
februari en zaterdag 15 februari 2020. De deuren van het hotel in het 
Wierickehuis (Graaf Albrechtstraat 1, Nieuwerbrug) zijn om 19.15 uur 
geopend en om exact 20.00 uur kunt u er allemaal getuige van zijn. 

De kaartverkoop is dit jaar (noodgedwongen) anders 
georganiseerd dan u gewend was. Dit zijn de 
mogelijkheden:
 
-  Via animoso.nu. Na betaling van de kosten van   
 verblijf, worden de kaarten aan u beschikbaar   
 gesteld; 
-  Via onderstaande QR-code; 
-  Tijdens de opening van het Huis van Alles in het   
 Wierickehuis. Eef Nagtegaal zit iedere    
 maandagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere   
 woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur voor u klaar; 
-  Op dinsdagavond 4 februari en donderdag 6 februari  
 tussen 19.00 en 21.00 uur in het Wierickehuis. 

Kaarten kosten 10 euro en dat is inclusief een drankje. 
Meer informatie over de kaartverkoop kunt u krijgen bij 
Conny van Bemmel op 06-48829288. 

Let op!  

Op vrijdagavond 14 februari zal de opvoering van de 
klucht speciaal ook geschikt zijn voor doven en 
slechthorenden. Wanneer u gebruik wilt maken van deze 
mogelijkheid wordt u verzocht 
dit kenbaar te maken bij Conny 
van Bemmel 
(vanbemmelconny@gmail.com ) 

Jan van Rooijen

'Hypotheek rente daalt'
Is dit een trend of is dit eenmalig ? 

De verwachting is dat de rente nog wel op een laag niveau blijft.

De huizenprijzen zijn inmiddels ook weer gestegen tot aan het niveau van 2005. 

Overweegt u te verhuizen of loopt uw hypotheek op korte termijn af 

dan raden wij u zeker aan om een afspraak te maken.

Uw hypotheekadviseur in Nieuwerbrug en omstreken

Graaf Albrechtstraat 2-A, 2415 AW Nieuwerbrug

Telefoonnummer 0348-684830 of 06-52543517

e-mail info@onderlingeadvies.nl

Onderlinge Advies B.V. is een initiatief van Onderlinge Rijn en Aar
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Pas over een jaar of 5 is er waarschijnlijk weer een locatie, vlak bij de te bouwen 
school, waarop IJsclub Wintervermaak een baan kan aanleggen. 
Nu lijken er steeds minder winters met veel vorst te zijn, maar het zou toch zonde 
zijn als er opeens een paar koude winters komen en we hebben geen ijsbaan. 

TV Wiericke en IJsclub Wintervermaak slaan handen ineen! 

Tennisvereniging TV Wiericke en IJsclub 
Wintervermaak hebben samenwerking 
gezocht om in ieder geval die periode te 
overbruggen. 
De beide tennisbanen zullen bij “dreigende” 
vorst als ijsbaan worden ingericht. 
Uiteraard niet te vergelijken met de 
prachtige baan die we hadden. Maar wel 
ruimte om te zwieren en krabbelen op de 
ene baan en wellicht een 
ijshockeycompetitie op de andere. 

Er moet wel wat werk aan de banen worden 
verricht. Er zullen rubberen matten worden 
neergelegd om kantine en ijzers te 
beschermen. Er wordt een sproei-installatie 
aangelegd om ervoor te zorgen dat bij een 
naderende vorstperiode de banen snel in 
een ijsbaan kunnen worden 
getransformeerd. Ook handig tijdens hete 
zomers om het gravel te besproeien. Mede 
dankzij meedenken en een grote bijdrage 
van de gemeente is dit alles mogelijk 
gemaakt.

Verder is het complex natuurlijk al zeer 
geschikt. Goede verlichting, een gezellige 
kantine, goed af te sluiten en een mooie 
plek zo vlak aan de Wiericke. 

Tussen beide verenigingen zijn goede 
afspraken gemaakt. We zijn ervan overtuigd 
dat we op deze manier weer een steentje 
bijdragen aan de leefbaarheid en 
gezelligheid van ons mooie dorp. 

Nu maar wachten op de vorst. Op het 
moment dat dit stukje geschreven werd was 
het net rondom het vriespunt. Duimen maar. 

De besturen van TV Wiericke en IJsclub 
Wintervermaak. 

Ons dorp is helaas zijn mooie natuur ijsbaan kwijtgeraakt. Door aanleg van de 
wijk “Wijde Wiericke” is er (voorlopig) geen plek meer binnen Nieuwerbrug 
om de ijzers onder te binden. 
Of het moet wel héél hard vriezen zodat de sloten en rivieren bevroren zijn. 
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Onderlinge ‘Rijn en Aar’ U.A.
Graaf Albrechtstraat 2-A  2415 AW Nieuwerbrug t: (0348) 688 316
Vosholstraat 1 2461 AB Ter Aar t: (0172) 605 700
info@ovmrijnenaar.nl www.onderlingerijnenaar.nl

Verzekeringen?
Onderlinge Rijn en Aar!
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Bodegraven en wijde omgeving
E-mail: info@baeldeuitvaarten.nl
www.baeldeuitvaarten.nl

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

Baelde uitvaarten,
professioneel en betrokken

                                                                          
  

 AUTOSCHADE  
                Spanjeweg 26a Bodegraven             

 0172 652373     info@zaalautoschade.nl 
G.C. van der  Bruggen
Hoge Rijndijk 51a
2415 AD Nieuwerbrug

���������	
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E-mail: post@back-up-abc.nl

De Bree 9  
2415 BE Nieuwerbrug aan de rijn 

Telefoon: 0348 - 68 81 35 / 68 88 08 
E-mail: info@kapteinschilders.nl 



 

bekijk alle acties op onze website
of maak online uw afspraak

www.kniploods43.nl

OPENINGSTIJDEN:

bel voor een afspraak
0348 - 746 210

Ons adres is:
Korte Waarder 43 - Nieuwerbrug

Dinsdag-donderdag    9:00-18:00 uur
Vrijdag                              9:00-21:00 uur
Zaterdag                          8:00-13:00 uur
Maandag                         gesloten

kapsalon voor 

dames, heren en kids

 

    Zoekt scholieren voor op- en afbouw in het weekend!!!! 
          BEL ONS! 


