
zeven EN DERTIGSTE JAARGANG  -  nummer 462 -  juni  2020

���������	�
��������������������������������	����������



bouwkundig tekenwerk en presentaties - www.3dfloor.nl 
 

Hoge Rijndijk 38  Nieuwerbrug 

 
bouwkundig tekenwerk en presentaties - www.3dfloor.nl 
 

Hoge Rijndijk 38  Nieuwerbrug 

bouwplannen ? 
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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  

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
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Beste Lezers,

En toen was alles anders. 

Het woord waar u de laatste maanden in de media door overspoelt 
bent, zult u in dit stukje niet tegenkomen. Na een langdurig verblijf in 
het westelijk deel van ons Koninkrijk, waar de gemiddelde 
temperatuur bijna twee keer zo hoog is als in ons land en je benzine 
tankt voor de helft van de prijs bij ons, ben ik altijd weer verheugd 
om weer in NL te zijn. Vooral in ons dorp.

Ons dorp is een enorme zandbak geweest. Stukje bij beetje komen de 
verbeteringen tevoorschijn en niet iedereen ziet de noodzaak ervan 
in. Het duurt ook wel erg lang.  Door de omstandigheden heeft het 
tolhek erg vaak open gestaan. De verkoop van de tolvignetten 
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Het is  een tijd dat de kerken gesloten zijn, de school weer 
mondjesmaat opengaat en dat de dagmarkt weer open is. Rond de 
Bruggemeestersstraat wonen ondertussen bijna tien jonge en 
pasgeboren kinderen. Heerlijk om dit te zien. Ook de bermen zien er 
��������	���	���	��	���	�����!��	��	�����������	"��	����#��	����	
niet in wat voor welvarend dorp wij mogen wonen. Het glas is niet 
half leeg, maar echt nog half vol!

De redactie wenst iedereen een mooie zomer toe en regelmatig een 
�����	���������	!���	
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groeien. En…..bovenal gezondheid!!!

Henk Aberson

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

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

 Van de redactie 

NIET MEER GEBRUIKEN

We zijn op zoek naar versterking!  

Aanleiding is het vertrek van Gerry van der Bruggen.  
Gerry dacht er al een tijdje over om met zijn werkzaamheden voor de 
Nieuwsbrug te stoppen, maar had dit nog niet kenbaar gemaakt. Toen 
we dit voorjaar met de redactie in een onplezierige discussie 
terechtkwamen over het door Gerry geschreven voorwoord, was dat 
voor hem aanleiding zich terug te trekken. Nu zijn we nog met zijn 
vieren en omdat we in sommige tijden op halve kracht zitten, zoeken 
we iemand erbij. 
We zoeken een V/M die midden in het Nieuwerbrugse leven staat, 
gevoel heeft voor taal, af en toe ook zelf graag een stukje schrijft en/
of foto’s maakt. 
De meeste kopij wordt door de verenigingen en anderen bij ons 
aangeleverd, dat geeft elk stukje een eigen toon. Dat willen we graag 
zo houden. Maar we vinden het ook leuk om als redactie zelf wat 
stukjes te schrijven. Daar kunnen we wel wat versterking bij 
gebruiken.  
We komen als redactie eens in de maand op een avond bij elkaar om de 
inhoud voor de komende Nieuwsbrug te bespreken en eventuele 
verbeteringen aan te brengen. 
Heb je interesse? 
Stuur dan een mail naar postvoordenieuwsbrug@live.nl  
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG

     WANNEER                 WIE                                 WAT    WAAR    TIJDEN

 

                                                    

   

20  juni zaterdag   . Brugkerk                     Oudpapier               Dorp        8.30  

Zijn er voor de maand juli 2020 nog dingen die u in deze rubriek wil zien?       Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl        

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

brugjes

Te huur gevraagd  

Garage of schuur voor stalling auto’s 1 á 2 
Nancy van Wijk, 
Gravin Mariastraat 24 
Nieuwerbrug 
06-47027785

Gezocht
Welke enthousiaste tuinman/vrouw wil mijn tuin na de 
winterperiode aan kant maken, snoeien enz. Daarna bijv. 
maandelijks onderhoud. 
Prijs nader overeen te komen. 

Marian van Luinen
Tel. 0623231406
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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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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.

Met spoed voetbaldames gezocht! 

Het is 5 voor 12. De Rijnstreek dreigt haar damesafdeling en met name 
de oudste dames te verliezen. Dat laten we niet zomaar gebeuren. We 
roepen daarom op om lid te worden bij De Rijnstreek. We hebben 
dames nodig.  
In het nieuwe seizoen gaan we verder met een Dames 1 en een Meiden 
tot 16 team. Maar daar hebben we wel heel snel en heel hard nieuwe 
meiden en dames voor nodig. Kom naar de Rijnstreek en kom in één van 
deze 2 gezellige teams voetballen. 

Informatie over de diensten vindt u op de Facebook 
pagina van De Brugkerk 

’s Morgens worden de diensten uit de Dorpskerk 
uitgezonden en ’s avonds uit de Bethlehemkerk 
U kunt op Hervormd Bodegraven altijd luisteren 
naar de diensten onder “uitzending gemist”. 

Plezier staat voorop, maar ook deze 
meiden kunnen fanatiek zijn in het veld. 
Het ideale plaatje om bij te komen 
voetballen.  
Je kunt nu al gratis meetrainen op 
dinsdag en donderdagavond. En we zien 
het eerste halve seizoen als een 
‘proefperiode’. Ben je het na een paar 
maanden helemaal beu, dan kun je 
kosteloos uitschrijven. Maar wij zorgen 
ervoor dat dat niet gaat gebeuren.  
Zin om te gaan voetballen of wil je 
overschrijven naar de Rijnstreek? Mail 
dan snel naar bestuur@vvderijnstreek.nl  of loop eens mee op de 
trainingsdagen op dinsdag en donderdag. Reageer snel, zodat we 
kunnen uitkijken naar een mooie voetbaltoekomst voor onze dames. 
Robert van den Berg
VV De Rijnstreek



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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Beste lezers van de Nieuwsbrug. 

Tijdens dit schrijven heb ik de persconferentie 
van premier Rutte gevolgd en er wordt 
gelukkig het e.e.a. versoepeld. Dit wordt 
beheerst gedaan om een eventuele terugval 
zoveel mogelijk te voorkomen. Deze 
versoepeling komt mede doordat wij 
Nederlanders de volgende regels goed naleven: 

Nieuws van EHBO-vereniging 

· Houd 1,5 meter afstand. 
· Geen handen schudden. 
· Nies in je elleboog. 
· Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze  
  na gebruik weg. 
· Vermijd drukte. 
· Werk zoveel mogelijk thuis. 
· Was vaak je handen 
· Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.  
· Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle     
  huisgenoten thuisblijven. 

Wist je dat:

De bezorger weleens een bestelling is verloren. De 
gelukkige vinder had gratis eten!

Als je op de brommer rijdt een helm verplicht is. 
De bezorger weet het nu ook na een boete voor het 
rijden zonder helm.

Als Linda de brommer vergeet te tanken de 
bezorger niet heel ver meer komt. 

Als je vergeet de voorgerechten mee te geven aan 
de bezorger. Gasten het voorgerecht als nagerecht 
kunnen eten.

Linda het eerste weekend heel hard riep. “Nu mag 
er niemand meer bellen” Tja, alles was op.

Vanaf 1 juni mogen de terrassen weer open en 
mogen er in de horeca weer gasten ontvangen 
worden. Hier zijn heel veel regels aan gebonden. 
Na het zorgvuldig lezen van de voorwaarden en met 
de meetlat de Spijker en het terras te hebben 
opgemeten, is gebleken dat het nog niet mogelijk is 
om open te gaan. De toelichting van deze beslissing 
vind je op de website.

We gaan wel door met de Spijker on tour! 
Donderdag tot en met zondag van 17:00 uur tot 
20:30 uur kun je eten bestellen voor afhalen of 
bezorgen. Bekijk het menu op www.
eetcafedespijker.nl . 

Wij wensen iedereen alle goeds. 

Hopelijk tot snel in de Spijker!

Groetjes Linda Sluijs

Waar gewerkt word worden fouten gemaakt.

De Spijker

brugje

 SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN DE NIEUWSBRUG!!  

VILLA BLAUW CURACAO  

NU VRIJBLIJVEND TE RESERVEREN T/M OKTOBER 2020
ACTIEPRIJS VAN € 60 VOOR € 40 PER DAG, GEEN AANBETALING

Info: Henk Aberson  06 -50297603 

Bedankt! 

Thuis gekomen vond ik weer verschillende zakjes met postzegels, port 
betaald enveloppen met voordrukzegels en kaarten. 
Tot mijn vreugde kreeg ik ook vier kaarten van het treinongeluk in 1902 
bij de spoorbrug. 

Nogmaals, gooi nooit postzegels, enveloppen met voordrukzegels, 
oudere poststukken, kaarten met dorpsgezichten e.d. weg. U kunt er 
altijd iemand een plezier mee doen. 
In de brievenbus van 
Bruggemeesterstraat 8 
is altijd voldoende ruimte. 

Nogmaals mijn 
hartelijke dank! 
Henk Aberson 

Het zal nog even duren voordat er een vaccin is gemaakt tegen het 
Corona virus en tot die tijd zullen wij met z'n allen de regels zo goed als 
het kan naleven. Volhouden dus en doorgaan met het vertragen van de 
verspreiding van het coronavirus. 

Achter de schermen wordt al geruime tijd hard gewerkt aan de 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Wij gaan ervan uit dat wij na 
de zomervakantie weer kunnen beginnen met het opstarten van de 
EHBO-herhalingslessen en ander cursussen. Het is nog afwachten 
wanneer er weer evenementen kunnen plaatsvinden zodat wij op zulke 
evenementen de EHBO kunnen verzorgen. 

Let vooral goed op elkaar en help elkaar daar waar het kan. 

Martin Wolswijk 
Algemeen bestuurslid EHBO-Nieuwerbrug

 



8 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
���������	
�������	����	��������

���������������	������

��	��
�����	��	����������������!��	������T"�#����$�%������&
E"���'�('	������������������I"�����'	���������������

Anita van der Neut                 
Steenbakker 15

2415 CH Nieuwerbrug      
Telefoon 06-23344639                    

landelijk geregistreerd        
%%&	*���	�������������														

Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl
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Dichtbij mij woont een heel vriendelijke man 
die graag een praatje maakt. Veel  
Nieuwerbruggers kennen hem en maken ook 
graag een praatje met hem. Hij kan daarbij 
goed luisteren en is erg behulpzaam.
Deze meneer houdt erg van vissen. Hij zit 
geregeld in zijn eentje aan de Rijn en werpt 
daar dan zijn hengel uit. Hij vertelde mij dat hij 
dat doet omdat hij dan rustig kan zitten en niet 
gestoord wordt.
 
Nu zet ik daar op het ogenblik toch vraagtekens 
bij, bij dat rustige zitten. Vanuit mijn huis kan 
ik hem goed zien en er gaat geen moment  
voorbij of er komt iemand aan, of er is al 
iemand. Zo te zien is het gezellig. Iedereen 

Paaseieren 

Zoals al vele jaren krijgen de bejaarden eieren gesponsord  
om op de dinsdag voor de Pasen allemaal hun best te doen 
met kaarten, rummicubben en sjoelen wat eieren te 
bemachtigen

De voorbereidingen werden al in februari gedaan om bij de 
sponsor ( PAUL&PAUL) te vragen of we ook dit jaar weer 
eieren konden krijgen voor de bejaardensoos
Natuurlijk was zijn antwoord ’je mag 500 eieren op komen 
halen’.

Maar toen kwam de CORONA ...........
In overleg met Arie van PAUL&PAUL werd besloten om toch 
de mensen een hart onder de riem te steken en dan nu de 
eieren op donderdag voor de Pasen rond te gaan brengen
Bijna alles geregeld, er moesten nog 2 zelf gebakken 
appeltaarten gemaakt worden als tegen prestatie. Ook dat 
werd net als vorig jaar weer gedaan door Zwanet Plomp met 
haar dochter Gerdien, hiervoor veel dank.
Opgetogen met 2 appeltaarten en 2 bussen slagroom naar 
PAUL&PAUL in ruil voor 500 eieren
Mijn reis kon beginnen van de Gloeiende Spijker richting 
Bodegraven via Driebruggen weer naar Nieuwerbrug. Nu 
maar hopen dat ik niemand vergeten ben en hopelijk heeft 
zo iedereen toch nog een eitje kunnen tikken.
Hopelijk volgend jaar beter zodat we weer lekkere gevulde 
eieren kunnen smullen.
Een prachtig gebaar van deze Nieuwerbrugse ondernemer 
en van het bakteam Plomp. 

Met vriendelijke groet,
Eef

De Coronapandemie grijpt diep in op de 
levens van mensen wereldwijd. 
Regeringen nemen vergaande maatregelen om mensen te 
beschermen tegen het Coronavirus. Amnesty zet haar werk 
onverminderd voort want in veel landen wordt de Coronacrisis 
gebruikt om mensenrechten te schenden. 
Hieronder leest u het verhaal over kritische artsen in Rusland. 
Tegen de Russische arts Tatyana Revva werden disciplinaire 
�����������	����#��	�����	!�	
��	��������	���	
��	�����	���	
beschermende middelen en andere problemen bij de corona-
aanpak in haar ziekenhuis. Revva werkt op de intensive care 
afdeling. Mogelijk wordt ze ontslagen. Begin maart uitte Tatyana 
Revva haar zorgen bij de onafhankelijke vakbond voor artsen, 
Doktersalliantie. Ze stuurde een brief en een video, die later 
openbaar gemaakt werden. Kort daarna nam het ziekenhuis 
disciplinaire maatregelen die volgens Revva ongegrond zijn en 
alleen maar zijn genomen vanwege haar kritiek op het ziekenhuis. 
Er zijn in Rusland voortdurend meldingen van represailles 
waarmee gezondheidswerkers en mensenrechtenverdedigers 
worden geconfronteerd in het kader van de coronacrisis. Sommige 
activisten en klokkenluiders worden vervolgd omdat ze hun 
zorgen uitten over het tekort aan beschermende kleding, gebrek 
aan opleiding, lage lonen of onveilige arbeidsomstandigheden. 
Voor meer informatie hierover én over het werk van Amnesty 
International kunt de website van Amnesty International bezoeken 
waar u ook de mogelijkheid heeft om de verschillende acties te 
steunen, petities te tekenen óf eventueel direct online een brief 
te sturen naar de autoriteiten

Amnesty Nieuwerbrug

houdt voldoende afstand 
��	�������	������	��	��	
royaal langs. Je bent 
lekker buiten en je houdt 
sociaal contact, dat is 
belangrijk in deze tijd. 

Toch bekruipt mij het 
gevoel dat wanneer hij 
rustig wil zitten, beter in 
zijn achtertuin kan 
blijven. Voor de 
Nieuwerbruggers niet zo 
gezellig en voor mij ook 
����	����	����	���	���	��	
hem niet stiekem meer 
begluren.

Zwanet Plomp



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

��������	

�����������
����������������

0172-613798 

Bereikbaar 24 uur per dag,  
7 dagen per week 

�������	
������������

�������
����	������
�

�

 E-mail: vrolijkevoetje@ziggo.nl
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We hebben weer een winkel! 
Volg de koopjes via 
Facebook 
Inmiddels volg ik via de 
Facebookpagina wat 
Maarten zoal vers inkoopt 
en laat me af en toe 
verrassen. Zo at ik van de 
week heerlijk 
kippendrumsticks, terwijl 
ik eigenlijk nooit meer 
vlees eet.  

HAl maanden ging het nieuws: “Er komt weer een 
dagwinkel.” Hoe of wat was eerst nog onduidelijk. 
Toen werd er verteld dat je er ook gezellig kon 
!�����	��	���	����	�<�	��	���	��	���	
combinatie met dagbesteding zou zijn. 
Nieuwsgierig geworden ging ik naar de 
Facebookpagina waar Maarten Eggenhuizen foto’s 
van verbouwing en inrichtingsperikelen met zijn 
volgers deelde. 

Op woensdag 13 mei om 14.30 uur was het zover. 
De winkel werd geopend. We stonden keurig volgens 
de regels buiten te wachten met een appelgebakje 
en ook binnen was alles ‘coronaproof’.

Een beetje te veeleisend? 
Ik moet bekennen dat het voor het eerst sinds 
tijden is dat ik weer in het dorp naar de winkel ga. 
Ik ben net als onze kat een beetje kieskeurig in wat 
ik eet. De boter moet niet ranzig smaken en de sla 
mag wel lekker knapperig zijn en het brood bij 
voorkeur ook. En dan moet ook de prijs nog oké 
zijn.  
De aardebeien waren in de aanbieding en 
goedkoper dan bij de Jumbo. Ze waren heerlijk. 
Het brood van bakker Verweij voldeed ook en de 
kropsla was lekker vers. Alleen de goedkope 
brokken voor de kat, die hoeft ie niet. 

VV De Rijnstreek slaat een 
nieuwe weg in
Rijnstreek wil vooruit en wil vernieuwen. In deze tijd is 

Vanaf 1 juni is er ook weer 
�������
���	��	���	����	�<�	
aan de gezellige tafel.  

De sfeer is goed en laten we 
hopen dat het zo gezellig blijft!  

Cora Postema
"���������#�����$��������
�������

Tovenarij in Nieuwerbrug?

Boven de steiger van de fam. Vlug zweeft 
een kraan die uit het 'niets' water geeft,
Boten stopen om het wonder te 
aanschouwen.

v.v. de Rijnstreek

 
 

Zij die er een passende verklaring voor 
kunnen geven, mogen gratis komen drinken.

Theo Vlug, Weiland 41

het nodig om de jeugd weer op een verrassende manier voetbaleigen te maken. 
Aantrekkelijke trainingen van een goede (oud-prof) voetballer helpen daarbij. 
Daarom gaan we het groots opzetten en vragen we iedereen de brievenbus in de 
gaten te houden. Ook op de site komt er speciale informatie en aanbiedingen om 
������	����	��	�����	������	��	=�����������	&�	�������	����	��
���	��	
schermen en in de eerste week van juni kunnen Nieuwerbrug, Bodegraven, 
"�������	>����������	��	����	��������������	��������	���	�Q��	��	��	���	
verwachten met daarop alle informatie. We kunnen niet wachten om Rijnstreek 
2.0 uit te draaien.  
Nu al enthousiast en wil je lid worden? Mail dan nu al naar 
jeugd@vvderijnstreek.nl . Wordt deel van de nieuwe versie van De Rijnstreek. 

Robert van den Berg
VV De Rijnstreek
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'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

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'

Nieuwerbrug aan de Rijn

activiteiten oranjevereniging

Koningsdag 2020 
Dat was een heel andere Koningsdag dan dat wij die 
gepland hadden.  Door alle maatregelen rondom de 
corona-crisis waren alle geplande activiteiten rond 
Koningsdag verboden. Geen seniorenmiddag en geen 
feest op het plein voor het Wierickehuis. We hebben 
gauw nog de oproep gedaan om iedereen zijn vlag uit 
te hangen en zijn tuin/raam oranje te versieren. 
Middags met Koningsdag zijn wij met onze versierde 
�������	��	
��	���	�������	�	����	������	��	
ramen te bekijken en gelijk de prijzen uit te reiken. 
Winnaars waren o.a.: Het Thomashuis, fam. Van de 
Stek, fam. Mür, fam. Bac en fam. De Raaf zij kregen 
een oranjetas met o.a. een oranjetompouce of oranje 
soesjes, oranje snoep, frisbee, 1/5 staatslot en nog 
veel meer leuks. We hopen dat we in 2021 weer een 
Koningsdag kunnen organiseren waarbij we met zijn 
allen op het Wierickeplein weer kunnen feest vieren. 

4 en 5 mei 
Dit jaar was er ook geen dodenherdenking op het plein voor het 
Wierickehuis. De klokken werden wel geluid voor acht uur. Ook de 
festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding konden geen doorgang vinden. De 
tentoonstelling van 75 jaar bevrijding in Nieuwerbrug komt nog in het 
Wierickehuis te hangen zodat, zodra het weer mag, u dit kan komen 
bezichtigen. Wel zijn er op de facebook pagina van Nieuwerbrug en de 
Oranjevereniging foto’s en tekst geplaatst over 75 jaar bevrijding in 
Nieuwerbrug. 

Ook de autopuzzelrit die zou worden gereden op Hemelvaartsdag 21 mei 
gaat niet door. 
Doordat het niet zeker is of de maatregelen worden veranderd per 1 
september hebben we ook moeten besluiten om het touwtrekken(5 sept) 
dit jaar niet door te laten gaan. 

Wij gaan hard aan de slag voor 
volgend jaar, wanneer wij ons 100 
jarig jubileum vieren, en hopen dat 
we dan wel al onze activiteiten wel 
door kunnen laten gaan. 

Oranjevereniging “Prinses Juliana”
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Tennisvereniging TV Wiericke klaar voor ijspret!   

Vreemde tekst? In een vorige Nieuwsbrug heeft u kunnen lezen dat TV Wiericke en 
ijsclub Wintervermaak samenwerking hadden gezocht. Omdat op de plek van de 
bestaande ijsbaan huizen worden gebouwd zoekt de ijsclub naar (tijdelijke) 
alternatieven.  
De beide verenigingen besloten  de tennisbanen geschikt te maken om er ijsbaantjes op 
te realiseren.  

Realisatie 
X��	���������	�����	���	��	��������	��	
���	����	��!��	���	�������������	��	
��	
karwei geklaard. De betonnen randen rondom de gravelbanen zijn vervangen 
door een hogere soort. Hierdoor kan het water niet weglopen. 
 
Verder is er een automatische 
sproei-installatie geïnstalleerd. 
Op elke baan staan 6 sproeiers 
die op in te stellen tijdstippen 
de baan nathouden. In de zomer 
alleen om de kwaliteit van de 
gravelbanen te waarborgen. En 
in de winter als er een 
vorstperiode aan komt, kan 
gecontroleerd een laag water 
op de banen worden gespoten.  

Het water wordt met behulp van een pomp 
uit de sloot aan de andere kant van de 
(onverharde) weg gehaald. 

Cor, Flip en Melvin hebben een knap stukje 
werk afgeleverd. In februari zijn ze 
begonnen met de werkzaamheden maar het 
natte slechte weer maakte het toen erg 
moeilijk. Maar nu is het werk praktisch af. 
De installatie werkt, alleen moet er nog een 
������	Y����������	Y	
worden.   

Prachtig dat door samenwerking tussen twee 
verenigingen in ons dorp zo’n project 
gerealiseerd kan worden.  
Tot ziens op onze banen, met een racket in 
de hand of met schaatsen ondergebonden.  

De besturen van TV Wiericke en IJsclub 
Wintervermaak

Foto op hout

��Foto op hout gemaakt van duurzaam vurenhout
��Voorzien van hoge resolutie prints
��Mooie wanddecoratie voor veel toepassingen
��Verkrijgbaar met en zonder whitewash finish

Gemaakt van duurzaam vurenhout
Een foto op hout wordt gemaakt van duurzaam vurenhout met een 

glad oppervlak. Afhankelijk van het formaat, combineren we 

meerdere planken van 10 cm breed tot één geheel. Tussen elke 

plank zit een minimale naad en je kiest zelf voor een horizontale of 

verticale plankrichting.

Een foto op hout combineert kwalitatieve print met een natuurlijke uitstraling. De structuur van 

een paneel met houten planken geeft de afbeelding een robuust uiterlijk. Dat maakt dat een foto 

op hout past in veel verschillende interieurs. Beschikbaar in 5 populaire formaten.

Met of zonder whitewash
Voor de afwerking kies je uit vurenhout met of zonder whitewash finish. Met whitewash als basis 

springen de kleuren er echt uit. Zonder whitewash is het natuurlijke effect (nerven en noesten) van de 

houten ondergrond groter. De foto wordt dan wel donkerder en de kleuren komen minder goed tot hun 

recht.

  Liggend  

  30 x 20 cm   

  40 x 30 cm

  60 x 40 cm

  70 x 50 cm

  80 x 60 cm

120 x 80 cm

Staand

20 x 30 cm

30 x 40 cm

40 x 60 cm

50 x 70 cm

60 x 80 cm

80 x 120 cm

Vierkant

20 x 20 cm

40 x 40 cm

60 x 60 cm

WWW.DRUKKERIJVUURPIJL.NL



14

De nieuwe realiteit heeft ons gepubliceerde stukje in 
de Nieuwsbrug van mei ingehaald. Tijdens het 
schrijven van het stukje voor de mei-editie was er nog 
geen duidelijkheid over het organiseren van 
evenementen in de zomer. Op 21 april kwam die 
duidelijkheid wel… 
De overheid maakte toen bekend dat alle 
vergunningplichtige evenementen tot 1 september 

Slecht Nieuws van de Speelweek

niet georganiseerd mogen worden. We moeten dus met pijn in het hart en met grote 
teleurstelling bekend maken dat Speelweek 2020 (24 t/m 28 augustus) niet kan 
doorgaan. 
Wij vinden dat natuurlijk ontzettend jammer, omdat we graag alle kinderen van 
Nieuwerbrug en omstreken een leuk einde van de zomer hadden bezorgd. Zeker nu 
heel veel mensen waarschijnlijk niet op vakantie kunnen. Ondanks dat dit natuurlijk 
een grote domper is, hebben we wel begrip voor de maatregelen, want veiligheid en 
de gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers gaan voor alles! 
Alle bedrijven die ons hadden gesponsord hebben we aangeschreven met de vraag of 
de bijdrage teruggestort moet worden of dat we de bijdrage mogen houden voor 
volgend jaar. Heel veel dank voor de bedrijven van wie we de sponsorbijdrage mogen 
houden voor volgend jaar! 
We zullen dus dit jaar niet weer neerstrijken op de ijsbaan. Geen grote tent, geen 
grote stapel met pallets, niet het geluid van tikkende hamers. Geen grote groep 
kinderen en geen fantastische vrijwilligers die klaar staan om iedereen te vermaken… 

We gaan er gewoon voor zorgen dat de 
speelweek van 2021 extra speciaal wordt, 
we hebben tenslotte extra tijd om er een 
onvergetelijke week van te maken. We 
hebben vele hartverwarmende berichtjes 
gehad toen we dit nieuws op de website en 
op sociale media bekend maakten, 
waaronder van kinderen die nu in Groep 8 
zitten. Voor hen hebben we goed nieuws. 
Dit jaar is er geen speelweek, maar 
volgend jaar zullen we jullie heus niet 
vergeten! Wat we in gedachten hebben 
houden we nog even onder de pet… 
Wij gaan de speelweek dit jaar ontzettend 
missen! Bij gebrek aan beter gaan we nu 
maar extra genieten van alle leuke foto’s 
��	�������	���	��	�[������	�����	!���	
gemaakt. Nog niet zo lang geleden hebben 
��	��	���	����	������	�	��	�������	
gezet van vorig jaar! Kijk op www.
speelweeknieuwerbrug.nl  voor alle leuke 
����������	[�\�	��	��������	]�	����	
volgend jaar!

Blijf gezond met z’n allen! 
Bestuur Speelweek Nieuwerbrug Robert, 
Koen, Petra, Sylvia, Sharon en Dirk

Visdiefjes 

Corrie van Eijk in gesprek met Cora 
Postema 
Corrie: “In 1993 maakte mijn man voor de 
eenden een paar vlotjes in de plas. Daar konden 
we vanuit ons huis mooi naar kijken. Op een 
dag hoorden we een vreemd geluid. Het bleken 
visdiefjes te zijn. Dat was leuk en bijzonder, 
want visdiefjes zijn beschermde vogels die bovendien vooral aan de kust 
thuishoren. Van echt een nest bouwen is geen sprake. Ze rommelen wat bij elkaar 
en dat is het dan. Twee jongen vlogen uit en het jaar daarop kwamen ze terug 
met de kinderen en aanhang waardoor er al drie nestjes waren. Mijn man bouwde 
nog een paar vlotten en op het hoogtepunt hadden we vier vlotten met zo’n 20 
nestjes en 35 jongen die uitvlogen.” 
Met een grote kijker in de woonkamer kan Corrie de visdiefjes goed volgen.  
De vlotten werden slecht en lagen langzamerhand te diep in het water en waren 
niet meer geschikt als broedplaats. Er was nauwelijks nog een plek om te 
nestelen. Vanwege de slechter wordende gezondheid van haar man, kwam het er 
niet van de vlotten te herstellen of vervangen. Vorig jaar mei overleed haar man.  
Corrie wilde graag de visdiefjes weer een plek bieden om te nestelen en kwam in 
contact met Cor Vonk van de Servicedienst Reeuwijk. Samen onderzochten ze wat 
de beste omstandigheden zouden zijn voor de visdiefjes. Dat was nog niet zo 
simpel, maar proefondervindelijk is het geworden wat het nu is: een kunststof 
ponton met erop een laag  grind, 
zand, schelpen en een beetje 
tuinafval onder een hoek van 
ongeveer 15 graden. Aan de hoge 
kant is een plaat gemonteerd 
vooral om de nesten en de later 
de kuikens uit de wind te houden 
en te beschermen tegen hoge 
golven. Aan de lage kant zit een 
vlakker stukje met wat gaas, 
zodat de jonge vogeltjes 
gemakkelijker weer op het vlot 
kunnen komen. Het vlot zit op één 
plek vast met een kabel aan een 
stuk beton op de bodem, zodat 
het meedraait met de wind. 

 

De eerste visdieven die in april aankwamen, na 
de overwintering aan de West Afrikaanse kust, 
vonden nog alleen maar grind op het nieuwe 
vlot en dat leken ze niet prettig te vinden. 
Corrie: “Toen we er wat ander spul bij deden 
begonnen ze meteen met nestelen en er 
kwamen er meer. Dit jaar waren ze 
waarschijnlijk vanwege de koude noordenwind 
zeker een week later dan anders. De eerste is 
ongeveer eind april begonnen met eieren 
leggen en broeden. De broedtijd is meestal 21 
dagen. Na drie weken kunnen de jongen 
vliegen. Dan moeten ze leren vissen. Zolang ze 
dat niet kunnen vliegen de ouders af en aan 
met visjes om de jongen te voeren. Ze vissen 
niet in de Put. Waarschijnlijk is dat te diep. Ze 
halen de visjes uit de Fortgracht, de Oude Rijn 
en de Wiericke. Eind juli zijn ze meestal weer 
vertrokken”. 
Samen met Corrie kijk ik nog eens door de 
kijker naar de nesten. We tellen er 8 of 9. 
Misschien komen er nog bij. Het is echter nu al 
een succes wat betreft het aantal nesten. Vorig 
jaar waren er maar 3. Nu hangt alles af van de 
hoeveelheid jongen die volwassen worden. Van 
de 3 gelegde eieren komen er vaak maar 2 uit. 

Corrie: “Het zal mooi zijn als er tussen 
en 12 en 15 kleintjes kunnen 
uitvliegen. Als dat het geval is komt er 
misschien nog een vlot bij. We gaan 
dan de mogelijkheden onderzoeken en 
eventueel onderdelen nog verbeteren.



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

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! 


