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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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Beste Lezers,

En toen was alles anders. 

De vorige Nieuwsbrug stond nog vol met aankondigingen van vele 
activiteiten, maar we  werden door de coronamaatregelen ingehaald; 
Er kon een grote streep door. De maatregelen veroorzaken, net als het 
virus zelf, groot en klein leed. De gevolgen zijn voor iedereen anders, 
evenals de manier waarop we er mee om gaan. De één zet zich in om 
zieke of oudere mensen te helpen, de ander gaat de maaltijden thuis 
bezorgen en weer een ander doet alles om zijn personeel aan het 
werk te houden, al dan niet thuis. Maar er zijn ook velen van ons 
verdrietig, bang, en angstig. Verdrietig om het gemis van contact met 
dierbaren, bang om ziek te worden, bang om iemand ziek te maken, 
bang voor verlies van werk, bang voor de toekomst.

Bij mij wisselen de stemmingen. Wat mij heel erg helpt is het mooie 
weer en de uitbundig bloeiende bomen en bermen. Gelukkig wonen 
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hard te lopen zonder meteen iemand tegen het lijf te lopen. De 
lammetjes dartelen vrolijk in de wei en ook de koeien lopen weer 
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uit kunnen mee te laten genieten.

Naast alles wat stilstaat is er ook veel wat gewoon doorgaat. Zo ligt de 
Bruggemeesterstraat er weer prachtig bij en is de Tolbrug weer open. 
Het verkeer op de Korte Waarder kan wegens gebrek aan drukte, 
rustig wennen aan de te nemen uitwijkingen en stops. En er komt vast 
ook een tijd dat we elkaar weer massaal ontmoeten in het 
Wierickehuis. De entree ligt er klaar voor. 

Voor het zover is wens ik iedereen heel veel sterkte. In deze 
Nieuwsbrief worden in ieder geval diverse helpende handen geboden. 

Cora Postema

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

 elkaar helpen als het nodig is

NIET MEER GEBRUIKEN

ondersteunt en op één of andere manier zorgt dat dit mogelijk is. 
Vrijwilligers worden niet betaald - zij zijn onbetaalbaar! 
Ook als kerk willen wij hulp bieden waar dat nodig is.  Er kunnen bij u 
zorgen zijn op allerlei gebied.  Heeft u hulp nodig, pastoraal of 
diaconaal, deel uw zorgen.  Deze zullen met zorg behandeld worden.  
U kunt hiervoor terecht op predikant@brugkerk.nl .  

Zijn er andere zaken, schroom niet u te melden bij scriba@brugkerk.nl, 
dan kunnen we (eventueel samen met anderen) een oplossing proberen 
te vinden. 
Als laatste willen wij u allemaal- en allen die u lief zijn- heel veel 
sterkte  
toewensen.  

Elly Hagoort
scriba Protestantse Gemeente Nieuwerbrug "de Brugkerk". 

In deze coronatijd zien wij heel veel 
initiatieven ontstaan in het dorp. 
Ineens blijkt weer waarin ons dorp groot is: 
elkaar helpen als het nodig 
is.  Vaak is de vraag (in welke vorm dan ook) 
al beantwoord voordat hij 
gesteld is.   
Wij zijn hier blij om, ondanks de situatie.   
Als Brugkerk willen wij al die vrijwilligers 
bedanken voor hun hulp aan iedereen. 
Ook dank aan iedereen die initiatieven 
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG

     WANNEER                 WIE                                 WAT    WAAR    TIJDEN

 

                                                    

   

16  mei   zaterdag   . Brugkerk                     Oudpapier               Dorp        8.30                 

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

brugjes

Te koop 
Gardengroom, snoeien, hakselen van buxus of coniferen zonder 
rommel.
Het wordt direct opgevangen in de opvangzak. Even leegkiepen in de 
groene container en klaar! In prima staat voor slechts € 30.-
Tel: 06-46420124

Met Vriendelijke groet,  
Jan Verkerk.

Te koop 
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.

Koffie drinken langs de Rijn 

Al heel veel jaren wandelen of joggen wij een aantal keren per week 
door de mooie polder bij ons dorp. Wij starten om 7 uur bij Wil Verburg 
aan de Korte Waarder en lopen dan ons zogenaamde rondje Put, ruim 
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hebben geprobeerd dit creatief op te lossen. Afgelopen zaterdag 
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de Rijn. Er liggen daar bij een bouwterrein van die betonnen "dingen" 
waarin de hekken overeind gehouden moeten worden. Deze dingen 
liggen zeker anderhalve meter uit elkaar en je kunt er geweldig goed 
op zitten, nog enigszins met elkaar praten en genieten van het uitzicht 
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hebben met ons kleine clubje steeds goed afstand van elkaar gehouden 
en hebben alle voorschriften goed in acht genomen. 

Zwanet Plomp
Hoge Rijndijk 55
2415 AD. Nieuwerbrug
Tel. 0348 688817   of  06 23486886

Klokken van hoop

Het coronavirus heeft een grote impact op 
het maatschappelijk leven.  We leven mee 
met allen die besmet zijn met het virus en 
met hen die iemand verloren hebben als 
gevolg van het virus.
Als teken van hoop en troost, als signaal van 
respect voor alle mensen die werken in de 
hulpverlening en om mensen met elkaar te 
verbinden, luiden honderden kerken en 
torens in deze weken elke woensdagavond om 
19:00 de klokken van hoop.  Dit initiatief grijpt terug op de 
eeuwenoude functie van klokken om inwoners van dorpen en steden op 
bijzondere gebeurtenissen of omstandigheden attent te maken.  Meer 
informatie kunt u vinden op de website www.klokkenvanhoop.nl.

Ook de Brugkerk en het College van Bruggemeesters sluiten zich graag 
hierbij aan.  Op het moment van schrijven was nog niet bekend hoe 
lang dit initiatief zal lopen; zolang het duurt, zal elke woensdagavond 
iemand van de Brugkerk de klok van de Onafhankelijkheidstoren luiden.

Peter Bruijn
kerkrentmeester

 

03 mei    18.30  uur ds. F. Wijnhorst, Katwijk aan Zee  

10 mei    09.30  uur ds.  A.  Baas 

17 mei 09.30 uur kand.  A.T.  Maarleveld 

 Kom over de brug dienst 

24 mei   09.30 uur ds. A. Baas    

31 mei   18.30 uur ds.  P.J.  Droogers,  Werkendam  

’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”. 

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



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, 

In deze periode waarin de Covid-19 
maatregelen nog steeds van kracht zijn in 
Nederland ligt het sociale leven nog op zijn 
gat. Vooral in de lente wordt altijd van alles 
georganiseerd, maar nu nog even niet. Wij als 
EHBO-vereniging hebben dit seizoen als 
afgesloten beschouwd. Wij zijn dan ook weer 

Nieuws van EHBO-vereniging 

druk bezig met het komende seizoen. Wanneer kan het nieuwe seizoen 
beginnen? Dat hangt af wanneer en hoe de overheid de Covid-19 
maatregelen gaat versoepelen, op het moment van dit schrijven is 
daarover nog niets bekend. 

Met het oog op reanimatie is ook het e.e.a. aangepast in deze Corona 
crises.       Er wordt niet meer geluisterd en gevoeld naar een ademhaling, 
er wordt alleen gekeken. Meldkamer 112 heeft een aangepast beleid om 
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Covid-19 positief dan GEEN mond-op-mond beademing, wel 
borstcompressies en sluit een AED aan. Is er een vermoeden dat een 
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GEEN borstcompressies maar wel een AED aansluiten. Ga NIET reanimeren 
als je je ziek voelt of iemand in je gezin ziek is of als je in een hoog 
risicogroep behoort. Bij kinderen tot de pubertijd geldt het normale 
protocol, probeer zelf een inschatting te maken. Er mogen maar twee 
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medewerkers), de rest blijft op 1,5mtr afstand. Hulpmiddelen bij mond-
op-mond beademing beschermen NIET tegen het Corona virus, gebruik 
deze dan ook NIET. Desinfecteer je handen en polsen bij de ambulance 
direct na een reanimatie. Krijg je na dagen/weken klachten die kunnen 
duiden op Covid-19? Neem zo nodig contact op met de huisarts.  

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

Martin Wolswijk 
Algemeen bestuurslid EHBO-Nieuwerbrug.

 

 

Met de maatregelen die noodzakelijk zijn vanwege 
het corona virus zie ik helaas voorlopig nog geen 
mogelijkheid om de  deuren van de Spijker weer 
open te doen zodat iedereen welkom is. Tot 1 juni 
wordt er geadviseerd om in een 1,5 meter 
maatschappij te leven. Helaas zie ik dit ook als de 
horeca weer gedeeltelijk zijn deuren mag openen 
niet voor me in de Spijker. Het staat me tegen om 
mensen te moeten weigeren aangezien het “te vol” 
is. Daarnaast is het bijna onmogelijk om gasten te 
kunnen bedienen zonder in de buurt te komen. 
Daarom hebben we dan ook besloten om de deuren 
van de spijker dicht te houden tot 1 juni. 

De Spijker on tour gaat wel door!

Op deze manier hopen we dat we de gasten thuis 
een mooie avond kunnen bieden. Een lekkere 
maaltijd of juist een borrelplank met wijn en of 
bier. We zijn nog steeds dagelijks bezig met het 
bekijken van de mogelijkheden. 
Op www.eetcafedespijker.nl kun je alle 
mogelijkheden vinden. 
We bezorgen donderdag tot en met zondag van 
17:00 uur tot 20:30 uur. 

Allereerst wat ben ik overspoeld met mooie 
reacties, lieve berichten en steun van vele kanten.
Het doet me goed!

De Spijker on tour

 

De Spijker wenst iedereen het beste en een goede 
gezondheid. Hopelijk tot snel! 

Groetjes Linda Sluijs

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 

bingo, pak een stoel, en alle andere regulier lopende activiteiten tot die 
datum niet doorgaan.  
Wij kunnen ons voorstellen dat hierdoor vragen ontstaan. Schroom daarom 
niet om deze te stellen! We blijven op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 
uur telefonisch bereikbaar op 0172-614500. Ook kan je met vragen terecht 
bij jouw contactpersoon vanuit SAM.  

Omdat er ontzettend veel georganiseerd wordt, voelden wij ons 
genoodzaakt om alle initiatieven te bundelen. Om zo een duidelijk 
overzicht te creëren voor degenen die het nodig hebben. Dit overzicht 
vind je op onze website en proberen wij zo up-to-date mogelijk te 
houden. Heb je aanvullingen? Laat het weten! Wil je graag wat doen? Kijk 
op de lijst of je misschien bij een bestaand initiatief aan kan sluiten 
https://www.samwelzijn.nl/nieuws-rondom-het-corona-virus/ . 
Natuurlijk heeft niet iedereen internet, maar met elkaar hopen we alle 
informatie zo goed mogelijk te verspreiden. Zo kunnen mensen SAM en de 
gemeente bellen voor vragen en zal het één en ander in de krant 
verschijnen. SAM is op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bereiken 
via: 0172-614 500 en info@samwelzijn.nl  De gemeente is bereikbaar via 
0172-522 522 en info@bodegraven-reeuwijk.nl . 

Beste vrijwilliger en/of bezoeker van het Huis van 
Alles, 
Zoals jullie misschien al hebben gelezen lassen wij 
alle activiteiten van SAM per heden t/m 1 Juni 
2020 af. Dit betekent concreet dat activiteiten in 
de Huizen van Alles, zoals crea bea, soos, 
spelletjesmiddag, jeu de boules, warme maaltijd, 

LOPENDE ACTIVITEITEN
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Nieuws van de brandweer

Uitrukken: 
Deze maand zijn we twee keer uitgerukt 
voor ongevallen in Nieuwerbrug:
112hm.nl: Nieuwerbrug aan den Rijn – Op 
De Bree-N458 tussen Nieuwerbrug en 
Woerden heeft vrijdagavond 9 april een 
eenzijdig ongeval plaatsgevonden. 

Er raakte niemand gewond. Rond 23.15 uur knalde een 
bestelauto, die is omgebouwd naar landbouwvoertuig (ook wel 
MMBS genoemd), op een lantaarnpaal. De bestuurder, een 
minderjarige jongen, is ter plekke nagekeken door het 
ambulance personeel maar hij hoefde niet mee naar het 
ziekenhuis.
Als gevolg van de aanrijding was op een deel van de N458 de 
straatverlichting uitgevallen, de gemeente is in kennis gesteld 
om het te herstellen. De oorzaak van het ongeval is niet 
bekend. 

RTVUtrecht:  
Een motorrijder is vanmiddag 29 maart om het leven gekomen 
op het Rietveld, de N458 bij Woerden. De bestuurder kwam door 
onbekende oorzaak in het water terecht. Ondanks de inzet van 
ambulances, mobiel medisch team, brandweer, politie en 
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politie. 
Brandweer Nieuwerbrug wenst de familie veel sterkte met het 
verwerken van dit verlies.

Coronavirus:
Het virus heeft ook grote invloed op de brandweer. Zo zijn alle 
oefenmomenten en opleidingen helaas tijdelijk stilgelegd. 
Onder de korpsen is een challange gaande om mensen op een 
ludieke manier aan te sporen thuis te blijven. Zie bijgaande foto 
voor het resultaat. 

Hieronder een stukje uit ROOD de brandweerkrant van regio 
Hollands Midden. Met foto's van Wouter Keuris. 

Vrijdagochtend, kwart voor zeven. Weer of geen weer, steevast 
tref je in de Dubbele Wiericke, de wetering achter de 
brandweer-kazerne van Nieuwerbrug, een groep zwemmers aan. 

Vrijdagochtendduik

 

 
Deelnemers zijn brandweervrijwilligers en inwoners van 
Nieuwerbrug. Meestal zwemmen ze naar de spoorbrug. Als het 
te koud is blijven ze in de buurt van de steiger en gaat er een 
bal mee het water in. Ploegchef Marcel Oussoren: "We blijven 
dan net zoveel minuten in het water als het aantal graden 
buiten is." Een van de zwemmers is Nathan Noorland. Nathan 
dominee in het dorp zwemt vanaf de eerste dag mee. "Het 
begon allemaal met de Nieuwjaarsduik in 2017. De kazerne ligt 
aan het water, daar kunnen we ons omkleden en douchen. Het is 
een gezellige en gezonde traditie geworden van 

brandweermensen en burgers samen." Kaaskeurmeester Dirk Smit 
beaamt dat: "Ik zwem nu een jaar mee. Het is gezond en 
verschrikkelijk lekker. En ik heb er nieuwe mensen door 
ontmoet." De ploegchef is bijna altijd van de partij. Marcel:" Het 
is een beetje verslavend. In de zomer, maar ook als het koud is. 
Zwemmen in koud water is gezond." Recent is de naam veranderd 
van ice(wo)men naar AFOOTZ. Marcel lacht. “Dat staat voor Altijd 
Fijn Om Onderkoeld Te Zijn. Als er ijs ligt maken we met de 
kettingzaag een groot wak om te kunnen zwemmen. En als het 
nog donker is zetten we er gewoon een lamp bij." In drie jaar is 
er een vaste zwemgroep ontstaan van ongeveer 10 personen. 
Marcel: “Het is een gemêleerd gezelschap. Jong en oud, man en 
vrouw. Via via en door het lokale krantje hebben mensen ons 
weten te vinden. En mensen komen spontaan naar de steiger om 
�������������\
�
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in de kazerne. Dat hoort erbij, dan praten we elkaar bij."

Mirjam van de Ruitenbeek



99 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        
$$&�{�������������������������������

Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl
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Bericht van de Rijnstreek

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 hiernaast opgesomde mogelijkheden. 

Mei 2020 
-  De werkzaamheden in de Bruggemeesterstraat zijn voor het paasweekend afgerond en het resultaat mag er zijn.  De   
 enige tolbrug in Nederland is weer open voor verkeer. Na de Pasen hebben wij onze werkzaamheden voortgezet in de   
 nieuwe fase Weijpoort. 
-  Gedurende de werkzaamheden aan de Weijpoort is verkeer via de Wierickebrug niet mogelijk. Vanaf dit punt is de Weijpoort  
 afgesloten om asfalt op te breken en het daarna nieuw aanbrengen van bestrating en asfalt. Naar verwachting zullen de   
� �������	
��������������������������	�������������������������������������������������������	������"��������	������"����������
 de hand, kunnen van de Weijpoort tijdens de werkzaamheden gebruik maken.  

We vragen uw begrip hiervoor.
René Veringa
Calculator / Werkvoorbereider
Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. 

-  In de planning staat dat na het afronden van de Weijport de Graaf Florisweg wordt   
 geconstrueerd. Het betreft het deel tussen het kruispunt met de Graaf Albrechtstraat en het  
 kruispunt met de Hoge Rijndijk. 
-  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. 
-  Corona virus: De ontwikkelingen en gevolgen v.w.b. het virus zijn niet in te schatten. Onze  
 medewerkers volgen de maatregelen van de RIVM op en trachten waar mogelijk de   
 werkzaamheden op een “normale” manier voort te zetten. Echter bestaat de kans dat hier  
 verandering in komt, wanneer er nieuwe maatregelen worden ingesteld en/of men niet in  
 staat is de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. We vragen uw begrip hiervoor.

Het Coronavirus raakt ook De Rijnstreek. 31 maart heeft 
het kabinet de maatregelen om het virus onder controle 
te krijgen verscherpt en aangevuld. Het is zeer 
belangrijk om ons daar allemaal strikt aan te houden. 
Alleen op die manier kunnen we met de gehele 
maatschappij het virus onder controle krijgen. 

wij zelf om het jeugdkamp niet door te 
laten gaan, maar wij wachten liever tot 
nader order. Anderzijds begrijpen wij ook 
dat u uw zoon of dochter niet mee wilt 
laten gaan met het jeugdkamp, mocht 
het doorgaan. U kunt er in ieder geval van 
uitgaan dat wij niet met de gezondheid 
van uw kind zullen spelen.  
Vooralsnog staan op 6 juni de clinic van 
Soccerdream en op 13 juni het Jeu de 
Boules toernooi ook nog op het 
programma. Deze evenementen laten we 
vooralsnog staan. Indien de overheid het Complex dicht 

Ons complex is voor de periode tot 28 april gesloten voor alle 
activiteiten. Ook de kantine is niet geopend in deze periode. 
Dat betekent dat de trainingen en wedstrijden niet doorgaan. 
Vanuit de Rijksoverheid is het bericht gekomen dat uiterlijk in 
de week voor 28 april overwogen wordt of de maatregelen aan 
blijven. De KNVB heeft in ieder geval al besloten om de 
competities dit seizoen te stoppen. Voor verdere maatregelen 
moeten we het advies van de Rijksoverheid afwachten. We 
weten in ieder geval dat we onze vaste evenementen tot die 
tijd moeten afgelasten. Dat betekent dat het 
bedrijventoernooi op de gebruikelijke datum in ieder geval 
niet doorgaat. 

Evenementen 
Inzake het jeugdkamp is er een bijzondere wending. De 
locatie in Leusden is tot 15 mei gesloten. Indien wij nu zelf 
het jeugdkamp (Pinksterweekend) annuleren, betalen wij 
����"�����������
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mei en er blijkt dat de locaties van YMCA dicht blijven t/m 
1 juni wordt er kosteloos geannuleerd. Uiteraard overwegen 

toestaat om weer evenementen te organiseren, zullen wij ook 
proberen deze evenementen te organiseren. Na een moeilijke 
��������������������	���������		������������������������������
verzetten. Toch houden wij ook nauwlettend de situatie in de 
gaten en als wij het idee hebben dat het organiseren van die 
evenementen niet verantwoord is, zullen we dat niet doen. 
Maar ook wij moeten de ontwikkelingen in de gaten houden.  

Tot snel 
Tenslotte kunt u ervan op aan dat het bestuur achter de 
schermen virtueel doorgaat met het besturen van onze 
vereniging. De vergaderingen zijn via de digitale snelweg en we 
houden elke dag de vinger aan de pols. Wij zijn afhankelijk van 
het beleid van de rijksoverheid en zullen daar naar werken. We 
hopen dat de maatschappij snel weer gezond genoeg is om de 
club weer tot leven te laten komen. Dat doen we graag met 
jullie en we hopen sterker uit deze periode te komen. Zodat we 
snel weer de velden op kunnen voor ons favoriete spelletje en 
de kantine in kunnen voor wat gezelligheid.

Bestuur vv de Rijnstreek



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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Tentoonstelling 75 jaar bevrijding van Nieuwerbrug 

Telefooncirkels en Telefoonmaatjes

De Tentoonstellingscommissie Wierickehuis organiseert in samenwerking 
met de Oranjevereniging “Prinses Juliana” een tentoonstelling naar 
aanleiding van 75 jaar bevrijding. Omdat u deze momenteel nog niet kunt 
bezoeken, zal hij vanaf 4 mei als vervolgverhaal op facebook worden 
gepresenteerd. Iedere dag verschijnt er een hoofdstuk uit de 
tentoonstelling. 
 
Aangevuld met oude foto’s en historische voorwerpen uit de collectie van 
Gijs Boer en documenten uit het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard. 
Wanneer het Wierickehuis weer open is, bent u van harte welkom om de 
tentoonstelling in het echt te bezoeken en de originele voorwerpen uit de 
Nieuwerbrugse oorlogsjaren te bewonderen. U kunt hier dan terecht 
tijdens de reguliere openingstijden van het Wierickehuis, Graaf 
Albrechtstraat 1, Nieuwerbrug.

Kijk vanaf 4 mei op www.Facebook.com/Nieuwerbrug . 
Michiel van de Burgt

SAM start met Telefooncirkels en Telefoonmaatjes 
Een goed gesprek op zijn tijd is goud waard. Zeker nu ten 
�������
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regelmatig met iemand telefonisch contact te hebben? Een 
praatje, even kletsen?  

Goed nieuws: SAM start met de Telefooncirkel en het 
Telefoonmaatje.  
Voor wie is de Telefooncirkel / het Telefoonmaatje ? 
De Telefooncirkel / het Telefoonmaatje is er voor iedereen 
die behoefte heeft aan regelmatig contact. Het is voor alle 
leeftijden.  Een Telefoonmaatje is één vaste vrijwilliger van 
SAM die met u belt.  In een Telefooncirkel wordt u gebeld 
én belt u zelf ook weer iemand. U geeft zelf aan hoe vaak 
en wanneer u gebeld wilt worden. Appen of beeldbellen 
kan ook.  
De dienst is gratis. Belt u binnen een Telefooncirkel zelf 
naar de volgende persoon, dan zijn die kosten voor uw 
eigen rekening.  
Waar kan ik mij aanmelden voor de Telefooncirkel of het 
Telefoonmaatje? 
Aanmelden kan bij de balie van SAM via 
0172 614 500 of info@samwelzijn.nl   
Waar kan ik het nog even rustig nalezen?  
Kijk op 
https://www.samwelzijn.nl/5253-2/  
voor meer informatie. Oranjevereniging

'Prinses Juliana'
Nieuwerbrug aan de Rijn

Nieuws van de Oranjevereniging

Helaas, door de corona-crisis zijn alle evenementen verboden tot 
1 Juni. Dit betekent dat dit jaar de volgende activiteiten niet 
door gaan: Koningsdag, seniorenmiddag, dodenherdenking 4 mei, 
Bevrijdingsdag 5 mei en de autopuzzeltocht op Hemelvaartsdag 21 
mei. Toch willen wij Koningsdag niet helemaal stil laten verlopen. 
Wij willen u vragen om uw vlag buiten te hangen en uw raam, 
straat en/of tuin zo mooi mogelijk koninklijk Oranje te versieren. 
In de middag komen wij langs om alles, op gepaste afstand, te 
bekijken en voor de mooiste tuin hebben we een leuk oranje 
prijsje.  
�����������������\����	
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We herdenken samen in verbondenheid, ieder met zijn eigen 
herinneringen en gedachten. Dit doen we door om 20.00 uur 2 
minuten stilte in acht te nemen en de vlag de gehele dag halfstok 
te hangen. De kerkklokken zullen vooraf aan acht uur geluid 
worden. BR6 (RTV Bodegraven) zendt de ceremonie, de toespraak 
en kranslegging door de burgemeester op de begraafplaats in 
Bodegraven uit. Ook kunt u naar de aangepaste Nationale 
Herdenking kijken die zowel op televisie als online wordt 
uitgezonden.  
Op 5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 
nu 75 jaar geleden. Dat doen we in het besef dat vrijheid nooit 
vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt 
verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep op ons 
wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen. Er zijn op 5 mei 
diverse uitzendingen op televisie en online te volgen, zoals het 5 
mei-concert. En heel Nederland vragen wij de vlag uit te hangen 
als eerbetoon aan onze bevrijders en om stil te staan bij vrijheid. 
In het Wierickehuis komt de tentoonstelling 75 jaar bevrijding 
Nieuwerbrug te hangen die kunt u als het weer mogelijk is, een 
keer bezoeken.  
In verband met het corona virus kunnen we dit jaar niet langs de 
deur gaan met de donateurskaarten. Wij willen u vragen of u zelf 
uw donatie á vijf euro, wil overmaken naar onze rekening. 
Rekeningnummer Regiobank: NL33 RBRB  0674 5966 09 Ten name 
van:  Oranjevereniging te Nieuwerbrug. Wilt u 
bij de omschrijving uw naam en adres invullen. Alvast hartelijk 
bedankt voor uw steun. 
 
Oranjevereniging 
“Prinses Juliana”
Marianne Hoogendoorn
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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

De trossen gaan dit jaar helaas niet los voor het “Bravour Shantyfestival” 
Op 13 juni 2020 wilde Koor Bravour voor het 14e jaar op rij een heel bijzonder en 
gezellig muziekfestijn in het centrum van Woerden organiseren. 
Helaas voelen wij ons als organisatie genoodzaakt vanwege de COVID-19 
maatregelen dit mooie evenement dit jaar over te slaan. De gezondheid van onze 
leden en de potentiele bezoekers heeft op dit moment alle prioriteit! 
Wij hopen in 2021, vermoedelijk op zaterdag 12 juni, een dubbel zo groots en 
gezellig festival te organiseren in het centrum van Woerden omdat Koor Bravour 
dan ook haar 20-jarige bestaan wil vieren. 
Als er vragen zijn, schroom niet, neem contact op met één van de organisatoren.

Bravour Shantyfestival 2020  

Het organisatiecomité, 

Ad de Goey, voorzitter   tel. 06 22 443 881  ad@bravour.nl 
André Honders, secretaris  tel. 06 28 847 996  andre@bravour.nl 
Willem van Dam, boekingen  tel. 06 43 579 734  boeking@bravour.nl     



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 
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SAM staat voor je klaar!

Misschien komt, of kunt u het huis niet uit 
en heeft u hulp nodig bij het doen van 
boodschappen. Wellicht komt u wel uw 
huis uit, voor bijvoorbeeld een korte 
wandeling, maar mist u het sociale 
contact. Er zijn meerdere initiatieven 
waar u aan kunt kloppen met uw 
hulpvraag, maar welke is de juiste? SAM 
begrijpt dat het lastig is de juiste weg te vinden binnen de 
hoeveelheid initiatieven die zijn ontstaan rondom het corona 
virus. Daarom kunt u met SAM bellen en/of mailen wanneer u 
niet weet waar u met uw vraag heen moet.  

Op verschillende vlakken bieden mensen, bewonersinitiatieven, 
organisaties en kerken hulp. Zo wordt er praktische hulp 
geboden op het gebied van boodschappen, de hond uitlaten en 
noodzakelijke ritten naar het ziekenhuis. Ook worden 
maaltijden aangeboden en kunnen mensen met klein budget 
voor voedingsmiddelen om hulp vragen. Degenen die zijn of 

haar sociale contact drastisch ziet 
verminderen kunnen zelf bellen naar 
één van de initiatieven, of kunnen 
vragen om gebeld te worden via weer 
een ander initiatief. Daarnaast is deze 
periode niet eenvoudig voor mensen 
met kinderen in huis, dus zijn extra 
tools of plekken waar men terecht kan 
�����	���
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is nog maar een klein aantal 
voorbeelden, want ook voor vervoer, 
kerkdiensten, mensen met psychische 

kwetsbaarheid en voor de mensen die moeite hebben met de 
Nederlandse taal zijn er mogelijkheden. 

SAM bundelt de initiatieven in een overzicht op www.
samwelzijn.nl, overlegt met verschillende organisaties en houdt 
nauwlettend in de gaten wat er speelt. Wilt u weten waar u met 
uw hulpvraag terecht kunt? Bel met SAM op werkdagen tussen 
09.00 en 12.00 uur of stuur een mail naar info@samwelzijn.nl. 
SAM kijkt met u mee en verwijst u door naar de juiste plek.

Esmée Hensen
Sociaal Makelaar

Op dit moment leven we in een gekke en onzekere 
tijd. Het bestuur van de speelweek hoopt dan ook dat 
iedereen nog gezond is en gezond zal blijven!  
We kunnen het ons heel goed voorstellen dat de 
speelweek wel het laatste is waar u op dit moment 
aan denkt. Op dit moment heeft u tenslotte wel wat 
anders aan uw hoofd met (waar mogelijk) thuiswerken 
en kinderen die thuis lessen moeten volgen, omdat ze 

collecte van ZOA

U heeft de huis-aan-huiscollecte 
van ZOA gemist! Deze kon dit 

jaar niet gehouden worden i.v.m. het coronavirus. Dit betekent 
vele tienduizenden euro's minder te besteden aan medemensen 
in nood! Wij kunnen ons hier terugtrekken in onze huizen om 
het virus te stoppen. Hoe anders is dit in de vluchtelingen-
kampen in bijv. Irak en de Griekse eilanden! Plekken waar nu al 
te weinig voedsel, hygiëne en gezondheidszorg aanwezig is. Zij 
hebben dagelijks te maken met angst en onzekerheid. Juist in 
deze tijd wil ZOA er zijn voor deze mensen. 

ZOA = Zorg Om Ander
Help s.v.p. mee door te storten op www.zoa.nl/doneren en 
steun een mens in nood of geef op: NL46INGB0000000550 t.n.v. 
ZOA.

Overlast door parkeren 

Overlast door parkeren op uitwijkplaatsen Korte Waarder
De politie geeft aan dat de nieuwe uitwijkplaatsen aan de Korte 
Waarder gebruikt worden als parkeerplaatsen. Dit is niet 
toegestaan en kan leiden tot gevaarlijke situaties. Ook levert 
dit onjuiste gebruik bij andere gebruikers en omwonenden nare 
reacties op.
Het parkeren op een uitwijkplaats is verboden en kan een 
bekeuring opleveren. De politie heeft laten weten hier de 
komende tijd extra te controleren.  
Als er vragen zijn hoor ik dit graag
Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 
Matthijs Roskam 

Adviseur verkeer en vervoer
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Nieuws van de Speelweek

Bij voorbaat dank.  Namens ZOA, Jannie Vervoorn

niet naar school kunnen. 
Toch is een klein clubje Nieuwerbruggers alweer even bezig met de organisatie van 
de speelweek. Ook wij kunnen nu natuurlijk niet bij elkaar komen om te vergaderen 
doen dat nu als zoveel thuiswerkers met een videovergadering. Niemand weet hoe de 
huidige crisis zal verlopen en wanneer de huidige maatregelen zullen worden 
afgebouwd. Omdat wij hoop blijven houden hebben we besloten om gewoon door te 
gaan met de voorbereidingen voor de speelweek die dit jaar van 
24 tot en met 28 augustus zal zijn. 
Normaal gesproken zouden we in maart of april met 
onze vrijwilligers de aftrap geven tot een nieuw speelweekseizoen, maar ging helaas 
niet door. We hopen deze in juni in te kunnen halen! De groepsleiding hebben we zo 
goed als rond en binnenkort zullen we via de mail alvast aan de leiding bekend 
maken in welke groep ze zijn ingedeeld. 

Meestal starten we eind april/begin mei 
met de inschrijving van de kinderen voor 
de speelweek op onze website. Vanwege 
de grote onzekerheid op dit moment 
hebben we besloten om de start van de 
inschrijving uit te stellen tot 1 juni. We 
hopen dat er tegen die tijd meer 
duidelijkheid zal zijn over de verspreiding 
van het virus en het mogen organiseren 
van evenementen in het einde van de 
zomervakantie. 
We hopen dat deze crisis snel zal 
verdwijnen en dat iedereen deze gezond 
mag doorstaan! Houd je goed aan de 
gestelde maatregelen van de overheid en 
zorg goed voor elkaar! 
Kijk voor het laatste nieuws over de 
speelweek op onze website of onze sociale 
media. 
https://speelweeknieuwerbrug.nl  

Bestuur Speelweek Nieuwerbrug Robert, 
Koen, Petra, Sylvia, Sharon en Dirk



 

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! 


