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 E-mail: vrolijkevoetje@ziggo.nl

BGM
Doormanstraat 22 - 3465 JM  Driebruggen

Tel. 06 38 55 97 46 ����������	
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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 

 
bouwkundig tekenwerk en presentaties - www.3dfloor.nl 
 

Hoge Rijndijk 38  Nieuwerbrug 

bouwplannen ? 

Bel 
vrijblijvend

voor 
een 

passende
voordelige

������

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  
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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

Beste Lezers,

Na wekenlang omrijden konden we eindelijk weer over de Korte 
Waarder richting de A12. 

Ik was heel benieuwd, maar de grote hoeveelheid regen heeft de pret 
een beetje bedorven.  Het verschil tussen de berm en de weg is 
nauwelijks te zien en ik zie alweer diepe sporen vol water. Ik heb 
vernomen dat er veel mensen de WIN weten te vinden om hun 
ervaringen op de Korte Waarder te delen en dat er druk gewerkt wordt 
om te doen wat mogelijk is om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

De WIN vond ik lang een wat ‘vaag clubje’ waarbij ik me afvroeg wat 
het democratische gehalte was. Wie vertegenwoordigen ze nu 
eigenlijk? Ik stem toch ook voor de gemeenteraad? Na de 
informatieavond over het stoplicht bij de voetgangersoversteekplaats 
kreeg de WIN voor mij opeens een gezicht en ik ontdekte hoe 
gemakkelijk er over ons dorp wordt beslist door anderen, als je niet 
van je laat horen. 

Op de informatieavond in het Wierickehuis over de voortgang van de 
werkzaamheden voor het Basisplan, sprak daar ene Jan de Mol. Wie is 
dat, waar woont hij eigenlijk, vroeg ik me af.

Ik bezocht hem thuis aan de Hoge Rijndijk, daarover kun je in deze 
Nieuwsbrug lezen.

En natuurlijk kun je ook weer lezen over de activiteiten die jaar in 
jaar uit gewoon doorgaan. Zoals de jaarlijkse 
kleindierententoonstelling, de verhalen die de geschiedenis doen 
herleven, de activiteiten van de EHBO-vereniging en dat wat er de 
komende maand in het verschiet ligt. Activiteiten die Nieuwerbrug tot 
het dorp maken wat het is. Een beetje een verstopt pareltje in het 
Groene Hart. 

Veel Leesplezier 

Cora Postema

NIET MEER GEBRUIKEN
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
   WANNEER               WIE                                  WAT WAAR TIJDEN

 

                                                    

02 november zaterdag  Midwest Coverband  Eet Cafe de Spijker 21.00

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

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

04 november  maandag New Bridge Country dansen Wierickehuis 20:00 - 22:00

05 november dinsdag NIVO Trimmen                            Gymzaal 19:30 - 20:30         

06 november  woensdag E.H.B.O. Eerste hulp aan kinderen Wierickehuis 20:00

07 november donderdag S.A.M. Ouderengym Wierickehuis 09:30 - 10:30

07 november  donderdag E.V.C. Koersbal Wierickehuis 14:00 - 17:00

10 november  donderdag Smullen in de Hooiberg  Weiland 34 18:00 - 20:00

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

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

11 november maandag   St Maarten van deur naar deur  Binnen de Bruggen         18.30

11 november maandag   St Maarten  Schoolplein lekker iets drinken  19.30

11 november  maandag New Bridge Country dansen Wierickehuis 20:00 - 22:00

12 november  dinsdag NIVO Trimmen Gymzaal 19:30 - 20:30

13 november woensdag     E. H. B. O. Eerste hulp aan kinderen        Wierickehuis     20.00

13 november woensdag     E.H.B.O.  A.E.D.     Reanimatie cursus                 Wierickehuis    19.30 - 22.30   

14 november  donderdag S.A.M. Ouderengym                              Wierickehuis 09:30 - 10:30

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

16 november  zaterdag Brugkerk Oud papier Dorp 08:30   

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

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

18 november  maandag New Bridge Country dansen Wierickehuis 20:00 - 22:00

19 november dinsdag   NIVO Trimmen                        Gymzaal             19:30 - 20:30 

20 november woenssdag Smullen in de Hooiberg  Weiland  34   18.00 - 20.00

21 november donderdag    S.A.M. Ouderengym                              Wierickehuis 09:30 - 10:30

21 november donderdag E.V.C Koersbal                Wierickehuis 14:00 - 17:00

23 november zaterdag Sinterklaasfeest aankomst        TOL Brug    12.15 - 12.30

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

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

25 november  maandag New Bridge Country dansen Wierickehuis 20:00 - 22:00

26 november  dinsdag NIVO Trimmen                        Gymzaal             19:30 - 20:30 

28 november  donderdag    S.A.M. Ouderengym                              Wierickehuis 09:30 - 10:30

28 november  donderdag     E.V.C. Koersbal                              Wierickehuis 14:00 - 17:00

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.n

 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.

03 nov    09.30 uur ds.  Joz.  A.  de  Koeijer,  Ermelo 
 18.30 uur ds.  A.  Baas     
06 nov   20.30 uur kand.  T.  Overbeeke,  Gouda   
                                 Dankdag 
10 nov    09.30 uur ds.  F.J.M.  van  Veldhuizen,  Sluipwijk    
 18.30 uur prop.  M.  van  Mourik,  Waarder   
17 nov    09.30 uur ds. J.P.  Lensen,  Poederooijen   
  Bediening  H.  Avondmaal    
 18.30 uur ds.  A.D.J.  Wessels,  Woudenberg 
24 nov    09.30 uur ds. A.  Baas   
  Herdenking Overledenen 
 18.30 uur ds.  C.H.  Buitink,  Klaaswaal

03 nov    ds.  J.  Compagner   
10 nov    de heer  J.P.  Karstens,  Leiden      
 Dankdag voor gewas en arbeid 
17 nov    de heer  Nathan  Noorland   
24 nov    ds.  C.  Burger,  Kamerik 
 Eeuwigheidszondag 

CREA BEA en INLOOP 
Iedere maandag  10.00 uur – 12.00 uur 
Met elkaar knutselen onder leiding van onze enige echte Joke. Er 
wordt een zeer lage bijdrage gevraagd. De kosten hangen van het 
project af. Kom gerust een keer langs. Ook kunt u gewoon eens 
���������	���
����������	��������	��������	�������������������
halen/ruilen.  

TABLET CAFÉ 
Iedere maandag  10.00 uur – 12.00 uur
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.  

WARME MAALTIJD IN DE MIDDAG  05 november 
Iedere eerste dinsdag van de maand 12.00 uur - 13.30 uur
Kosten: E6,50 per persoon. Maaltijd is inclusief een drankje 
Aanmelden kan tot vrijdag 27 September via Mieke Burggraaf: 
0629275234 of via de mail: mieke.tuin92@gmail.com  

WANDELEN
Iedere dinsdag 13.30 uur
Onder begeleiding van een ervaren wandelcoach een leuke route 
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. Vergeet 
uw wandelschoenen niet.  

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 en andere gezelschapsmensen gebruiken. Van 
Klaverjassen tot sjoelen, u bent van harte welkom om mee te 
�������������������������������������������������������������
leuke dingen met elkaar te doen. Komt u ook?     

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

JEU DE BOULES
Iedere dinsdagavond vanaf 19.00 uur 
Leen gratis een setje ballen en speel gezellig met een andere 
liefhebber een potje Jeu de Boules. Loop langs en speel mee! 

SPELLETJES MIDDAG
Iedere woensdag middag van 14:00 uur - 16:00 uur
����������������
���������	����������	��������	��������������
een boek halen/ruilen. Ook met uw breispullen bent u van harte 
welkom! 

BINGO
Woensdag 25 september 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.
 

ACTIVITEITEN

LOCATIE: Wierickehuis, Graaf Albrechtstraat 1



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

Koene Schilder & Afwerkingsbedrijf

Tel. (06) 57 94 90 48

Graaf Adolfstraat 5, 2415 AL  Nieuwerbrug a/d Rijn

info@koeneschilderwerken.nl

website: www.koeneschilderwerken.nl

Onderhoud - Renovatie - Nieuwbouw

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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Zangmiddag Brugkerk Voortgang schuifruimte 
gemeente Woerden 

 
Het Chr. Gemengd Koor Nieuwerbrug o.l.v. Pia Schütz zal bekende 
liederen uit lang vervlogen tijden ten gehore brengen. Liedjes van 
vroeger die je niet veel meer hoort, maar die vaak nog wel in ons 
hoofd zitten. Meezingen is niet verplicht, maar wel toegestaan.

De zangmiddag begint om 15.00 uur en zal ongeveer een uur duren. 
Vanaf 14.30 uur staan de deuren van de Brugkerk open en ook is er een 
���������	���������������
������

U bent van harte welkom. 

Als u er heen wilt en vervoersproblemen hebt, kunt u contact 
opnemen met 
Arida Mourits, telefoon 06-10988767.

Tot ziens op 23 november! 

Zoals u in de vorige Nieuwsbrug hebt kunnen lezen, 
zijn de petitie en de handtekeningen van de 
inwoners van Nieuwerbrug, op 29 september 
aangeboden door de Win aan de Wethouder Arjan 
Noordhoek. 
Daarnaast is de petitie ook aangeboden aan de 
provincies Zuid-Holland en Utrecht,  Stichting Het 
Groene Hart en natuurlijk aan Bodegraven-Reeuwijk 
Op 25 september waren wij als Win uitgenodigd door 
de Heer P. v.d. Palm, de projectleider van het 
“schuifruimte”project. We hebben daar een goed 
gesprek gehad. Hij is bezig met zijn team om van 
iedere locatie die door de Raad van Woerden 
aangewezen is als schuifruimte, de plussen en de 
minnen in kaart te brengen. Dan gaat het om veel 
aspecten, zoals bereikbaarheid, grootte, verkeer, 
luchtkwaliteit, stikstof, grondgebonden risico’s, 
prijskaartje e.d. 
Intussen zijn de raadsleden ook op de hoogte 
gebracht en ergens in november worden deze sheets 
van alle schuifruimtes aan de inwoners van Woerden 
en andere belangstellenden ter inzage getoond. Deze 
datum en locatie zijn op dit moment helaas nog niet 
bekend. Zodra wij deze informatie ontvangen 
hebben, zal dit op de website van Dorp en Wijk/ 
Nieuwerbrug vermeld worden. 
Eind van dit jaar of begin volgend jaar zal de Raad 
van Woerden besluiten welke schuifruimtes (2 á 3 
stuks) als bedrijventerrein in gebruik genomen gaan 
worden. 
We moeten dus nog even afwachten. 

De Win

Laat ons verandering zijn
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Mahadma Ghandi

Ook dit jaar organiseert de Brugkerk weer 
een zangmiddag en wel op zaterdag 23 
november.

brugje
Gevonden
Ongeveer 6 weken geleden: een zelfgebreid, wit kindersokje 
op de Hoge Rijndijk. Af te halen op nr. 92.


�����������������
����
�����	��������"����#���������������#��$����
"��%����������������#����������%����������������������
���������
ingang, op de volgende datums:

Zaterdagochtend 14 december en 11 januari van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdagavond  17 december, 7 en 21 januari van 19.00 tot 21.00 uur 

Ook kunt u het tolvignet bij de brugwachter kopen. Dit kan natuurlijk 
als u met de auto de brug passeert maar dat geeft wel enig 
�	���������&�������������������������������	��������������������
naar Boy en Dunja te gaan, op de brug of de brugwachterswoning, dan 
zullen zij u ook helpen. ( niet op zondag) Dit kan al vanaf 1 december. 
Zowel voor de verkoop in het Wierickehuis als bij de verkoop bij de 
brugwachter geldt: neem uw kentekenbewijs mee want uw kenteken 
wordt op het vignet genoteerd en contant geld, want pinnen is niet 

Tolvignet  2020

Beste inwoners van de Brandschouwerij    

Binnenkort start de verkoop van het nieuwe 
tolvignet 2020. Het tolvignet kost €5,00
Dankzij de opbrengst van het vignet kunnen 
����������*����������������������
������
gedane restauratie aan de Onafhankelijks 
toren. Daarnaast bent u met het vignet 
herkenbaar voor de brugwachter, wat de 
doorstroming bevordert.  Bij deze wil het 
College van Bruggemeesters u verzoeken uw 

mogelijk. Wij geven zo alle 
inwoners van Nieuwerbrug ruim de 
gelegenheid om het tolvignet op 
������������#��$����+������
medewerking en betrokkenheid 
kunnen wij dit culturele erfgoed 
van Nieuwerbrug behouden en 
onderhouden. 

Met vriendelijke dank,
Het College van Bruggemeesters

2020
NIEUWERBRUG



8

Beste lezers van de Nieuwsbrug, 
Na een voorbereiding van enkele maanden was 
het maandagavond 7 oktober jl. de oefenavond 
van het jaar voor de EHBO-vereniging 
Nieuwerbrug. Op het terrein van Verweij 
Houtechniek aan de Barwoutswaarder in Woerden 
kwamen politie, nde brandweer van Nieuwerbrug 
en Woerden en ambulancedienst gezamenlijk in 
actie. Ook de bedrijfshulpverleners van Verweij 
Houtechniek werkte mee aan de oefening. 
 

Nieuws van EHBO-vereniging 

Een van de feestvierders was buiten tegen de BBQ 
aangelopen en raakte ernstig gewond. Hierdoor 
ontstond er een vechtpartij waar bij één persoon 
neergestoken was. Op het dak was men bezig om 
zonnecellen te plaatsen en daar sloeg de bliksem 
in. Dit leverde op het dak gewonden op maar ook 
binnen in de feesthal ging het mis. Deze kwam 
hierdoor vol te staan met rook en hier waren dan 
����
�������#���$������
����������
���������
������������������<�������#���$����������������
de kantine gebracht waar een noodopvang was 
gecreëerd. De verpleegster van de ambulance ving 
de gewonden op. Het mooie hier was dat als het 

niet goed ging er meteen een duidelijke uitleg kwam naar de EHBO-ers van 
hoe het beter kon.  

De EHBO-vereniging Nieuwerbrug vindt het belangrijk dat de mensen van de 
EHBO goed getraind blijven om professionele hulp te kunnen verlenen bij 
rampen en evenementen. Met deze spectaculaire oefening moesten de 
diverse disciplines samen werken en dit leverde een leerzame avond op.  

Wilt u ook een EHBO-cursus bij ons volgen of wilt u meer informatie over 
onze EHBO-vereniging neem dan contact op met ons secretariaat info@ehbo-
nieuwerbrug.nl  , Rianka Koolstra biedt je hierbij haar helpende hand. 

Martin Wolswijk 
Algemeen bestuurslid EHBO-Nieuwerbrug.

Werkzaamheden rondom de Tolbrug

Al enige tijd zijn er werkzaamheden aan het wegennet in ons dorp met als 
gevolg de nodige wegafsluitingen en verkeershinder. Tja, de aannemer en 
zijn mensen moeten nu eenmaal hun werk veilig kunnen uitvoeren. Laten 
we er maar vanuit gaan dat we er hierna weer voor jaren vanaf zijn. 

U zult als inwoner wellicht ook gemerkt hebben dat het hek op de Tolbrug 
regelmatig openstaat, dit heeft ook te maken met deze werkzaamheden. 
De brugwachter is verzocht door de aannemer om de doorgang open te 
houden i.v.m. de doorstroming, veiligheid en omleidingen. Hiervoor 
ontvangt hij een vergoeding van de gemeente. Voor zover nu bekend is de 
Bruggemeestersstraat begin januari aan de beurt en zal dan ook 
(gedeeltelijk?) afgesloten worden. Iedereen wordt daar natuurlijk nog over 
geïnformeerd. 

Zoals ook in deze Nieuwsbrug te lezen is gaat in december de 
tolvignettenverkoop van 2020 weer van start door het College van 
Bruggemeesters en de brugwachter. Ons is verzekerd dat de 
brugwachterswoning wel bereikbaar blijft dus daar kan de verkoop gewoon 
doorgaan. Het college zit 5x in het Wierickehuis om de vignetten te 
verkopen, datum en tijd staan in deze Nieuwsbrug vermeld. Vanwege alle 
werkzaamheden raden wij u dan ook aan om uw vignet op een van deze 
datums te kopen. Dat geeft het minste oponthoud aan de brug.  We willen 
zo ook de brugwachter helpen om dit alles zo goed mogelijk te laten 
verlopen gedurende de herinrichting van de straten in Nieuwerbrug. 

Met vriendelijke groet, 
College van Bruggemeesters 
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Wie is De Mol?

Nu er veel gebeurt in het dorp waar de 
WIN een rol in speelt, zien we hem steeds 
vaker opduiken: Jan de Mol. Maar wie is 
dat eigenlijk, die man die als waarnemend 
voorzitter het woord voert als het over 
dorpsbelangen gaat? Ik zoek hem thuis op 
aan de Hoge Rijndijk 86.

het Groene Hart. Zo centraal gelegen en met water voor de deur waar hij zijn 
bootjes in kwijt kan. Op het afscheidsfeestje van de vorige bewoners voor hun 
buren, waren Jan en Stella ook uitgenodigd. Een mooie gelegenheid om kennis te 
maken met andere bewoners van de Hoge Rijndijk waarvan er een aantal in de WIN 
zat of zit. Van het een kwam het ander.

Toen Jan van Rooijen wegens zijn lidmaatschap van de gemeenteraad de WIN 
verliet, en enkele WIN-leden, die de dorpsvisie hadden opgesteld, na vele jaren 
�������������%���=������+��������������������>��
�����������������������
waarnemend voorzitter. Jan: “Ik vind zelf dat ik hier nog veel te kort woon om 
meteen voorzitter te zijn, maar als er ergens een handtekening voor nodig is, dan 
moet er toch iemand die rol vervullen.”

Wat de WIN doet is eigenlijk niet veel meer 
dan geluid geven aan het belang van de 
inwoners van Nieuwerbrug richting gemeente. 
Dat gebeurt door het initiëren van wat ik dan 
even noem ‘bewonersraadplegingen’, zoals 
voor het Basisplan Nieuwerbrug om de 
leefomgeving leefbaarder te maken door 
verbetering van o.a. de verkeersveiligheid, 
een informatieavond over de plannen voor de 
voetgangersoversteekplaats op de N458 en een 
handtekeningenactie voor een petitie over de 
plannen van de gemeente Woerden om een 
bedrijventerrein op de grens van Nieuwerbrug 
mogelijk te maken.

“Als WIN vinden we zelf eigenlijk niks, we zijn 
niet democratisch gekozen. We proberen wel 
zo goed mogelijk de ideeën en gedachten van 
de inwoners naar voren te brengen. Als 
mensen vinden dat het beter kan, of dat ze 
onvoldoende gehoord worden, zijn ze altijd 
welkom op de vergaderingen. Ieder die wil kan 
actief meedoen. De data van de vergaderingen 
staan op de website, www.dorpenwijk.nl 

“We wonen hier prachtig en hebben het heel 
erg naar onze zin. De verkeershinder op de 
Hoge Rijndijk is een stuk minder nu de 
parallelweg van de A12 in gebruik is genomen.  
Nu de rest van het dorp nog!”  

Door Cora Postema

ds

nd 

p 

Ik word hartelijk verwelkomd door 
=�����������$�����	���������%���
vrouw Stella .

Tweeënhalf jaar geleden zijn ze als 
pensionado’s in Nieuwerbrug komen 
wonen. Jan noemt het een pareltje in 

Nieuws van basisschool De Brug

De zomervakantie ligt alweer een aantal weken achter ons en zijn we met 
elkaar dit schooljaar goed gestart. Fijn om elkaar weer te zien na al die 
weken. 

Op woensdag 2 oktober hadden we ons eerste 
feestje op school. 
Het was namelijk de start van de 
Kinderboekenweek van 2019, met als thema 
‘reis mee!’

De kinderboekenweek werd met de hele 
school geopend in onze centrale hal. 
Een verdwaalde reiziger maakte ons 
enthousiast over boeken en de boekenmetro. 
Alle klassen werden verwend met een prachtig 

boek welke we van de 
ouderraad kregen en tot 
slot hebben we mogen 
genieten van een 
spetterend dansoptreden 
van een aantal meiden uit 
groep 8. 
De afgelopen twee weken 
zijn alle klassen 'op reis' 
gegaan en hebben de 
kinderen veel nieuwe 
dingen geleerd over de 
verschillende vormen van 
vervoer, er is veel (voor)
gelezen en er zijn mooie 
knutselwerkjes gemaakt. 

Yvonne Pouw
Groepsleerkracht 1-2 - 
CBS de Brug

Expositie olieverfschilderijen 

Expositie olieverfschilderijen Adriaan en André 
Smith  in “Het Baken” in Woerden van vader 
en zoon Adriaan en André Smith. 

Opening expositie zaterdag 30 november  
Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur. 
Het Baken, Beneluxlaan 3 3446 BK Woerden



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
���������	
�������	����	��������

���������������	������

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

Anita van der Neut                 
Steenbakker 15

2415 CH Nieuwerbrug      
Telefoon 06-23344639                    

landelijk geregistreerd        
XX>��������#�����#������������������

Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl
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Project “Nieuwerbrug wordt steeds mooier!” 

werkzaam in de provincie Zuid-Holland. 
Ons bedrijf heeft een reputatie hoog te houden wat betreft 
“Kwaliteit en Zekerheid” door kennis van zaken, vakmanschap 
en een uitstekende samenwerking met de stakeholders. Wij 
ontzorgen de opdrachtgever met een gerichte aanpak, waarbij 
begrippen als omgevingsmanagement, innovatie en 
duurzaamheid aandacht krijgen. Wij fungeren als partner en 
adviseur van onze opdrachtgevers op grond van kunde, kennis 
en ervaring tijdens de voorbereiding en uitvoering van Infra- en 
Groenprojecten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.
vdmbv.com 

Project “Nieuwerbrug wordt steeds mooier!” 
In een periode van zo’n 9 maanden zal een zogeheten 
herinrichting plaats vinden van het dorp Nieuwerbrug binnen 
de bebouwde kom. In hoofdlijnen bestaat deze herinrichting 
uit het opbreken/aanbrengen van elementenverharding, 
asfalt en groenvoorzieningen. Maandelijks geven wij in dit 
maandblad een update over de uitgevoerde/geplande 
werkzaamheden en eventueel overig bijkomende informatie 
om bewoners op de hoogte te houden van het reilen en 
zeilen.  

Uitgevoerde werkzaamheden oktober 2019 
Op het moment van schrijven is nog niet bekend wanneer de 
werkzaamheden exact van start gaan. Wij zijn voornemens 
eind oktober te beginnen aan de Korte Waarder en vanaf de 
kruising met de Burgemeester Bruntstraat werken wij 
richting het centrum aan de (asfalt)weg en trottoir. Wanneer 
de werkzaamheden in november zullen starten, zal de 
werkvolgorde onveranderd blijven. 

Werkzaamheden november 2019 
Aansluitend op de Korte Waarder zal een start gemaakt 
worden met de trottoirs en (asfalt)weg aan de Graaf 
Florisweg/Weijpoort (beide zijden van de Dubbele 
Wierickebrug).

Wie is van der Meer?  
Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. is een familiebedrijf dat 
sinds 1953 actief in de Grond-, Weg-, Waterbouw en 
Groenvoorzieningen. Wij zijn gevestigd in Benthuizen en zijn 



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 

�������	
������������
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����	������
�
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Inwonersavond 
Inwonersavond 14 oktober 2019
Het was dringen in het Wierickehuis: ruim 100 belangstellende 
inwoners van Nieuwerbrug kwamen maandagavond 14 oktober naar 
de informatie avond over de herinrichting van het dorp.  

 

Korte-termijn oplossingen Korte Waarder  
Wethouder Kees Oskam heette iedereen welkom en benoemde 
meteen de pijnpunten die nog aan de Korte Waarder spelen: door 
de versmalling worden bermen kapot gereden, automobilisten 
gebruiken de uitwijkplaatsen niet genoeg, er moeten nog borden 
worden geplaatst om de uitwijkplaatsen aan te geven en de 
belijning moet nog op het asfalt.  
Dit levert gevaarlijke situaties op en daarom gaan we in de week 
van 15 oktober de bermen herstellen en vlaktrekken, de weg 
schoonmaken, tijdelijke belijning aanbrengen, uitwijkborden 
plaatsen en boomstammen in de bermen leggen. 

Planning
Begin november worden de damwanden verder afgewerkt. De 
beplanting in de berm wordt in december geplaatst. De 
��������
��#��������	��������������������������
�����������
plaatsen we in het voorjaar. Door de natte 
weersomstandigheden kon niet al het werk afgemaakt 
worden. De coating die nog op de weg moet, is uitgesteld tot 
het voorjaar omdat daar droog weer en hogere temperatuur 
voor nodig is. 

Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN) 
De herinrichting is tot stand gekomen dankzij de dorpsvisie 
Nieuwerbrug door de WIN. De heer De Mol (voorzitter WIN) 
gaf een toelichting over de genomen stappen en waar deze 
stappen toe hebben geleid, namelijk de herinrichting van het 
dorp! 

���������������������������������
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waarop het werk aan de Korte Waarder van bovenaf te zien 
was. Zo kwam mooi in beeld hoe de Korte Waarder opknapte.  

Uitvoering Basisplan 
Op 21 oktober starten we met de werkzaamheden aan de 
hoofdstraten van het dorp. Aannemer Joris van der Meer 
vertelde wanneer gewerkt gaat worden aan de Graaf 
Florisweg, Bruggemeesterstraat, Weijpoort, Hoge Rijndijk en 
Korte Waarder en wat dit betekent voor de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid.  

Meer informatie Meer informatie vindt u op onze website: 
www.bodegraven-reeuwijk.nl/herinrichting-nieuwerbrug . 

Concert in Bonaventurakerk 

Ook in 2019 organiseren Harmonieorkest De Vriendschap en Koor Bravour een gezamenlijk optreden in de Sint-Bonaventurakerk in 
Woerden. De afgelopen twee jaar bleek deze combinatie een groot succes! Daarom organiseren wij op zondagmiddag 10 november 
2019 voor de derde keer een gratis toegankelijk concert in de Sint-Bonaventurakerk. 
Zowel Harmonieorkest De Vriendschap als Koor Bravour houden ervan het publiek zo nu en dan te verrassen. Dit heeft geleid tot het 

Concert in Bonaventurakerk te Woerden 
d.d. 10 november 2019  door Harmonie 
de Vriendschap en Koor Bravour 

organiseren van een gezamenlijk concert voor iedereen die van muziek 
houdt, dus voor iedereen! 

Beide verenigingen hebben een geheel verschillende beleving bij muziek 
en uiten dit ieder op hun eigen manier. De één bespeelt vele soorten 
instrumenten en de ander maakt hoofdzakelijk gebruik van de stem door 
te zingen. Door dit verschil hebben beide verenigingen ook een totaal 
verschillend repertoire. Dat maakt de combinatie tijdens dit concert zo 
uniek waarbij de prachtige locatie natuurlijk een grote rol speelt bij de 
uiteindelijke beleving van de uit te voeren muzikale bewerkingen.  
Zowel de Vriendschap als Bravour brengen eigen repertoire ten gehore 
maar er is ook hard gewerkt aan muzikale hoogstandjes die gezamenlijk 
worden uitgevoerd. Een onverwachte combinatie met een geweldig 
resultaat. 

Als er vragen zijn, schroom niet, neem contact op met één van 
onderstaande organisatoren. 

Ad de Goey, voorzitter Bravour tel. 06 22 443 881  ad@bravour.nl   
André Honders, PR Bravour  tel. 06 28 847 996  andre@bravour.nl 
Arnold van Poeteren, Vriendschap tel. 06-24 647 274  poeteren@xs4all.nl  
Nico van der Steeg, voorzitter tel. 06-51 145 757  nicovdsteeg@zonnet.nl 

Datum: zondag 10 november 2019 
Locatie: Sint-Bonaventurakerk, Rijnstraat 60, 
 3441BR Woerden 
Aanvang: 15.00 uur 
Einde: +/- 16.15 uur 
Prijs: gratis 

KOOR BRAVOUR WAAR HET GOED IS, BETER WORDT EN GEZELLIG BLIJFT
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Hallo jongens en meisjes! 
Nog eventjes wachten en dan komen Sinterklaas en de Pieten 
weer naar Nederland! Wij zijn natuurlijk heel blij dat 
Sinterklaas ook Nieuwerbrug weer een bezoekje komt brengen. 
Zaterdag 23 november 2019 is de dag dat Sint en de Pieten voet 
aan wal zetten bij de Tolbrug. Voor de kinderen tot en met 
groep 6 is het Sinterklaasfeest in het Wierickehuis. De entree 
voor dit feest is €2,50. Sint zou het heel erg leuk vinden als hij 
een mooie tekening voor zijn verjaardag krijgt, die jullie 
persoonlijk aan hem kunnen overhandigen. Op school krijgen 
jullie een kleurplaat uitgedeeld, die jullie eventueel kunnen 
gebruiken.  Er is voldoende begeleiding in de zaal. Wij als 
organisatie zorgen ervoor dat er geen kinderen op eigen 
gelegenheid de zaal kunnen verlaten. Om 15.00 uur is het feest 
afgelopen en kunnen de kinderen worden opgehaald. Tip van de 
Sint: schrijf een telefoonnummer op de hand van het kind. 

Programma Sinterklaasintocht zaterdag 23 november 2019: 
12.15 / 12.30 Aankomst Sinterklaas bij de Tolbrug 
12.45 Rondrit door het dorp 
13.30 Wierickehuis open voor kinderen tot en met groep 6 
(Entree €2,50 per kind) 
15.00 Einde feestprogramma. Kinderen kunnen bij het 
Wierickehuis opgehaald worden. 
Wij hopen op een geweldig Sinterklaasfeest! 
Ook dit jaar wordt het feest weer met hulp van vele vrijwilligers 
georganiseerd. Voor deze organisatie is ook geld nodig. Mocht u 
dit evenement een warm hart toedragen dan vragen wij u of u 
��������#������������������������%������������������������
feest voor de kinderen van kunnen maken. 
\������#�]���������������������������	�������������
rekeningnummer: 
NL82 RABO 0110 143 922 t.n.v. Sinterklaas Comité Nieuwerbrug  
onder vermelding van: Sinterklaas 2019. 
Zie onze website voor het laatste nieuws: www.sintnieuwerbrug.
nl of volg ons op facebook: www.facebook.com/
sinterklaascomitenieuwerbrug .

Tot 23 november 2019! 
Groeten, het Sinterklaascomité Nieuwerbrug 
Sylvia Kroone 
Lianne Verhagen-Verkerk 

brugje
Gezocht 
Hulp in de huishouding gezocht
Wie wil mij 1x per week helpen een ochtend of een middag ons 
huis schoon te houden? Werktijden in overleg. Belangstelling? 
Stuur een berichtje naar htimmerman@kymail.nl

Gezocht  
Zaterdaghulp, 15 t/m 18 jaar. Diverse werkzaamheden in
en om de woonboerderij, van grasmaaien tot ramen lappen.
Fam. Spruit-Janmaat, Barwoutswaarder 69 Tel: 0645150558

Vanaf 21:00 uur gaan we luisteren naar de beste top 2000 
klassiekers Country, Blues en Rock muziek. Het beloofd weer een 
mooie avond te worden! De Spijker is geopend tot 02:00 uur. 

Gratis entree. Geen 18 geen alcohol. 

Tot dan in de Spijker!
Groetjes Linda.

Midwest Coverband komt ons weer een avond plezieren met een 
goed stuk muziek. Zaterdag 2 november is de dag! 

Midwest Coverband

Te koop  
Pentekening van de Tolbrug van Piet Gertenaar € 15,00 
Henk Aberson, 06 – 5029 7603 

Gratis  
Bakkerskleding en verkleedkleren van Tolfeest 1976 
Gratis af te halen. Gera Aberson, 0348 - 688362 
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Uitslag Kleindiertentoonstelling D.V.V.  

Mooiste konijn :  Tan van André Groen uit Oudewater. 
Mooiste konijn :C-klasse: Rus van Roel Ansink uit Snelrewaard. 
Mooiste konijn Jeugdlid : Satijn van Timo v. Oudenallen uit Wilnis. 
Mooiste grote hoender: Amrock van Frits Verkerk uit Ter Aar. 
Mooiste dwerghoender: Plymouth Rock kriel van Piet v.d.Mel uit Kamerik. 
Mooiste dwerghoender Jeugdlid: Brahma kriel van Dennis v. Oudenallen uit Wilnis. 
Mooiste sierduif: Oud Oosterse Meeuw van Fred Reijn uit Nieuwerbrug. 
Mooiste gedomesticeerde watervogel: Kwaker van Karel Koot uit Bodegraven. 
Mooiste oorspronkelijke watervogel: Indische Vlekbekeend van Dylan Zwaan uit Gouda. 
Mooiste Kwartel:Californische Kuifkwartel van Lorenzo Schild uit Alphen a/d Rijn. 
Mooiste Kwartel Jeugdlid: Californische kuifkwartel van Lorenzo Schild uit Alphen a/d Rijn. 
Mooiste Serama : Serama van mvr.Trudie v. Vliet uit Kockengen. 

Onder natte weersomstandigheden hebben wij voor de 3e keer op rij onze 
tentoonstelling op een vervroegde datum gehouden. Ondanks dat 
Nieuwerbrug deze maanden vaak moeizaam bereikbaar is lieten de leden 
zich niet afschrikken om hun dieren in te zenden. Met 290 dieren  is dit 
����*����������������
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Op vrijdag 4 oktober Werelddierendag was het de gehele dag “beestenweer”. Voor 
belangstellenden was een paraplu niet overbodig om even een kijkje te komen nemen 
in het Wierickehuis. Dank aan de doorzetters. 
Voor onze leden is de dag ervoor, de keurdag het belangrijkste. De ingezonden dieren 
werden toen door 6 keurmeesters beoordeeld en van een predicaat voorzien. Zij 
bepaalden ook wie de  
mooiste in elke diergroep werden. 
Om 20.00 uur werd de opening met prijsuitreiking verricht door Robèrt Smits 
wethouder van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, met in zijn portefeuille o.a. 
cultuur en dierenwelzijn. 
Hr.Smits ging nader in op bovenstaande, zowel cultuur  als dierenwelzijn  zijn twee 
raakvlakken die veel met onze hobby te maken hebben. Daarna reikte hij de bekers 
uit aan de winnaars van de hoofdereprijzen en dat zijn: 

Zoals u ziet komen de leden van D.V.V. uit gehele regio. En met een beetje fantasie is 
Nieuwerbrug aan den Rijn het centrum van de Kleindierhobby in het Groene Hart. In de 
avonduren heeft het rad weer volop gedraaid met als slotstuk de verloting van het halve 
varken. Alvorens dit te doen heeft ons jeugdlid Dennis het winnende lot getrokken van de 
levensmiddelenmand. Deze mand deels gesponsord door André van Duuren is gewonnen door 
Ans Nederend. Daarna  draaide ons jeugdlid Timo voor het de laatste maal aan het rad. 
Ronald Sluyk was de gelukkige die het halve varken mee naar huis mocht nemen. Beide 
hoofdprijzen zijn in Nieuwerbrug gebleven. Zo kwam er weer een eind aan een halve week 
van voorbereiding,showen en gezelligheid met en rond onze dieren. Rest mij nog om alle 
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. En het beschikbaar stellen van hun rollend 
materiaal. 

De adverteerders en ereprijsschenkers voor hun bijdrage . 
En de hoofdereprijsschenkers: De Onderlinge Rijn & Aar verzekeringen, Ringo 
vleesverwerking, Dirk Heeren diervoeders Bodegraven, Familie Rietveld, Familie Jansen, 
Fauna Plaza Oudewater, Kasper Faunafood Woerden, A.van Duuren Afwerkings-en 
Tegelzetbedrijf, Wildhandel Arjan de Wit, Wil de Wit verse kip en kipspecialiteiten voor hun 
steun.  Het bestuur kan terug zien op een zeer geslaagde tentoonstelling. 

Karel Koot, voorz.

2020
NIEUWERBRUG

Explosief
in kleur!

> Briefpapier
> Facturen
> Stickers
> Strooifolders
> Vlaggen
> Verenigingboekjes
> Textiel
> Kranten
> Visitekaartjes
> Enveloppen

> Trouwkaarten
> Kerstkaarten
> Geboortekaarten
> Magazines
> En nog veel meer

www.drukkerijvuurpijl.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

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
)	���$����$��������	��
���	����

�������	�$�����	������	*���������	����

�������+����
���-����-���	����

�����	��	����

�

�

�

/�������		�0�������1���	�������������

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
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Op donderdagmiddag 31 oktober 2019 heeft wethouder Robèrt Smits 
tijd vrijgemaakt om 4 fairtrade bedrijven in Nieuwerbrug te 
bezoeken te weten:

 Het Wierickehuis
 Naaiatelier Djamila Fashion
 Massagepraktijk “Spieren in Balance”
 Grand Café {H}EERLIJK ETEN
 
De wethouder en de andere leden van de werkgroep Fairtrade zijn nieuwsgierig naar de beweegredenen van 
deze ondernemers. Zij krijgen een sticker uitgereikt WIJ DOEN MEE , om trots te laten zien dat ze fairtrade 
zijn. Fairtrade betekent eerlijke handel en een eerlijke prijs voor producten. Zo blijft er geld over om 
scholing mogelijk te maken, kinderarbeid te voorkomen en om zorgvuldiger met het milieu om te gaan. 
Een stap die vrij eenvoudig te nemen is en die positief bijdraagt aan een eerlijke en duurzame wereld. 
 

bezoek aan 4 fairtrade bedrijven

 
 
In de volgende editie van de Nieuwsbrug volgt een verslag met foto’s.
 
 
Vriendelijke groeten,
Vera Parker Brady
Fairtrade Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Projectgroep Marketing

'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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Terug in de tijd met nieuwe app ‘Nieuwerbrug 1672’

De nieuwe Timeswitch app ‘Nieuwerbrug 
`q{|}����%��������`|�����������#�����
gepresenteerd aan het publiek. Met 
deze app kan iedereen nu zien hoe de 
Nieuwerbrugse schansen er tijdens het 
rampjaar 1672 uit hebben gezien.

Letterlijk op een steenworp afstand van 
één van de verdwenen schansen 
vertelde Wouter van de Waterlinie 
(Michiel van de Burgt) over Nieuwerbrug 
en Bodegraven tijdens het rampjaar. In 
onze dorpen lag in 1672 het 
hoofdkwartier en het legerkamp van 
prins Willem III, die ons midden in de 

Oude Hollandse Waterlinie moest verdedigen tegen het Franse 
leger van Lodewijk XIV. Projectgroep Hoofdkwartier 1672 wil dit 
unieke verhaal weer onder de aandacht brengen.
Hoe Nieuwerbrug er in die tijd uit heeft gezien, is digitaal 
nagebouwd. Vanaf vier punten rond de schansen kunt u nu in 3D 
om u heen kijken aan het front. Filmpjes laten hierbij zien wat er 
zich daar heeft afgespeeld.

 
Beleef het zelf via uw eigen 
telefoon of IPad. Download de 
app ‘Nieuwerbrug 1672’ via 
Google Play of de App Store.

 
Met een Virtual 
Reality bril op ging 
burgemeester Van 
der Kamp terug in 
de tijd. Hij werd 
hierbij begeleid 
door Job van de 
Burgt, die ook kon 
vertellen hoe hij 
tussen 1672 en 2019 
kon ‘Switchen’.
 

Als onderdeel van de Maand van de Geschiedenis was het 
voor iedereen de hele dag mogelijk om per VR-bril terug te 
reizen in de tijd.

Altijd al iets willen betekenen voor een plaatsgenoot? Dan is dit 
jouw kans! Maandagavond 11 november van 19:00 tot 21:00 is er 
een introductiebijeenkomst voor nieuwe maatjes van ‘Samen Sterk', 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

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 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 bijeenkomst 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 bijeenkomst via 
samensterk@samvrijwilligers.nl 
Voorafgaand aan de bijeenkomst zal iemand van Samen 
Sterk met u een kennismakingsgesprek houden, zodat 
verwachtingen over en weer duidelijk zijn. 

De bijeenkomst vindt plaats in het Huis van Alles in 
Reeuwijk-Brug, van Staverenstraat 39, Reeuwijk-Brug. 

Wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met 

Samen Sterk - maatjes
www.samwelzijn.nl 
samensterk@samvrijwilligers.nl
06 – 45 01 86 98 (bereikbaar van 9:00 uur tot 12:00 uur op 
werkdagen)  

maatjesproject Samen Sterk

Bijdragen aan meer levensgeluk via maatjesproject Samen Sterk

Bijeenkomst 11 november 2019 in Huis van Alles, 
Reeuwijk-Brug
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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! 


