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bouwplannen ?
bouwkundig tekenwerk en presentaties - www.3dfloor.nl

Hoge Rijndijk 38 Nieuwerbrug

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes
> Vlaggen

Bel
vrijblijvend
voor
een
passende
> Doordruksets > Brochures
voordelige
> Facturen
> Folders 

> Visitekaartjes > Trouwkaarten
> Textiel
> En nog veel meer

Explosief
in kleur!
Informeer naar de
voordelige prijzen
06 - 20178714

www.drukkerijvuurpijl.nl

OOK ADVERTEREN?
Neem dan contact op met
Henk Aberson
Bruggemeestersstraat 8
Telefoon 688 362
h.a.aberson@online.nl

OOK ADVERTEREN?

Medisch Pedicurepraktijk

Jannet Merx-Hoos

Neem dan contact op met
Henk Aberson
Bruggemeestersstraat 8
Telefoon 688 362
h.a.aberson@online.nl

Weijpoort 53
2415 BX Nieuwerbrug
Tel: 06-13533456
www.lenkunyapedi.nl
lenkunyapedi@outlook.com
Eigen parkeergelegenheid

Behandeling op afspraak

Uw voeten, mijn zorg
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ALGEMEEN

Beste Lezers,

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 NIET MEER GEBRUIKEN

De Nieuwsbrug digitaal

Drukwerk

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.
Drukkerij Vuurpijl, Elim

Als u dit leest bent u dus ook niet meegenomen in de zak van Zwarte
Piet, en omdat ik dit stukje schrijf, begrijpt u wel, ik ook niet. Toch
jammer, een tijdje Spanje, all-inclusive waarschijnlijk, is nooit weg.
Volgend jaar nog maar eens proberen.
Maar nu eerst de Kerstdagen. Vooral de mensen die rond deze tijd een
beetje Santa Claustrofobisch worden vinden de commerciele aandacht
in de donkere dagen overdreven. Het kan ook allemaal best wat
minder. Meer Fair-trade.
De Sinterklaaskadootjes maken steeds vaker plaats voor
kerstkadootjes. Hetgeen soms tot verwarring leidt. “Mam, mag ik een
hondje voor Kerst?” . “Nee, we doen gewoon kalkoen”
Inmiddels is de Sint gereuisloos weer verdwenen. Dat vertrek gaat
altijd ongemerkt, bij zijn aankomst staat iedereen liedjes zingend op
de kant, maar bij zijn vertrek zie je geen hond. (..... Kerst?)
Maar toch wonderlijk, nietwaar? Als hij geen kadootjes meer heeft,
dan is het niet meer interessant ? Ondankbaarheid is ‘s werelds loon.
U heeft in elk geval een nieuwe Nieuwsbrug om te lezen.

REDACTIETEAM

Wat hebben we deze keer allemaal voor u?
Gerry van der Bruggen

Hoofdredacteur
Hoge Rijndijk 51a
Telefoon 0348 - 688007
postvoordenieuwsbrug@live.nl

Als kerstkado krijgen we onder andere een afsluiting van de Korte
Waarder. Wel hoogst-noodzakelijk, want zoals het nu gaat is het
gevaarlijk.

Henk Aberson

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

Ook op de Hoge Rijndijk is het ook niet alles in de spits. De laatste
bocht is te krap voor twee-richtingen verkeer, zeker als er
vrachtverkeer bij zit. Lees maar een stukje van ervaringen van de
bewoners.

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

Verder hebben we aankondigingen van enkele eindejaars activiteiten.
Die van de brandweer vind ik toch de dapperste. Want ook al warmt
de aarde op, in de Wiericke in Januari merk je daar helemaal niets
van, stervenskoud ! Succes allemaal !
En ik vraag nogmaals uw aandacht voor de vignettenverkoop ten
behoeve van de Tolbrug.
Voor slechts 5 euro per jaar draagt u bij aan het noodzakelijke
onderhoud. U kunt in het Wierickehuis terecht, of bij de Brug.
Ook hebben we een paar verslagen van Sinterklaasactiviteiten voor u,
lees maar snel verder.

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.

En voor de kleinsten, hieronder een kleurplaatje. (tip;.. zijn neus is
rood)
Veel Leesplezier
GB
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TIJDEN

01 januari woensdag

Brandweer

Nieuwjaarsduik

Bij de kazerne

12:00

02 januari donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14:00 - 17:00

02 januari donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09:30 - 10:00

04 januari zaterdag

v v de Rijnstreek

Nieuwsjaar Borrel

Weijpoort

15:00

Oecumenich dienst Kerken

Wierickehuis

11:00

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 3-4 en 5

Wierickehuis

14:30 - 15:45

06 januari maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 6-7 en8

Wierickehuis

18:45 - 20:00

06 januari maandag

New Bridge

Country dansen

Wierickehuis

19:30 - 21:-30

07 januari dinsdag

NIVO

Trimmen

Gymzaal

19:30 - 20:30

TOLVIGNET

Wierickehuis

19:00 - 21:00

05 januari zondag
06 januari maandag

07 januari

.

dinsdag

09 januari donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09:30 - 10:30

09 januari donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14:00 - 17:00

09 januari donderdag

Smullen in de Hooiberg

Weiland 34

18:00 - 20:00

11 januari zaterdag

TOLVIGNET

Wierickehuis

10:00 - 12:00

13 januari maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 3-4 en 5

Wierickehuis

14:30 - 15:45

13 januari maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 6-7 en 8

Wierickehuis

18:45 - 20:00

13 januari maandag

New Bridge

Country dansen

Wierickehuis

19:30 - 21:30

14 januari dinsdag

NIVO

Trimmen

Gymzaal

19:30 - 20:30

16 januari donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09:30 - 10:30

16 januari donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14:00

16 januari donderdag

vv de Rijnstreek

Jaarvergadering

18 januari zaterdag

Brug Kerk

Oudpapier

Dorp

08:30

20 januari maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 3-4 en 5

Wierickehuis

14:30 - 15:45

20 januari maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 6-7 en 8

Wierickehuis

18:45 - 20:00

20 januari maandag

New Bridge

Country dansen

Wierickehuis

20:00 - 22:00

21 januari

NIVO

Trimmen

Gymzaal

19:30 - 20:30

Wierickehuis

19:00 - 21:00

dinsdag

20:30

21 januari dinsdag

TOLVIGNET

23 januari donderdag

S.A.M

Ouderengym

Wierickehuis

09:30 - 10:30

23 januari donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14:00 - 17:00

Kinder disco Zie artikel

Wierickehuis

18:30 - 20:00

24 januari vrijdag
27 januari maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 3-4 en 5

27 januari maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 6-7 en 8

Wierickehuis

18:45 - 20:00.

27 januari maandag

New Bridge

Country dansen

Wierickehuis

19:30 - 21:30

28 januari dinsdag

NIVO

Trimmen

Gymzaal

19:30 - 20:30

30 januari donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09:30 - 10:30

30 januari donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14:00 - 17:00

31 januari vrijdag

Oranjevereniging

Lampionnen optocht Zie artikel

Wierickehuis

Kopij aanleveren: via de mail: postvoordenieuwsbrug@live.nl.

Wierickehuis

Mail adres tolbrug@ziggo.nl NIET MEER GEBRUIKEN

14:30 - 15:45
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE
Diensten om 9.30
en 18.30 uur

ACTIVITEITEN
CREA BEA en INLOOP

01 jan. 10.30 uur

ds. F. Wijnhorst, Katwijk aan Zee

05 jan. 11.00 uur

ds. A. Baas, de heer Nathan Noorland
en de heer Jan Kromwijk
Oec. Dienst in het Wierickehuis
ds. A. W. van der Plas, Waddinxveen

18.30 uur
12 jan. 09.30 uur
18.30 uur

ds. A. Baas
ds. T. Jacobs, Leiden

19 jan. 09.30 uur
18.30 uur

……..
ds. J.A. C. Olie, Delft

26 jan. 09.30 uur
18.30 uur

prop. H.J. Teeuwissen, Huizen
ds. W.C. Polinder, Putten

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK

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

    
boek halen/ruilen.

WARME MAALTIJD
Iedere eerste dinsdag van de maand aanvang 12:00 uur
Er wordt enkele overheerlijk drie gangen maaltijd gekookt door
vrijwilligers. Kosten: € 6,50 per persoon. Maaltijd is inclusief een
drankje Aanmelden kan tot en met 2 januari er 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.

SOOS
05 jan.

12 jan.
19 jan.
26 jan.

Dhr. Nathan Noorland, ds. A. Baas en de
heer Jan Kromwijk
11.00 uur Oec. Dienst in het Wierickehuis
Dhr. C. Hoogendoorn, Amersfoort
Dhr. Nathan Noorland
ds. D.J. Versloot

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 09008844 en vervolgens kunt u vragen naar één van de
volgende wijkagenten; Vincent Both of Hans Hazeborg.

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

TABLET CAFÉ
Vanaf dinsdag 14 Januari van 10:00 tot 12:00
In het Tablet Café kunt u terecht als u nog niet veel van het
gebruik van uw laptop/tablet of internet afweet. Er staan
vrijwilligers klaar om u daarbij te helpen. Een bezoek aan het
tabletcafé is gratis en u kunt uw laptop/tablet gewoon
meenemen.

PAK EEN STOEL
Iedere dinsdagmiddag 15.00 uur – 16.00 uur
Pak een stoel is een informeel inloop moment waarvoor geen
afspraak nodig is. Iedereen is welkom. De medewerkers van SAM,
Sociaal team en Gemeente hebben een stoel voor u klaar staan
en zijn iedere week te vinden in het Huis van Alles om kennis te
 
   

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

BINGO
Woensdag 22 januari 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.

LOCATIE: Wierickehuis, Graaf Albrechtstraat 1

autoservice

volkswagen audi
audi specialist
specialist
volkswagen
Jan Wijnen en Ronald Feijt telefoon 0348 - 460170

Wij zijn gespecialiseerd in al het onderhoud
Golf van
4a-10
enonderhoud,
reperatie's
van uw vw audi
seatBiskaje
en skoda.
reparaties,
apk keuringen,
in- en verkoop✆ 0348
van alle merken auto’s

-

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

3446 CP
Woerden
460170
www.autoserviceJaron.nl
info
Golf@autoserviceJaron.nl
van Biskaje 4a-10
3446 CP Woerden
www.autoserviceJaron.nl
info@autoserviceJaron.nl

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

VERKAIK

WAARDER

AUTO'S EN AANHANGWAGENS
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

TelefPPO W
TelefPPO/
OedeemfysiotheraQJFt,JOEFSGZTJPUIFrapie

www.fysiot
JOfo@fysiot

TelefPPO Waarder 0348 - 50 15 05
TelefPPO/JFVwerbrVH
www.fysiotherapiemaximBOM
JOfo@fysiotherapiemaximBOM

Wildhandel Arjan de Wit
Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug
Tel. / fax: 0348 - 688 147
Mobiel: 06 - 55 100 457
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Van de voorzitter
Het is altijd goed om aan het eind van het jaar terug
te kijken. De “Nieuwsbrug” heeft er weer een jaar
opzitten. Een gezellige, actieve redactie, een goede
drukker en uitstekende bezorgers, die in weer en
wind, maar ook tijdens de tropische weken in juli hun
werk deden. U heeft altijd ons blad op tijd in de bus
gehad.
Onze dank gaat ook uit aan de adverteerders die het
#$    
verspreiden. Nieuwe adverteerders zijn altijd welkom
en heeft u individuele wensen, dan zoeken wij
gezamenlijk naar een oplossing tot tevredenheid.
Wij wensen u een goede jaarwisseling en een gezond
2020 toe.
Cora, Jaap, Gerry, Melvin en Henk namens de
redactie, Ans en Jits namens de bezorgers en… niet
te vergeten onze drukker Richard Vuurpijl.

oecumenische dienst
Oecumenische dienst 5 januari 2020 in het
Wierickehuis in Nieuwerbrug.
Zet alvast de datum in de agenda want ook
deze keer wordt er weer een oecumenische
dienst georganiseerd in het Wierickehuis in
Nieuwerbrug.
Op zondag 5 januari is iedereen weer van
harte welkom om elkaar een gelukkig
Nieuwjaar te wensen.
     
11.30 uur begint de oecumenische viering
m.m.v. Nathan Noorland namens de Brugkerk,
Adrie Baas namens de Bethlehemkerk en dhr.
Jan Kromwijk namens de Willibrordkerk in
Bodegraven.
De muzikale invulling wordt verzorgd door
“Refresh “uit Bodegraven.

Toneelklup Animoso
Toneelklup Animoso heeft intrek genomen in het hotel in het
Wierickehuis
Vorige maand hebben we al een tipje van de sluier opgelicht over de
toestanden waarin Toneelklup Animoso dit seizoen verstrikt is geraakt.
Om er zelf een beetje wegwijs in te raken, oefenen de spelers iedere
dinsdagavond en ook dit jaar blijkt het weer een hele klus te zijn. Wat
het vooral lastig maakt (voor de spelers althans), is het decor. Wat
daarmee bedoeld wordt, mag u zelf komen bekijken….
De klucht ‘Ik ben er wel, maar……. ik ben er niet! speelt zich dus af in
een hotel. Een hotel heeft natuurlijk een eigenaar, personeel en
natuurlijk gasten. Maar wat nu wanneer de eigenaar in het ziekenhuis
belandt en het personeel te lui is om te werken? Is het dan wel zo
verstandig om Toneelklup Animoso te vragen het hotel te runnen? Wat
te denken van een eenpersoonsbed in uw kamer, terwijl u toch echt
samen bent gekomen? Het bad verstopt, een gaslekkage, deuren die
zomaar op slot blijken te zitten, niets blijft u bespaard. Ik zou zeggen,
inchecken op eigen risico!
De opvoeringen van de klucht zijn gepland op zaterdag 8 februari,
vrijdag 14 februari en zaterdag 15 februari 2020. De deuren van het
hotel in het Wierickehuis (Graaf Albrechtstraat 1, Nieuwerbrug) zijn
om 19.15 uur geopend en om exact 20.00 uur worden de eerste gasten
op hun kamers verwacht.
Over het inchecken gesproken, dit jaar is de kaartverkoop anders
georganiseerd dan u gewend was. We hebben gekozen voor de
volgende mogelijkheden:
- via www.animoso.nu . Na betaling van de kosten van overnachting,
worden de kaarten aan u beschikbaar gesteld;
- tijdens de verkoop van de tolvignetten in het Wierickehuis. Op
dinsdagavond 7 januari, 19.00-21.00 uur, op zaterdagochtend 11
januari, 10.00-12.00 uur en op dinsdagavond 21 januari, 19.00-21.00
uur kunt u bij ons terecht;
- tijdens de opening van het Huis van Alles in het Wierickehuis. Vanaf 6
januari zit Eef Nagtegaal iedere maandagochtend van 10.00-12.00 uur
en iedere woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur voor u klaar.
Wees er op tijd bij, want ook in dit hotel geldt: het aantal kamers is
beperkt!
Kaarten kosten €10 (contant) en dat is inclusief een drankje.
Meer informatie over de kaartverkoop kunt u krijgen bij Conny van
Bemmel op 06-48829288
Jan van Rooijen

Kinderdisco Wierickehuis!

De toegang is gratis.
Er is geen kinderopvang aanwezig, maar zij
zijn wel van harte welkom!
De opbrengst van de collecte is voor een goed
doel en de tweede rondgang is ter bestrijding
van de onkosten.
  " 
nieuwe jaar en is er gelegenheid voor
ontmoeting met elkaar.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door
de Evenementencommissie in samenwerking
met de plaatselijke kerken.
Van harte welkom!
Nolda Heus, Annemieke Martens en Marius,
Vroeg in de Wei

Op vrijdagavond 24 januari wordt er een supergezellige kinderdisco
georganiseerd in de grote zaal van het Wierickehuis in Nieuwerbrug.
Alle kinderen tot en met 12 jaar zijn welkom om uit hun dak te gaan
op de leukste kids-disco muziek van nu. Natuurlijk zorgen wij voor een
echte disco beleving met een echte DJ en gave licht en
geluidsinstallatie. Ook een bar met gratis limonade is aanwezig.
De ouders mogen niet in de discozaal blijven. Maar zij kunnen in
Tapperij de Bourgondiër (de zaal ernaast) genieten van een drankje en
muziek uit hun eigen jeugd. Dus eigenlijk bieden we een avondje uit
voor het hele gezin!
De avond begint om 18.30 en is om 21.00 ten einde. Entree voor de
kinderen is € 3,50.
We kunnen heel veel kinderen kwijt, dus trommel al je vriendjes en
vriendinnetjes op, dan maken we er een vet feest van!
Voor vragen kun je terecht bij Patrick Olsthoorn (06-22667871)
Patrick Olsthoorn
TAP Evenementenverzorging
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goed te zien waarvoor een RIMOB
(rimpelbuisobstakelbeveiliger) voor dient.
De meest bijzondere uitruk was de melding van Sinterklaas die
met zijn pieten vast zat op het dak van de brandweerkazerne
op een oefenavond.
Gelukkig waren er genoeg
brandweermensen aanwezig
om ze te bevrijden uit hun
barre omstandigheden!

Nieuws van de brandweer
Uitrukken
We zijn de afgelopen periode veel
opgepiept voor verscheidene uitrukken met
de volgende meldingen: Voertuigbrand,
gaslek, dienstverlening, en ongeval.
Hieronder een paar uitrukken toegelicht:
De uitruk dienstverlening
was wel een bijzondere,
het ging namelijk om een
hoogwerker op de A12 die
niet meer kon zakken. De
persoon erin begon het
aardig koud te krijgen en
dreigde onderkoeld te
raken. Met de ladder-

Nieuwjaarsduik

wagen van Gouda kon hij snel beneden gehaald worden.
Ook moesten we uitrukken voor een gaslek die ontstaan
was op de Korte Waarder bij het plaatsen van de
boomstammen langs de weg.
De laatste uitruk was een melding van een ongeval bij de
N11, zie 112hm.nl:
Bodegraven- Een bestelbus is gecrasht op de toerit van de
N11 bij de A12. Na het ongeval vluchtte de bestuurder van
het busje
Het ongeval gebeurde rond 21.50 uur, voorbijgangers
vonden het gecrashte busje en schakelden de hulpdiensten
in. Al snel bleek dat er geen gewonden en betrokkenen
waren waarop de hulpdiensten retour konden. In het busje
%&&  " 
nog veilig gesteld.
Een bergingsbedrijf heeft het busje weggetakeld, een
aannemersbedrijf zal de zwaar beschadigde RIMOB gaan
vervangen. De politie is een onderzoek gestart waarom de
bestuurder op de vlucht sloeg na het ongeval. Op de foto is

Dit jaar is ook weer de
traditionele nieuwjaarsduik
in de Wiericke, om 11:30 is
de kazerne open, 12:00
duiken en daarna binnen
opwarmen met warme
douche en warme dranken
in een warme kazerne.
Iedereen van harte welkom!

Mirjam van de Ruitenbeek

levensgeluk via maatjesproject
Bijdragen aan meer levensgeluk via maatjesproject Samen Sterk.

Basistraining woensdag 8 januari 2020
in Huis van Alles, Bodegraven
Altijd al iets willen betekenen voor een
plaatsgenoot? Dan is dit jouw kans! Woensdag
8 januari 2020 is er een basistraining 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 training ontmoet je andere
vrijwilligers en krijg je een duidelijker beeld
van wat het inhoudt om een maatje van
iemand te zijn. Graag vooraf aanmelden voor

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

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 09:00 uur tot 12:00
uur op werkdagen)
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING
Goedkope rijbewijskeuring senioren in Bodegraven
* $  "+<=<>    

verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor
terecht bij Goedkope Keuringen op 11 december, 15 januari, 12 februari, 11
maart en vervolgens eens per maand in het Dienstencentrum Rijngaarde,
Rijngaarde 1.
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau:
085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.
goedkopekeuringen.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 40,00, C/D/E (ook voor code 95)
en Taxipas € 60,00.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te
maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring
gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR.
Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts moet
invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of via de mail).
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te
maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van
harte welkom.

Situatie aanpassing Korte Waarder
Situatie aanpassing Korte Waarder.
Oplevering Korte Waarder aanpassing was helaas
niet zoals verwacht werd. Van het
oorspronkelijke plan was een passeervak
vervallen. Hierdoor is bij dat gedeelte geen
overzicht om naar het volgende parkeervak te
rijden. Resultaat vele opstoppingen. Daarnaast
kon de bruine / beige coating niet meer
aangebracht worden vanwege de lage
temperaturen. Het zwarte asfalt zonder strepen
was gevaarlijk om over te rijden. Door ons en
velen is de gemeente benaderd. Gelukkig zijn
snel maatregelen genomen. U heeft allemaal
een brief van de gemeente ontvangen van korte
termijn aanpassingen die inmiddels uitgevoerd
zijn. Nu is ook besloten met spoed de vervallen
passeerstrook aan te leggen. Deze
werkzaamheden betekenen wel dat de Korte
Waarder weer voor een periode van 4 weken
afgesloten is. Veel ongemak, maar wij gaan
ervan uit dat na deze aanpassing de Korte
Waarder veilig te bereiden is en bijdraagt aan
het autoluw maken van ons dorp.
WIN
Jan de Mol

‘want ik weet Wie ik geloofd heb’
(2 Timotheüs 1: 12b)
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Vignettenverkoop
Vignettenverkoop Tolbrug in het Wierickehuis
Dinsdagavond

7 januari 19.00 tot 21.00 uur

Zaterdagochtend 11 januari 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdagavond

21 januari 19.00 tot 21.00 uur

- Op vertoon van kentekenbewijs
- Geen pin aanwezig
Dorothea Verduyn
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Zaterdag 13 juni:

Installatiebedrijf

HAGOORT

BV

GAS - WATER - SANITAIR
LOODGIETERSWERK
VERWARMING
Goudseweg 149a
2411 HK Bodegraven
Telefoon 0172 - 61 42 31

MO BIEL

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

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

Gastouderopvang Dol-ﬁjn
Professioneel
kleinschalig

persoonlijk
huiselijk
creatief

AUTO- EN RECREATIE
AANPASSINGEN

Weijpoort 37a Weyland 15
2415 BW Nieuwerbrug a/d Rijn
T
F

2415 BA Nieuwerbrug
Tel.
- 550 725
. 0348 68
850348
86
. 0348 46
760348
34
Fax
- 550 500
Mobiel: 06 22 74 65 77
. info@mobiel-autoaanpassingen.nl

E
I . www.mobiel-autoaanpassingen.nl

Anita van der Neut
Steenbakker 15
2415 CH Nieuwerbrug
Telefoon 06-23344639

www.gastouderopvang-dol-ﬁjn-nieuwerbrug.nl

landelijk geregistreerd
XX> $ #$ 

Meubelmaker

euroline
WIM MULCKHUYSE rolluiken en zonwering
Ambachtelijke houtbewerking
op interieurgebied
Wim Mulckhuyse v.o.f.
Weyland 9
2415 BA Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 025

seerd
i
l
a
i
c
Gespe eukens!
in k

Francken Metaal BV

Reparatie en contructiewerkplaats

Dealer van

@ /% / " "
Trappen,
bordessen,"
hekwerken

 A/

staalcontructies, verankeringen en
%A
 0
bevestigingsmaterialen.
HogeRijndijk
7 • 2415 AC
Nieuwerbrug
  
$+B.,,+9!
 BT3'.,$;C$$..*
Telefoon
0348
68
83
37
•
Telefax
87 55
E3 D " 0BI30 0348
"- 68
0

erkend
lid
van
Romazo

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

Zekerheid van rolluiken en zonwering: Romazo Garantie
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We hebben een reuze leuk feest met
elkaar gevierd. Sint en zijn pieten
zijn in alle groepen geweest. We zijn
verwend met pepernoten, een klein
cadeautje en in de bovenbouw
hebben de kinderen surprises
uitgepakt.

Nieuws van basisschool De Brug
Wat een feestmaand!
Y"#
weken met elkaar op school
gehad zeg.
Allereerst hebben we Sint
gevierd op ‘De Brug’. In de
klassen zijn verschillende
knutselwerkjes gemaakt. Op
dinsdag 26 november hebben
we met alle klassen in de grote
hal Sint liedjes gezongen en
mochten alle kinderen hun
schoentje zetten in de klas.
Wat een verrassing was het
toen we de dag daarna weer
op school kwamen, want Piet
was geweest hoor! We hebben
lekker gesmikkeld van de
pepernoten én we kregen ook
nog een klassencadeau!
De groepen 1,2 en 3 hebben
die ochtend ook een

De week na Sinterklaas zijn we
gestart met het thema kerst. We
hebben veel kerstliedjes gezongen, het kerstverhaal is
voorgelezen en we hebben mooie kerstknutsels gemaakt. Ook
" "#"   
Op donderdag 19 december hebben alle kinderen genoten van
een kerstdiner in hun eigen klas. Na het diner was er een
kerstviering. De groepen 1-4 hadden een kerstviering in de hal
(waarbij de ouders/verzorgers ook aanwezig mochten zijn), de
viering van groep 5-8 werd gehouden in de gymzaal.
Na beide vieringen was er een gezellig samenzijn waar ook de
ouders/verzorgers bij aanwezig mochten zijn.
Op vrijdag 20 december hebben wij de school 12.00 uur de
school gesloten en konden wij genieten van onze kerstvakantie.
Namens de kinderen en het team van ‘De Brug’ wensen wij u
een liefdevol 2020!

pietenochtend met elkaar gevierd. In de gymzaal konden de
   $  %" &   
gooien in de schoorsteen, over de daken moesten lopen en op
het dak konden klimmen.
Ook zijn er pepernoten gebakken, een pietenmuts gemaakt,
met kruidnoten gesjoeld en er was nog veel meer leuks om te
doen. Aan het einde van de ochtend ontvingen alle kinderen
een pietendiploma. Het was een geslaagde ochtend.
Op 5 december hebben we met de hele school Sinterklaas
gevierd. Sint wilde dit jaar op een originele manier aankomen
bij ons op school en dat is gelukt. Sint en zijn pieten kwamen
met de luchtballon! Helaas kon de luchtballon niet bij ons op
het schoolplein landen, maar kwam in het weiland dichtbij de
school. Gelukkig heeft familie Verhoef de Sint met de shovel
op school gebracht en was de Sint toch op tijd bij ons!

Vriendelijke groet,
Yvonne Pouw
Groepsleerkracht 1-2 - CBS de Brug

Tussentijdse rapportage industrieterreinen Woerden
Tussentijdse rapportage industrieterreinen Woerden,
waaronder terrein tegen Nieuwerbrug aan. Laatste reactie
mogelijkheid.
Gemeente Woerden had ons toegezegd dat alle inwoners van
Nieuwerbrug uitgenodigd zouden worden voor de inloopdag 20
november jl. Helaas is dit niet nagekomen en zijn alleen
enkele aanwonenden uitgenodigd.
Het rapport is in te zien via de website van de gemeente
Woerden. Lastig te vinden. Ga naar www.Woerden.nl , dan
zoekopdracht “schuifruimte”, 1e melding “schuifruimte”
aanklikken en dan naar “rapportage en reactie”.
Daar kunt u .pdf bestand downloaden. Voor 14 januari 2020
kunt u reageren naar schuifruimte@woerden.nl of per post
naar Gemeente Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden.
De gehouden petitie heeft aangetoond dat de meerderheid
van Nieuwerbrug geen groot industrieterrein tegen
Nieuwerbrug aan wil hebben.
Zorgen zijn de schaalgrootte en ligging industrieterrein.

Terrein loopt helemaal door naar de Oude Rijn. De grootte
staat niet in verhouding met de kleine kern Nieuwerbrug. Dicht
op de eerste bebouwing. Groene vensters langs de Oude Rijn
en Korte Waarder verdwijnen. Grote twijfels zijn er ook voor
de verkeersveiligheid op de Molendijk en de spoorovergang.
Onze gemeente en de Win zullen reageren.
WIN
Jan de Mol

Weijland 22
2415 BB Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 070
Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66

E-mail: vrolijkevoetje@ziggo.nl

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.

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

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

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

Burg. Bruntstraat 1
ISO 9001 : 2000
2415 AJ Nieuwerbrug
WEYLAND
19
Telefoon 0348 - 68 82 69
Telefax 2415
0348 -BB
68 86NIEUWERBRUG
46
AAN DE RIJN
V GM
www.vanschaiktransport.nl
C HECKLIST
TELEFOON
0348
68
84
22
A ANNEMERS
Info@vanschaiktransport.nl


 
0172-613798
Bereikbaar 24 uur per dag,
7 dagen per week

Dierenartsen praktijk
Bodegraven BV ̿Ǥ

ǤǤ



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

KOZIJNEN
RAMEN
DEUREN

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

• onderhoudsschilder
• decorateur
• hout- en marmerimitatie
• muurschilderingen
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Je huis uit!
Vanwege het bombardement is
Rotterdam na de oorlog
onophoudelijk bezig met
bouwen. In het centrum zie je
de laatste jaren steeds meer en
hogere wolkenkrabbers. Aan de
overkant van de Maas verrijzen
op de oude haventerreinen ook
imposante en soms torenhoge
gebouwen. Maar nu moeten de
vooroorlogse woningen van de
oude havenarbeiders en hun
families er aan geloven. Ze
worden gesloopt en er komen
minder woningen met meer
allure en hogere huur voor
terug. De bewoners moeten
natuurlijk eerst nog verhuizen. Zoals in de Afrikaanderwijk waar
600 woningen zullen verdwijnen. De bewoners krijgen een
andere woning en verhuiskosten van de woningbouwcorporatie,
maar niet iedereen wil z’n huis uit. Ze zullen echter wel
moeten, want de rechter stelde hen in het ongelijk. De
huissleutel moeten voor 1 januari inleveren.
Moord en doodslag.
In Lagos in Nigeria ging dat anders, dat heeft u de vorige maand
in de Nieuwsbrug kunnen lezen. Nasu Abdulaziz en nog 30.000
andere bewoners van Otodo Gbame werden met geweld uit hun
huizen verdreven en zijn dakloos.
Negen van hen werden daarbij gedood en nog steeds worden er
vijftien mensen vermist. De schrijfgroepen van Amnesty uit
Waarder en Nieuwerbrug kwamen hiervoor op zaterdag 14
december in actie. Ze haalden 267 handtekeningen op onder
een brief hier over aan de plaatselijke autoriteiten, dank
hiervoor.
De lezer, maar allereerst natuurlijk die bewoners van Rotterdam
en Lagos het allerbeste voor 2020.
Amnesty Nieuwerbrug
Jan van de Burgt

Op zaterdag 23 november 2019 was het weer zover. Sint was
met de stoomtrein de week ervoor al in Nederland
aangekomen, maar in Nieuwerbrug kwam hij traditiegetrouw
toch weer met de boot! Rond 12:00 uur kwamen de eerste
kinderen al aan bij de Tolbrug. Het muziekkorps stond
vrolijke liedjes te spelen, maar er was nog geen boot in
zicht. Het werd steeds drukker en gelukkig verscheen daar
aan de horizon de boot! Sinterklaas en zijn Pieten waren in
aantocht! Na wat handen schudden en een hartelijk welkom
door Burgemeester van de Kamp, vertrok iedereen voor een
gezellige rondrit/wandeling door het dorp.
In het Wierickehuis was het een groot feest. Piet moest op
een belangrijk cadeautje passen. Maar dat ging mis, hij liet
het cadeau vallen en probeerde dit op allerlei manieren te
maskeren. Gelukkig gaven de kinderen het juiste advies:
altijd eerlijk zijn en uiteindelijk vertelde Piet wat er
gebeurd was. Gelukkig was het cadeautje niet breekbaar,
maar was het de Lego voor de winnaar van de
kleurwedstrijd! De kinderen hebben zich verder goed
vermaakt met de Pieten-quiz, kleurplaten, glitter tattoos,
pakjes in de schoorsteen gooien en blikgooien en op gesprek
bij Sinterklaas. Daarna was het nog even feest en werd er
goed gedanst. Bij vertrek kregen alle kinderen nog een
cadeautje. Het was een geslaagde middag.
Wij bedanken: Dr. House – Schildersbedrijf Kaptein – Café de
Spijker – Rene Lekkerkerker Schilderwerken – Verweij &
zonen – Autoservice Jaron – Heating Service installatie –
Back-up – Van der Putten Standbouw BV –
Wintersporthelmen – Djamila Fashion – Boer Bouw BV –
Hoveniersbedrijf v Zanten – Paul&Paul Kozijnen en Zonwering
– Akron Auto’s – OVM “Rijn en Aar” UA – Francken en
Wagensveld – R. v. Vliet klus en verhuurbedrijf- J.W.H. Kooij
] > *$ " ]^`{%]
| 
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was het onmogelijk om deze leuke dag te organiseren.
De dag is mede mogelijk gemaakt door: Versluys
Verkeerstechniek – TAP – Fam. Mulckhuyse – Boy & Dunja /
de Tolbrug – De Bruggemeester – Fam. Smith – Drukkerij
Vuurpijl – Herman en Agnita van Veldhuizen – Frank Naaijkens
– Koen Veelenturf – de dames van de grime – de
verkeersregelaars – alle VRIJWILLIGERS – en iedereen die we
nog vergeten zijn.
Lianne Verhagen

LAMPIONNENOPTOCHT 2020
Vrijdag 31 januari is er weer een lampionnenoptocht ter ere van de verjaardag
van onze prinses Beatrix. Wat is er leuker dan in het donker achter de muziek en
majorettes aan te lopen. Wij hopen dat er weer veel kinderen (verkleed) mee
      #["   
Of maak zelf een mooie lampion en hang er een lampje in. Voor de mooiste
verklede kinderen en/of leukste voertuig, lampion enz. zijn er weer leuke
prijzen te winnen.
We starten om 18.30 uur vanaf het Wierickehuis.
Marianne Hogendoorn
Oranjevereniging “Prinses Juliana”

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'
Nieuwerbrug aan de Rijn

Bedankt !!
De Crea Bea groep heeft weer
leuke dingen mogen ontvangen
van Greet Verburg, Willeke
Nagtegaal, Bregje Simons en
Marleen Dam.
Wij, alle vrijwilligers van het Huis van Alles,
" #
hopen in 2020 weer veel mensen te mogen
ontvangen in het Huis van Alles.
Marianne Hogendoorn
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KONINGSDAG 2020

Nieuwerbrug steeds mooier

Oranjevereniging “Prinses Juliana”, TAP evenementen en Hugo Beijeman zijn
al weer enkele maanden bezig met de organisatie van Koningsdag 2020. We
zijn bezig geweest met het bekijken en boeken van artiesten om deze dag zo
gezellig mogelijk te maken voor jong en oud. Ook zijn we al druk bezig met
het aanschrijven van sponsoren en gelukkig hebben we al veel positieve
reacties en betalingen binnen gekregen. Want het boeken van artiesten kan
niet zonder sponsorgeld. Als u nog geen brief hebt gehad maar wel ons wil
sponsoren dan kan u contact opnemen met Carla Vonk, e-mail adres:
c.d.vonk@gmail.com of telefonisch via 06-41970684. Deze maand kunnen
we u al één bekende Nederlandse artiest vermelden die komt optreden voor
ons: MARCO DE HOLLANDER
Marco de Hollander komt uit Ter Aar. Hij is de "Vrolijkste Volkszanger van
Nederland" die overal waar hij optreedt voor een geweldige sfeer weet te
zorgen. Marco de Hollander weet met zijn oer Hollandse repertoire het
publiek “in te pakken” en voor zich te winnen. Met nummers als “Dit wordt
een avond”, “Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht” en “Jij bent de
leukste” scoorde hij leuke hits.
Een optreden van Marco de
Hollander is een feest der
herkenning. Met een mix van eigen
hits en de grootste Hollandse
meezingers zet Marco de Hollander
ieder publiek op zijn kop. Wanneer
er een feestgarantie zou bestaan,
dan zouden wij het geven op een
optreden van Marco de Hollander.
Nieuwste album Marco de Hollander
heet “Dit ben ik”. Nieuwste single
Marco de Hollander heet "Jij bent
aan de beurt". Met talloze singles in
zijn muziekportefeuille is Marco de
Hollander één van de meest
gevraagde feestartiesten van
Nederland.
Dat gaat dus al een geweldig feest
worden. Volgende maand hopen we
nog meer bekend te maken over ons
koningsdagprogramma.
        
een fantastisch 2020!

Project “Nieuwerbrug wordt steeds mooier!”
In een periode van zo’n 9 maanden zal de
herinrichting plaatsvinden 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.

Januari 2020
De feestdagen zijn voorbij en de
werkzaamheden worden weer opgepakt. Dit
gebeurt namens ons op het plein aan de Graaf
Florisweg, waarbij de Graaf Albrechtstraat
wordt afgesloten. De Graaf Florisweg blijft
verder gewoon open voor verkeer daar de Korte
Waarder vanaf de Graaf Lodewijkstraat wordt
  #   }  
hier de uitwijkplaatsen. Wanneer de
uitwijkplaatsen zijn gemaakt en Kuiper dus
klaar is, gaat de Korte Waarder weer open.
Vanaf 21 januari zal de Graaf Florisweg en
Weijpoort dicht gaan. Hierbij zal via bebording/
signalering een omleiding worden ingesteld.

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'
Nieuwerbrug aan de Rijn

Op de Korte Waarder binnen de bebouwde kom
is het asfalt herstelt met een nieuwe onderlaag.
De weg is weer begaanbaar. De top-ofwel
deklaag van het asfalt zal in de loop van 2020 in
combinatie met de asfaltwerkzaamheden aan
de Weijpoort plaatsvinden. Daarnaast is het
trottoir nagenoeg gereed met de
  
vragen wij aandacht voor de veiligheid in het
verkeer, middels het navolgen van signalering,
het verminderen van de snelheid en het
opvolgen van instructies. Hierdoor kunnen onze
mensen de werkzaamheden goed en veilig
uitvoeren.
René Veringa
Calculator / Werkvoorbereider
Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V.
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Fairtrade (eerlijke handel) in Nieuwerbrug
Donderdag 31 oktober 2019 heeft wethouder Robert Smits aan 4
bedrijven in Nieuwerbrug de sticker WIJ DOEN MEE! overhandigd.
In het kader van de Fairtrade week toog wethouder Robèrt Smits
 #]  *$  
Bodegraven-Reeuwijk, naar vier ondernemers in Nieuwerbrug.
Deze ondernemers gebruiken en/of verkopen Fairtrade producten.
De wethouder overhandigde hen de raamsticker zodat de
ondernemers kunnen laten zien dat zij het Fairtrade principe
omarmen.
De 4 bedrijven zijn:

* Het Wierickehuis,

* Massagesalon Spieren in Balance,

^ $   &
 
het beste smaakte en laat dat nou Fairtrade
&

Voor masseuse Yvonne de Leeuw zijn Fairtrade producten
"      X&   
zij vindt het de normaalste zaak van de wereld om juist
Fairtrade producten te gebruiken.

* Restaurant, (h)eerlijk eten

* Naaiatelier Djamila Fashion,

Grand café (H)eerlijk Eten (voorheen restaurant de
Florijn) aan het Weijland is sinds mei dit jaar
eigendom van horeca-echtpaar Mike (38) en Kim (34)
Rotmensen uit Alphen aan den Rijn. Duurzaam en puur
staan bij hen hoog in het vaandel. Alle ingrediënten
komen bij voorkeur van ambachtelijke leveranciers
  =    
worden zijn Fairtrade en dat past prima binnen hun
#  # 
&   
$
op de kaart staan, alsmede de biologische wijnen, is
bewust gekozen.
De wethouder ging met de trotse ondernemers in
gesprek over de waarde van eerlijke handel en
overhandigde vervolgens de Fairtrade raamstickers
om dit zichtbaar te maken.

Djamila woont sinds 3 jaar in Nieuwerbrug en is haar eigen
naaiatelier begonnen. Ze maakt kleding en tassen die ze op
markten verkoopt. Bovendien geeft ze naailessen en
verstelt ze kleding. Bezoekers en leerlingen worden
       $ $ 

Vriendelijke groet,
Vera Parker Brady
Fairtrade Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

OOK ADVERTEREN?
info@pmvanbemmel.nl

Neem dan contact op met
Henk Aberson
Bruggemeestersstraat 8
Telefoon 688 362
h.a.aberson@online.nl

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

diner

cafe

catering

El ey
soul food

BOODSCHAPPEN
BEZORGEN THUIS
OF OP KANTOOR?
BESTEL EENVOUDIG ONLINE
BIJ PLUS HOOGENDOORN

& more

TERUG IN WOERDEN
EetcafeRIJNSTRAAT
De Spijker
3
7 DAGEN PER WEEK
www.facebook.com/el.rey.woerden
www.el-rey.nl | T: 0348-416645

Eten - Drinken - Gezelligheid
hoogendoorn.bestellenbijplus.nl

soulfood
Detapas
bree 38 I cocktails
2415 BG Nieuwerbrug
I 0348more
- 506398

Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00

Dorp 14 | 3466 NG Waarder | T: 0348 50 13 11

www.eetcafedespijker.nl
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Nieuws van EHBO-vereniging
Beste lezers van de Nieuwsbrug ,
Het seizoen is alweer in volle gang en we
hebben alweer 3 herhalingslessen achter de rug
en tijdens de derde herhalingsles kregen we
hoog bezoek van Sinterklaas en zijn Piet.

Hierbij werden de huidige bestuursleden door
Sint en Piet in het zonnetje gezet. Het bestuur
zorgt er elke keer voor dat alles op rolletjes
loopt bij alle activiteiten waarbij onze EHBOvereniging betrokken is. De Sint vertelde dat
het heel erg belangrijk is dat gewonde, onwel
geworden, mensen snel de juiste hulp krijgen
die ze nodig hebben. Een goed opgeleide EHBOer is hierin onmisbaar. Sint en Piet hebben nog
gekeken hoe het eraan toe ging op zo’n
herhalingsles en vertrokken onder luid gezang
%
  
Op vrijdag 13 december en zaterdag 14
december hebben wij de EHBO-activiteiten
verzorgd op het Kerstival in Zwammerdam. Dit
wordt elk jaar georganiseerd door Helemaal Top
en het waren, zoals altijd, weer twee

fantastische avonden. Onze dank gaat uit naar de EHBO’ers die daar hun dienst
hebben gedraaid, nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet.
Heeft u in het nieuwe jaar goede voornemens en bent u geïnteresseerd in een
EHBO-cursus of wilt u meer informatie neem dan contact op met ons
secretariaat info@ehbo-nieuwerbrug.nl , Rianka Koolstra weet raad.
Y" #&  " 
toe en u hoort weer van ons in de volgende editie van de Nieuwsbrug.
Martin Wolswijk
Algemeen bestuurslid EHBO-Nieuwerbrug.

0OEFSMJOHF"EWJFT#7
'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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Onveilige verkeerssituatie
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk veroorzaakt nu al meerdere malen onveilige verkeerssituatie voor bewoners Hoge Rijndijk (HRD) te
Nieuwerbrug aan den Rijn. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk verzorgt half december de afsluiting van de Korte Waarder in
Nieuwerbrug, maar vergeet daarbij om een omleiding te plaatsen voor het verkeer dat bij de geslotenverklaring niet verder kan.
Na mooie praatjes over het opnieuw inrichten van ons mooie dorp zijn de werkzaamheden begin november gestart, 1 week later dan
gepland. In het door de gemeente goedgekeurde plan staat dat in de eerste fase, fase A het verkeer op de Korte Waarder
eenrichtingverkeer zal zijn. Dagelijks zal deze na werktijd weer worden opengesteld voor 2 richtingen. Dit laatste gebeurt echter
niet, wat weer extra verkeer over de HRD tot gevolg heeft.

Navraag bij de wegenbouwer leert dat de gemeente het
continue instellen van eenrichtingsverkeer veiliger vindt omdat
er niet genoeg ruimte is tijdens de werkzaamheden om het
verkeer in twee richtingen te laten rijden. Wisten ze dit niet op
voorhand al? Je weet als gemeente welke werkzaamheden er
uitgevoerd gaan worden. Het plan voor deze werkzaamheden
zal toch wel door een expert getoetst worden? De
verkeerskundige van de gemeente had dit ook moeten weten.
Daarnaast zou de Wegenbouwer hiervan zeker op de hoogte
moeten zijn, die gaat het werk daadwerkelijk uitvoeren en is de
deskundige op dat gebied. Maar waarschijnlijk had dit in het
plan van aanpak tijdens de inspraakavonden niet goed gevallen.
De bewoners worden hier dan ook verder niet van op de hoogte
gesteld. Daarna staat er vorige week (week 50) een bord op de
Korte Waarder dat deze vanaf 16 december t/m 20 december
afgesloten gaat worden. Even in het plan van aanpak gekeken,
vreemd maar daarin staat niets hierover? Maar als het allemaal
goed geregeld is dan zou er niets aan de hand hoeven zijn. Toch?
Helaas schittert de gemeente weer in het niet goed kunnen
verzorgen van een afzetting en de bijbehorende omleiding voor
het verkeer. De afzetting staat er, karig, maar er staat iets dat
het verkeer van de Korte Waarder weert. Maar waar moet het
verkeer nu heen? Een omleiding staat er niet. Voor de vorm is de
omleiding van de Weijpoort weer in gebruik genomen, maar die
dekt niet de behoefte die er nu nodig is. Maar wat nu? Je komt
vanaf de brug, of vanaf de Weijpoort en je wil naar je huis op
de Hoge Rijndijk, of verder nog Barwoutswaarder of naar
Woerden en daarbij natuurlijk ook nog het vele sluipverkeer dat
ons mooie dorpje graag aandoet. Dit gaat sinds maandag vrolijk
tegen het verkeer in over de HRD. Met de wetenschap dat dit
$ &     
doorheen te zijn. Met als resultaat dat het inmiddels
levensgevaarlijk is om op de heel smalle stoep je voordeur uit
te stappen. Bij mij werd de post uit de brievenbus gezogen en
is de regenpijp zowat in stukken gereden. Ik heb daarna met
een aantal bewoners maar geprobeerd om verkeer terug te
sturen en tegen te houden bij de kruising Graaf Florisweg en de
afgesloten Korte Waarder. Maar hier komen ook gewoon buren,
bewoners HRD aanrijden die na een lange werkdag ook niet
weten hoe ze anders thuis moeten komen. Of je nog even 10
kilometer om wil rijden naar je huis dat +/- 500 meter verderop

in de HRD staat. Een begrijpelijke situatie dat je als bewoner
misschien wel even tegen het verkeer in rijdt, wel met gepaste
snelheid graag, en niet met mach 4. Maar al het overige (sluip)
verkeer is wat het onhoudbaar en bij vlagen ook zeer gevaarlijk
maakt. De inzet van verkeersregelaars was het gene dat de
politie voorstelde. We hebben uiteindelijk met een aantal
bewoners door het links en recht parkeren van onze auto’s in de
straat wat chicanes gecreëerd om in ieder geval de snelheid
eruit te halen. De kerstverlichting rammelde tegen de ramen als
er weer een voertuig voorbij racete. Gezien het feit dat de
gemeente ook de beloofde extra parkeergelegenheid, vanwege
gebrek aan ruimte, steeds maar niet nakomt, waren er genoeg
voertuigen om dit te doen. Die belofte voor extra parkeerruimte
wordt overigens helaas niet alleen aan de bewoners van de HRD
gedaan. Aan bijna elke straat in de omgeving wordt deze belofte
met betrekking op het Francken terrein gedaan. Komt daar een
grote parkeerkelder? Anders weet ik niet waar ze alle auto’s
kwijt willen. Na terugkomst van mijn zomervakantie was het
ook al een drama met het verkeer dat tegen de richting in aan
 "} &  " $
aangegeven omleiding was opgeheven, bleven we nog weken
last hebben van al het verkeer dat maar tegen de richting in
bleef rijden. Ik heb daarvan toen ook al meerdere malen
melding van gemaakt bij de gemeente en gevraagd om hier
actie op te ondernemen, maar werd gewoonweg genegeerd en
terugbellen moeten ze ook nog steeds doen. Ook onze BOA is
 &   # &  $
uitdelen van waarschuwingen voor “verkeerd” geparkeerde
auto’s, maar verder ook niet. We vallen wat betreft de politie
onder afdeling Haaglanden, die komen echt niet om hier te
handhaven. “Daar hebben we het veel te druk voor, dit is geen
prioriteit” is wat ik maandag 16 december zelf van de politie te
horen kreeg. Kennelijk moet er eerst iemand doodgereden
worden voordat de gemeente eindelijk eens actie onderneemt
    & $ $> 
trieste moment staan ze waarschijnlijk ineens wel als eerste te
dringen om sorry te komen zeggen, maar dan is het helaas wel
een kwestie van “to little, to late”.
M. Geldhof, bezorgde bewoner HRD.

Baelde uitvaarten,
professioneel en betrokken
Bodegraven en wijde omgeving
E-mail: info@baeldeuitvaarten.nl
www.baeldeuitvaarten.nl

Telefoon: 06 28 645 140

De Bree 9
2415 BE Nieuwerbrug aan de rijn
Telefoon: 0348 - 68 81 35 / 68 88 08
E-mail: info@kapteinschilders.nl

dag en nacht bereikbaar

AUTOSCHADE
Spanjeweg 26a Bodegraven
0172 652373
info@zaalautoschade.nl

G.C. van der Bruggen



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

Hoge Rijndijk 51a
2415 AD Nieuwerbrug

Verzekeringen?

onderlinge

Onderlinge Rijn en Aar!

6ʋȷʑɚJȹHɍɃʑɠɇɰȴʑUɍ
Onderlinge ‘Rijn en Aar’ U.A.
Graaf Albrechtstraat 2-A
Vosholstraat 1
info@ovmrijnenaar.nl

2415 AW Nieuwerbrug
2461 AB Ter Aar
www.onderlingerijnenaar.nl

t: (0348) 688 316
t: (0172) 605 700

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

voor
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s
kids
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d

bel voor een afspraak

0348 - 746 210
bekijk alle acties op onze website
of maak online uw afspraak

www.kniploods43.nl
Ons adres is:
Korte Waarder 43 - Nieuwerbrug

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag-donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag

9:00-18:00 uur
9:00-21:00 uur
8:00-13:00 uur
gesloten

