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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!

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

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

OOK ADVERTEREN?

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

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

Onze republiek aan de Rijn

Verspreidingsgebied

Brandschouwerij Nieuwerbrug

Bezorging

Laatste dag van de maand

Oplage

860 exemplaren

Kopij inzenden

voor de 18e van de maand,
per email aan
postvoordenieuwsbrug@live.nl

Foto's

foto's voorpagina Murielle Facon

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

Terwijl de koning weer een beetje dom was door toch naar
Griekenland af te reizen terwijl zijn onderdanen werd geadviseerd
om de herfstvakantie vooral in eigen land te vieren, weten wij
allang dat we geen koning nodig hebben. Wij doen het het liefst
gewoon zelf. Eeuwenlang waren we speelbal tussen de
‘vorstendommen’ Waarder, Barwoutswaarder, Bodegraven,
Rietveld, Utrecht en Zuid-Holland. Nu we het met het bestuur van
de gemeente Bodegraven moeten doen, houden we nog steeds
graag de regie in eigen hand, en met succes. Hoe succesvol dat is,
valt te lezen in het verhaal over de kracht van een gedragen
actiegerichte dorpsvisie, van Murielle Facon, namens de Win. Het
gaat misschien niet zo snel als we graag zouden willen, maar er
gebeurt wel wat!
Over de invloed van bestuurders uit het verleden is te lezen in het
verhaal over de Kapelmeesters. Zij schijnen ervoor te hebben
gezorgd dat de kinderen leerden schrijven en psalmen leerden
zingen, door een school op te richten.
En om de connectie van de republiek met het koningshuis nog eens
          
door het Hoofdkwartier van de prins.

REDACTIETEAM
Henk Aberson

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

Jaap den Bleker

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

Melvin Zaal

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

Cora Postema

Weyland 34
Telefoon 06 - 50655437
cora@corapostema.nl

Nicky Hazewinckel

Hoge Rijndijk 78
Telefoon 06-16505176
nickyhans@gmail.com

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 2020 is € 27,50.
Het banknummer is NL25INGB.000.554.0210

FINANCIEEL
Banknummer

NL17INGB.000.420.7477
t.n.v. Stichting Nieuwsbrug,
Bruggemeestersstraat 8

Abonnementen

NL25INGB.000.554.0210
t.n.v Nieuwsbrug, afdeling abonnementen,
Bruggemeestersstraat 8

Hoe eigenzinnig we ook zijn, laten we vooral trots zijn op het feit
dat wij die eigenwijsheid in ons dorp steeds weer weten te
verbinden. Verschil mag er wezen. Dat kun je in deze Nieuwsbrief
lezen.
Cora Postema

Vroeger………
Sommige mensen zijn van mening dat vroeger alles beter was. Ik vind
het niet, maar wel dat veel zaken anders zijn. Neem bijvoorbeeld de
politie. Als de nood niet urgent is, zijn er vaak geen mensen beschikbaar.
Dit was in de jaren 1950-1960 wel anders. In ons dorp hadden wij zelfs
2 agenten, nl.
Van Bruchem en Haanstra. Op Rietveld, boven restaurant Janszen
woonde agent Kool. Op Barwoutswaarder woonde ‘Holiday’ of te wel
Holwerda.
In Waarder woonde “Het Knipperlicht”. Dat was de bijnaam voor agent
Wielaard, die door een ongeluk een misvormd hoofd had over gehouden.
En in Driebruggen woonde ‘Donald Duck’, die Van Rijn heette.
Zes politiemensen voor vijf kleine dorpjes. Zelfs allemaal met een
bordje op de muur ‘rijkspolitie postcommandant’. Niets anoniem en
      
man op de weg en bestreken zo het gehele gebied.
Holwerda had de gewoonte, als hij meer mensen in huis zag aan te
bellen en te vragen of er soms iets aan de hand was. Daarvoor had
hij zijn eeuwige sigaar al tegen de muur uitgedrukt en onder zijn pet
gedaan. De bedoeling was uitgenodigd te worden om binnen te komen.
            
van tijd vertrok hij weer met een dikke sigaar in zijn borstzak. Tegen de
ochtend, als er al licht brandde ging hij ook nog wel eens bij een boer
aan. Het ging allemaal heel gemoedelijk, maar wij als jeugd hadden
groot ontzag voor deze mensen.
Henk Aberson

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.

brugje
Gezocht
Is er iemand die tegen vergoeding mouwen van een machinaal gebreid
herenvest kan en wil korter maken en de boorden er weer aan wil
zetten?
Graag bericht naar:
A. Schouten
tel. 0348741710
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TIJDEN

02 november maandag

Chr Jeugd Clubs

M/J 3,4,en 5 jaar

Wierickehuis

14.15-15.30

02 november maandag

Chr Jeugd Clubs

M/J6,7,en 8 jaar

Wierickehuis

18.45-20.00

05 november donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09.30-10.30

05 november donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14.00-17.00

Zie Artikel

11 november woensdag

Sint Maarten

11 november woensdag

W.I.N.

12 november donderdag

S.A.M.

12 november donderdag

E.V.C.

Dorp

18.30-19.30

Wierickehuis

19.30

Ouderengym

Wierickehuis

09.30-10.30

Koersbal

Wierickehuis

14.00-17.00

16 november maandag

Chr Jeugd Clubs

M/J 3,4en5jaar

Wierickehuis

14.15-15.30

16 november maandag

Chr Jeugd Clubs

M/J 6,7en8jaar

Wierickehuis

18.45-20.00

19 november donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09.30-10.30

19 november donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14.00-17.00

21 november zaterdag

Brugkerk

Oudpapier

DORP

07.30

26 november donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09.30-10.30

26 november donderdag

E.V.C.

Koersbal

26 november donderdag

W.I.N.

Wedhouder

Wierickehuis
Wierickehuis

14.00-17.00
20.00

30 november maandag

Chr Jeugd Clubs

M/J3,4,en5jaar

Wierickehuis

14.15-15.30

30 november maandag

Chr Jeugd Clubs

M/J6,7,en8jaar

Wierickehuis

18.45-20.00

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

Mail adres tolbrug@ziggo.nl NIET MEER GEBRUIKEN

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
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE
Diensten om 9.30
en 18.30 uur
1 nov
4 nov

09.30 uur
18.30 uur
19.30 uur

8 nov

09.30 uur
18.30 uur
15 nov 09.30 uur

22 nov

18.30 uur
09.30 uur

18.30 uur
29 nov. 09.30 uur
18.30 uur

ds. P.J. Droogers, Werkendam
ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen
ds. A. Baas
Dankdag voor gewas en arbeid
ds. J. van der Meijden, Bergambacht
ds. A. van Vuuren, Capelle a/d IJssel
ds. A.B. van Campen, Hazerswoude Dorp
Bediening H. Avondmaal
ds. A.D.J. Wessels, Woudenberg
kand. A.J. Borsje, Ede
Eeuwigheids zondag
ds. A. Baas
ds. A. Baas
ds. C. G. Visser, Kootwijkerbroek

Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven.

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK
1 nov
4 nov
8 nov
15 nov
22 nov
29 nov

ds. W.F. Schormans, Voorburg
de heer Nathan Noorland
Dankdag voor gewas en arbeid
de heer Nathan Noorland
dr. K.W. de Jong, Woerden
De heer Nathan Noorland
Eeuwigheidszondag
Ds. Y. Hsu, Baambrugge

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUWERBRUG
De apotheekhoudende huisartsenpraktijk aan de Gravin
Jacobastraat 24 is op werkdagen telefonisch bereikbaar
tussen 8.00 en 17.00 uur op nummer 0348 -688379 Ook voor
spoedgevallen kunnen mensen terecht via het reguliere
nummer 0348 - 688379 (keuzemenu nummer 1). Voor dringende
huisartsenhulp 's avonds, 's nachts, in het weekend en op
feestdagen belt u het nummer van de huisartsenpost
Midden Holland
Bleulandweg 10, 2803 HH te Gouda
Telefoon 0182-322 488 www.hapmh.nl
De apotheek wordt buiten kantooruren waargenomen door:
DienstApotheek Midden-Holland (D.A.M.)
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Telefoon 0182-698 820
www.dam-mh.nl

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

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

Nieuwerbrug wordt steeds mooier!
Project “Nieuwerbrug wordt steeds mooier!”
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.

- November 2020
Eind oktober zijn de asfaltwerkzaamheden aan de Hoge Rijndijk
tot aan de Burg. Bruntstraat uitgevoerd. In november wordt er
verder gewerkt aan het laatste deel van de Hoge Rijndijk, zal
het Jaagpad beetgepakt worden en zal er op diverse plekken
wegmeubilair geplaatst worden.

- Corona Virus
De ontwikkelingen en gevolgen v.w.b. het Corona-virus zijn niet
in te schatten. Onze medewerkers volgen de maatregelen van
de RIVM op en trachten waar mogelijk de werkzaamheden op
een “normale” manier voort te
zetten. Echter bestaat de kans
dat hier verandering in komt,
wanneer er nieuwe maatregelen
worden ingesteld en/of men niet
in staat is de werkzaamheden
veilig uit te kunnen voeren. We
vragen uw begrip hiervoor.
René Veringa


Werkvoorbereider
Aannemingsbedrijf
Van der Meer B.V.

gekapte bomen Hoge Rijndijk
-(Bericht vanuit Gemeente Bodegraven Reeuwijk)
Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, is de gemeente druk
bezig met de herinrichtingswerkzaamheden op de Hoge
Rijndijk. Bij de uitvoering stuiten wij op sommige plaatsen op
uitvoeringstechnische problemen. Op de Hoge Rijndijk geven de
grote essenbomen problemen. Deze bomen zijn de afgelopen
jaren een stuk slechter geworden (denk aan essentaksterfte)
mede door de droge/hete zomers). Ook het grote wortelpakket
boven de bestrating en de locatie waar ze staan, zorgen voor
problemen. Op 3 september jl. is de situatie buiten opnieuw
beoordeeld. Gekeken en afgewogen is wat wel/niet mogelijk is,
wat de levensverwachting van de bomen, wat de gevolgen zijn
voor het plan en het belangrijkste; de veiligheid van omwonenden
en de omgeving. Er is geconcludeerd dat de bomen te slecht zijn,
wat kan leiden tot onveilige situaties en gezien de omvang en
hoogteligging van het wortelpakket niet in te passen zijn in het
huidige plan. Besloten is om de bomen te kappen wat inmiddels,
om de voortgang van de reconstructie niet te belemmeren, is
uitgevoerd. De gemeente heeft wel contact gehad met de
bewoners van de Hoge Rijndijk, maar de andere bewoners van
Nieuwerbrug aan den Rijn zijn hierover niet ingelicht. Daarom
lichten we hierbij alsnog toe waarom de bomen zijn weggehaald.
De gemeente maakt een aangepast groenplan voor de Hoge
Rijndijk. De bedoeling blijft om dit gedeelte van de Hoge
Rijndijk een zo’n groen mogelijk karakter te geven en bomen
aan te planten die groot kunnen worden. Wanneer dit aangepaste
groenplan klaar is, informeren wij u hierover. Het aanplanten van
de bomen zal het komende plantseizoen plaatsvinden (voorjaar
2021). Heeft u hier vragen over? Neem contact op met Elmar van
Bijsterveld van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk via 0172 522
522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl

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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Blond?
Een van de eerste zaken die
ik (Nicky) als nieuwe inwoner
-september 2019- tegenkwam
was ‘de Kniploods’.
Kniploods?
Wat is een Kniploods?
Bestaat 10 jaar lees ik.
Aha. Het is een kapperszaak! Maar eens uitproberen.
Op de Korte Waarder manoeuvreer ik tussen de werkzaamheden
en wegwerkers naar de zaak. Een lange oprit. Na 40 meter
kiezelstenen zie ik links schaapjes in de wei en rechts een
ruimte met ramen tot aan de grond. Bij binnenkomst is de loods
verrassend groot en smaakvol ingericht. Aangename sfeer.
Inmiddels ben ik vaste klant en worden mijn haren regelmatig
met een door de dames gemaakt papje bruin geverfd en geniet
ik van massage bij de wastafel. En heb ik tijdens de hittegolf
genoten van de airco.

Nieuwerbrug Schoon
Op zaterdag 19 september hebben we met een groep vrijwilligers
weer alle rommel in Nieuwerbrug opgeruimd.
Alles werd coronaproef gedaan: alle spullen werden van tevoren
    \  "$  
plek verzameld. De zakken met vuil werden bij het Wierickehuis
op het kleine plein gezet, waar het op maandag weer keurig door
  ^  "
niet zoals gewoonlijk even na konden kletsen, maar ja :corona!!!
We kunnen goed merken dat er al een aantal mensen in
Nieuwerbrug tijdens de wandeling wat vuil meeneemt. Ook de
gemeente heeft begin augustus nog iemand vuil op laten ruimen,
zodat we dit keer beneden de 25 zakken bleven. Er werden
            #   " #
blikjes, sigarettenpeuken, restanten van meeneemmaaltijden,
een tuinklomp, een kabelslot zonder sleutel (nog op te halen),
een jongensbroek, verpakkingsmaterialen, een groot stuk plastic
en ook een afzettingspaaltje in de sloot.
Wij willen iedereen bedanken die meegeholpen heeft. Fijn dat er
zo’n vaste kern is. In het voorjaar is er weer een opschoondag
en deze staat gepland op zaterdag 20 maart 2021. Wilt u ook
meehelpen, zet dan deze datum alvast in uw agenda.

In het najaar maak ik een afspraak voor een stukje in de
Nieuwsbrug.
Bij binnenkomst word ik begroet door SIAN; Sandra, Isabel, Agnes
en Nora. Deze zaterdag doen ze elkaars haar. Blond natuurlijk.
Veel zilverfolie. Veel lol.
Sandra werkt hier alweer een jaar, terug van weggeweest. Agnes
al 9 jaar. Isabelle als eigenaresse dus al bijna 11 jaar nu.
Nora is een piepkuiken dat net komt kijken. Gaat van de
anderen leren. Isabel vertelt dat ze ooit samen met haar man
als ‘Knipkeet’ begonnen is omdat ze niet wilde ‘thuiskapperen’.
Het liep al snel als een trein. Het ‘keetje’ werd verbouwd
tot ‘loods’ en vorig jaar bestond haar zaak dus 10 jaar. Door
gezondheidsproblemen van Isabel werd het geen dolle boel.
Maar het gemaakte plakboek is toch prachtig. Wat maakt het
leuk om hier te werken?
Vooral dat je je eigen creativiteit kwijt kan vinden de dames.
En zo nodig overleggen met elkaar gaat soepel.
En uitzicht op de schaapjes.
En sparen voor een tripje naar Mallorca met zijn allen.
En met de honden van Isabel dollen.
En wenkbrauwen verven.
En kletsen.
Leuke meiden.
Je kan ook NASI maken
van de voornamen. Ook
wel leuk.
Nora heeft als enige
bruin haar. Hoe lang
gaat dat nog duren?
Ze moet het nog leren.
Want ze zijn niet blond
maar je moet wel blond
ogen.
Nicky Hazewinkel

“De Heer is mijn Herder”

Een bijzonder mens heeft ons verlaten, maar zijn sterke geest blijft ons nabij.
Heden overleed mijn mannetje, onze lieve pa, fantastische opa en opa Gijs

Gijsbert Boer
in de gezegende leeftijd van 85 jaar.

Teunie Boer - Verdoold

Melvin en Ani

Nel en Martin
Jan Willem en Mariëlle
Marco en Joline
Ruben

100 jaar Oranjevereniging “Prinses Juliana”
Dit jaar geen grote activiteiten meer van de Oranjevereniging,
maar we zijn al bezig met de activiteiten van volgend jaar, ons
100 jarig jubileumjaar. We hebben al veel ideeën maar kunnen
nog niet veel uitwerken omdat we niet weten wat voor corona
maatregelen er dan nog zijn. Wel weten we dat we op vrijdag
15 januari 2021 ons 100 jarig jubileum vieren. Het hangt van
de coronamaatregelen af in welke vorm, maar we gaan het wel
vieren. Daarom roepen we alle oud bestuursleden op om zich te
   !" #$ %&*+<=+<>QX$*
 " [ \ \     
van alle oud-bestuursleden.
Ook zijn wij op zoek naar foto’s en verhalen over de
Oranjevereniging. Heeft u thuis nog iets over de Oranjevereniging
of weet u nog een leuk verhaal over één van onze activiteiten de
afgelopen 100 jaar dan zouden we dat heel graag willen weten.
Meldt u dat dan ook bij bovenstaand adres/telefoonnummer.
Oranjevereniging “Prinses Juliana”
Marianne Hoogendoorn




Marion en Wim
Karin en Danny
Julian, Roan, Yinthe
   

  
Floor en Nisett
Chris
Bert en Nathalie
Gwen en Romy
Lucas
Thomas

18 oktober 2020
De Bree 11h
2415 BE Nieuwerbrug aan den Rijn

De dankdienst voor zijn leven is gehouden op vrijdag 23 oktober om
13.30 uur in de Bethlehemkerk te Nieuwerbrug aan den Rijn. Vanwege de
overheidsmaatregelen vond dit plaats in besloten kring, de dienst was wel te
volgen via de website www.hervormdbodegraven.nl
Er is een online condoleanceregister geopend waar u de familie kunt condoleren
en/of uw herinnering kunt delen: www.baeldeuitvaarten.nl/condoleren
(code GBoer).
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Zaterdag 13 juni:

Installatiebedrijf

HAGOORT

BV

GAS - WATER - SANITAIR
LOODGIETERSWERK
VERWARMING

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

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

Goudseweg 149a
2411 HK Bodegraven
Telefoon 0172 - 61 42 31

MO BIEL

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
``q 

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
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Reparatie en contructiewerkplaats
  

 

   

Dealer
 ! "#$
%$$van
&#
'  '

Trappen, bordessen, hekwerken
Trappen,bordessen,
hekwerken

  
  
staalcontructies, verankeringen en
 bevestigingsmaterialen.
    
Hoge Rijndijk
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VERNIEUWDEBRUG AAN DE RIJN
Nog even geduld en de herinrichting van Nieuwerbrug is een feit.
Laat ik u eens meenemen langs de straten en wegen om te zien
hoe “fraai" het allemaal geworden is.
Laten we eens beginnen in de Bruggemeesterstraat, het
historische straatje met de enige Tolbrug van Nederland, is
“vakkundig" karakterloos gemaakt.
Dit straatje heeft zijn antieke bestrating in moeten ruilen voor
nietszeggende klinkers die je ook vindt in de eerste de beste
wijk in Almere of Lelijkstad, de plannetjes mannetjes met
puntschoenen en lease Tesla vonden dit wel een goed idee. Ze
overwegen ook nog neonletters op de brug.
Maar toen kwam er nog een fantastisch idee bovendrijven, laten
we de kolken(putten) in het midden van de straat zetten, dat
heeft niemand!! Dat klopt, niet één gemeente wil dit, omdat het
niet alleen lelijk is, maar vooral ook niet werkt. Het resultaat van
dit goede idee is nu al zichtbaar.
Over de brug gaan we naar rechts, je mond valt open van
verbazing, de karaktermoord bereikt hier zijn hoogtepunt. Deze
hoek van het dorp is voorzien van” glitterstenen” die niet zouden
misstaan in een disco uit de jaren tachtig. Ook vond men het een
goed idee om de grens tussen straat en stoep te laten vervallen.
Ga een kind maar eens uitleggen dat ze op de stoep moeten
spelen.
Laten we maar snel naar links gaan, misschien is het daar mooier,
hier loopt de rode holle weg nog een stukje door en toen waren
de stenen op denk ik, want ineens verandert de kleur van de weg.
En dan begint het goddelijke asfalt vergelijkbaar met het circuit
van Zandvoort evenals de snelheid die er nu gereden word. Door
het laten vervallen van de parkeerplaatsen aan de Korte Waarder,
want er zijn parkeerplaatsen zat aan deze kant van het dorp (daar
over later meer) is het voor automobilisten nu zo overzichtelijk
 "  |X%   
rijden kan toch geen probleem zijn. Men heeft nog geprobeerd
de snelheid terug te dringen door een paar zielige bloembak
achtige wegversmallingen voorzien van een meter hoog onkruid
    }   
opletten, volg niet het rode asfalt, u zult in deze bloembakken
uitkomen. Als je de Korte Waarder volgt richting de Molendijk
bekruipt je het gevoel of ze hier een plan hebben uitgevoerd

van een kind dat de ontwerpwedstrijd had gewonnen. Op de
tekening van dit kind was de weg ook met geel ingekleurd.
Dan maar weer linksaf, daar waar het schooltje en Millenaar in de
toekomst zullen verdwijnen, wat voor moois zal hier verrijzen,
woontorens met warmtepompen en laadpalen voor een e-bike?,
want in dit dorp heeft niemand in de toekomst meer een auto,
dat idee krijg je als je de plannen bekijkt voor het klaar maken
voor de toekomst van dit dorpje. Hierover heb ik gemaild naar
een mailadres v/d gemeente voor vragen over de herinrichting
van ons dorpje, en inderdaad het was alleen voor vragen want
een antwoord ga je hier niet krijgen
Dan maar weer snel linksaf de Hoge Rijndijk op, je denkt
hier gaat ’t gebeuren, mooie stoepjes en ook hier geen extra
parkeerplaatsen of toch? Het lijken er meer dan gepland, maar
deze voldoen aan geen enkele nen-norm dus ze zijn alleen geschikt
voor cabrio’s en auto’s met een open dak, want als je hier bent
ingereden is uitstappen alleen nog mogelijk aan de bovenkant
van het voertuig zo smal is het geworden. Als je de vakken maar
smal genoeg maakt dan heb je er inderdaad meer, ze zouden
niet misstaan in Madurodam. Ik heb begrepen dat plannetjes
mannetjes juridisch de zaakjes ook niet voor elkaar hadden wat
als resultaat had dat het parkeerplan dat verderop was gepland
niet doorging. Geen nood, er worden “langsparkeerplaatsen"
gemaakt en wel ééntje met een lengte van
7,5 m en ééntje met een lengte van bijna 13 meter hele vreemde
maten als je de richtlijnen voor parkeerplaatsen bekijkt, het zal
wel net als voorheen auto’s half op de stoep opleveren.
Dus ook hier is het weer geen succes, snel verder langs de
geparkeerde auto’s op de stoep net als “vroeger" zij kunnen nog
steeds geen kant op en dat gaat niet gebeuren ook.
Het plan om dit dorpje klaar te maken voor de toekomst is
uitgelopen op een totale mislukking, en ik hoor veel mensen met
dezelfde mening. Om over de duur en de kosten maar te zwijgen,
het weggooien van je vuilniszak zal wel ietsje duurder worden
denk ik
Je vraagt je af wie zoiets goedgekeurd heeft, in ieder geval
iemand zonder enig gevoel voor karakter, smaak en historisch
besef
Is er dan niets mooi aan dit plan? Oh ja hoor, de kanonnen en
de “oude" lantaarnpalen al heb ik wel het gevoel dat dit de wel
bekende vlag op de strontschuit is.
Rens Sluis

Een vrachtwagen vol
Op de tweede plukdag zaterdag 10 oktober ga ik een kijkje nemen
in de boomgaard ‘Koningsgaard’. Vlakbij op de Hoge Rijndijk,
bijna aan het eind van Nieuwerbrug. Tussen de perenbomen en
de regenbuien ontmoet ik Astrid en Jan van Rooijen, die nu sinds
twee jaar de boomgaard runnen. Ze zijn niet de eersten.
“Niemand weet precies hoe oud deze boomgaard is; minstens 60
jaar maar misschien nog wel ouder”, vertelt Astrid.
Om me heen zie ik honderden
peertjes op de grond en aan
de bomen.
Zoon Maarten helpt met een
ladder plaatsen tegen een
boom vol met Saint Remy
stoofperen. De naastgelegen
boom hangt barstensvol met Gieser Wildeman peertjes.
De schapen staan op een klein weitje naast de fruitbomen.
Normaal grazen ze in de boomgaard. Hun keutels zijn de enige
bemesting van de boomgaard.
“We doen verder niets aan de boomgaard; niet snoeien, niet
bemesten, geen onkruidbestrijding; puur natuur”, zegt Jan die
\ "   
“Gaat naar particulieren”, zegt Jan, “die wecken ze of vriezen
ze in na bereiding.”

Een dorpsgenoot komt het terrein
oplopen. Pappa met kleuter.
Hij tilt haar omhoog, het grietje
plukt enthousiast een peertje.
Ze stopt ze in haar speelgoedauto:
“Kijk pappa een hele vrachtauto
vol”, roept ze uitgelaten.

Nicky Hazewinkel

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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Nieuws van CBS de Brug
Het schooljaar is weer gestart! We zijn goed begonnen op
de Brug en hebben de afgelopen weken weer heel veel
geleerd!

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek
stond het thema: ‘En toen’
centraal. De week of eigenlijk
10 dagen werden geopend met
een toneelstuk over de Steen.
De steen heeft in al die jaren
al veel verschillende tijdvakken
meegemaakt en vertelde ons
daar van alles over. Kinderen
uit groep 6/8 speelden ook
een mooie rol in het verhaal.
Daarna kreeg iedere klas van
de ouderraad een boek cadeau,
super leuk! In alle klassen
werd veel gelezen. Er werd
voorgelezen door een andere
juf of meester en ook kozen we
een thema uit de geschiedenis.
Er werd gewerkt met ridders
en kastelen, de Grieken en
de Romeinen en de Tweede
Wereldoorlog.
Kortom
een
geslaagde
Kinderboekenweek
waarin we veel hebben gelezen
en ook hebben geleerd over
vroeger!

Kijkje in groep 3
Wat gaat het allemaal hard.
De kinderen zijn druk aan het
schrijven, rekenen en lezen.
De leerlingen kunnen al veel
letters lezen, lezen al hele
woorden met een lepel en

schrijven deze ook op. Zelfs al woorden met
de tweetekenklank: ie. Ook met rekenen leren
de kinderen steeds meer, wat gaat het hard.
Tijdens de Kinderboekenweek had groep 3 het
over bomen en ridders. Ridder Koen en ridder
Martijn waren er ook bij, we leerden een super
leuk liedje over hen!

Dankdag
Woensdag 4 november is het dankdag. Deze dag
hopen wij met elkaar naar de Brugkerk te gaan
(natuurlijk alleen als dit kan binnen de dan
geldende richtlijnen). Helaas kunnen wij dit
jaar geen ouders en andere belangstellenden
uitnodigen in de kerk. De dienst is wel te volgen
via YouTube. Zoek op Brugkerk Nieuwerbrug
en dan vanaf kwart voor 9/9 uur zal de dienst
online te volgen zijn. Ook later terugkijken is
dan mogelijk.
Mariska Kool-Oudijk
Leerkracht CBS De Brug

11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag!
Dit jaar zal Sint Maarten anders zijn dan de voorgaande jaren, waarbij
veiligheid voor iedereen voorop staat. Maar waarbij spontane
bezoekjes aan de deur bij (oudere) Nieuwerbruggers wellicht dit jaar
nog waardevoller zijn dan andere jaren. Er wordt uiteraard geen
samenkomst op het schoolplein georganiseerd.
x
x
x

Woendagavond 11 november
Van 18:30 uur tot 19:30 uur
Binnen de bruggen

Take care & stay safe!
Voor de lopers:
x
x
x
x
x

Ga met kleine groepjes langs de deuren
Beperk het aantal begeleidende ouders tot een
minimum
Zingen mag alleen door kinderen worden
gedaan en uitsluitend buiten
Loop als ouder niet mee tot aan de deur
Blijf in je eigen buurt

Voor thuis:
x
x
x
x

Ganglicht en buitenlicht uit = u wilt geen kinderen
aan de deur
Ganglicht en / of buitenlicht aan = kinderen mogen
aanbellen en zingen voor iets lekkers
Vraag de kinderen en ouders niet binnen
Tip voor afstand houden - hang een mandje met
lekkers aan een bezemsteel of zet een mandje
buiten

Een activist is geen terrorist
Saudi-Arabië
De propagandamachine van Saudi-Arabië
brengt voortdurend berichten naar buiten
over hervormingen. Maar de realiteit is helaas
dat de onderdrukking van critici alleen maar
toeneemt. Dat vrouwen nu mogen autorijden,
is een positieve hervorming. Maar Loujain alHathloul, die jarenlang actievoerde tegen het
rijverbod zit al twee jaar gevangen.
Loujain zit vast vanwege samenzwering met
“vijandige entiteiten”: ze had contact gehad
met een Nederlandse diplomaat en een
Amnesty medewerker. We weten dat Loujain
in de gevangenis is gemarteld en seksueel
misbruikt werd. De Saudische autoriteiten
hebben aangeboden haar vrij te laten als ze in
een videoboodschap zou zeggen dat ze niet is
gemarteld. Loujain weigerde.
Op de website van Amnesty.nl kunt u de
petitie tekenen om de Saudische koning op
te roepen Loujain al-Hathloul en alle andere
mensenrechtenactivisten vrij te laten.
Amnesty Nieuwerbrug

Een leuke Sinterklaasattentie?
Bestel dan onze amandelletter
en/of speculaaspop! Een leuk
cadeau voor uw kinderen,
familie, vrienden of relaties,
medewerkers enzovoort.
Het wordt enorm gewaardeerd, dat blijkt
elk jaar weer. Een kleine moeite, een groot
gebaar!
Speculaaspoppen (500 g) á € 5,50
Roomboter Amandelletters (500 g) á € 9,50
Dit jaar willen we de opbrengst van de
sinterklaasactie besteden aan het onderhoud
vanhet
houtwerk.
Denk
hierbij
aan
plaatselijke reparaties en niet te vergeten
het schilderwerk. Al met al weer een grote
kostenpost. U kunt uw bestelling doorgeven
t/m vrijdag 13 november. Ze worden op
donderdag 26 of vrijdag 27 november bij u
afgeleverd. U kunt uw voorkeur aangeven.
Reageer gelijk s.v.p. zodat u het niet vergeet!
Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw
bestelling.
Uw bestelling:
- Opsturen naar
Conny van Bemmel
Weijpoort 37a, 2415 BW
Nieuwerbrug
- Of mailen naar
brugkerkactie@gmail.com
Meer informatie? Neem
dan telefonisch contact op
met: Conny van Bemmel,
tel. 06-4882928
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zomer bij hun moeder. Dat geeft een wat
rijper, meer dooraderd vlees. Dat is donkerder
van kleur en smaakt meer zoals het vlees van
vroeger”, aldus Marcel.

Geluk in de Dagwinkel
(Gesprek van Cora met Dhia van de Dagwinkel)

Nieuwe producten
Stralend groet Dhia iedereen die de winkel
binnen komt. Dhia is de nieuwe eigenaar van
de Dagwinkel.
Elf jaar geleden kwam hij uit Irak naar Nederland,
met vrouw, twee zoons en een dochter. “Toen
ik van de zomer in Nieuwerbrug kwam, viel ik
meteen voor het dorp. Het is hier rustig, stil
en de mensen zijn vriendelijk. Op mijn gevoel
kocht ik de winkel. Ik wil hier wonen, ik wil hier
wat moois van maken.” Zijn zoons, op vrijdag en
zaterdag helpen ze hem in de winkel, denken daar
nog een beetje anders over, maar voor Dhia staat
het vast. “We wonen nu nog in Scheveningen, mijn
kinderen zijn daar opgegroeid, maar ik houd meer
van een dorp dan van de stad.”
Hij werkte tot voor kort in Leiden als engineer bij
een farmaceutisch bedrijf. “Ik ga niet voor geld, ik
ga voor geluk.”

Dhia vertelt me van zijn plannen, ideeën
genoeg. Ik loop met Dhia door de winkel. Trots
laat hij me de nieuwe producten zien. “Ik
verkoop graag waar ik zelf ook van houd.”
Hij toont me o.a. labneh, een kaasspread,
schapenkaas en ik kan de verleiding tot
aankoop niet weerstaan. Het is zeker niet
duur.
Dhia: ”Ik ben de prijzen aan het verlagen. Ik weet dat mensen het hier soms
te duur vonden, maar ik probeer nu zeker met sommige producten goedkoper
te zijn dan AH of de Jumbo. Ik wil geen verlies blijven draaien, maar ik hoef er
ook geen miljonair van te worden.”

“Ondernemen zit in onze familie”
Ik ben wel benieuwd waarom hij dan zomaar een
supermarkt overneemt. Dhia: “Het ondernemen zit
in onze familie. In principe maakt het niet uit wat
je verkoopt, business is business. Maar ik wil hier
iets moois van maken, iets bieden waar de mensen
behoefte aan hebben. Toen ik hier kwam, was het
veel te leeg. Ik ben het assortiment gaan uitbreiden.
Groente en fruit haal ik in ieder geval eens per twee
dagen vers bij Vlooswijk. Daar kwam ik ook Marcel
Wouters van RijnRund tegen en die brengt nu vlees
van zijn eigen koeien hier in de winkel.”
Op het moment dat ik Dhia spreek zit hij net met
|   |$\ 
partij vlees gebracht en vertelt vol liefde over zijn
koeien. “Ik vind het belangrijk dat de dieren zo
stressvrij mogelijk leven. De kalfjes lopen de hele

Aandacht
Ondertussen vragen klanten hem van alles. Vriendelijk staat hij iedereen in
het half Engels, half Nederlands te woord. “Ik versta het Nederlands goed,
mijn kinderen spreken het vloeiend, maar ik vind het heel moeilijk om het te
leren spreken op mijn leeftijd (50 jr.). Ik merk dat ik er altijd met iedereen wel
uitkom, ook met de wat oudere mensen. Ik hou van oudere mensen.”
Ik geloof dat helemaal. Zijn rust, geduld en aandacht zijn hartverwarmend.
Dhia: “Ik wil dat de mensen hier gelukkig zijn met wat ik hen kan bieden. Dan
ben ik dat ook.”
Cora Postema

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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Nieuws van EHBO-vereniging
Beste Nieuwsbruglezer,
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen
om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet
heeft besloten dat er strengere maatregelen
nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt.
Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op
overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal
contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te
ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere
handhaving. Dit heeft ook van invloed op onze EHBO-vereniging. Alle
nieuwe cursussen t/m 11 november 2020 zullen worden geannuleerd. Of
de herhalingslessen EHBO nog door kunnen gaan is op het moment van
dit schrijven nog onbekend. Wij als vereniging houden de ontwikkelingen
omtrent de Corona crisis goed in de gaten, zodat wij snel kunnen
inspelen op elke verandering. Achter de schermen wordt druk overlegd
met diverse instanties. Ik hoop dat er in november weer enige
versoepelingen kunnen worden doorgevoerd zodat wij als EHBOvereniging de lessen gewoon kunnen laten doorgaan.
Vooralsnog wens ik iedereen heel veel sterkte toe in de komende tijd,
hou je aan de basisregels, let goed op elkaar en help elkaar daar waar
het kan.
Martin Wolswijk
Algemeen bestuurslid EHBO-vereniging Nieuwerbrug.

Fiets door het Hoofdkwartier van de prins
In het kader van de maand van de
Geschiedenis opende Wouter van de
Waterlinie in oktober een nieuwe
 

 

Reeuwijkse Hout.
Het hoofdkwartier van de Oude Hollandse
Waterlinie lag tijdens het rampjaar 1672
tussen Nieuwerbrug en Bodegraven.
Het legerkamp van prins Willem III liep
zelfs door tot Zwammerdam. De mooiste
verhalen over het rampjaar hebben zich
rond ons dorp afgespeeld. Maar buiten
Fort Wierickerschans lijkt hier niet veel
meer aan te herinneren. Toch is er meer.
De audiotour ‘In het hoofdkwartier van
de prins’ neemt u mee langs 16 locaties
die nog herinneren aan de historische
gebeurtenissen in en rond Nieuwerbrug.
Aan de Wiericke lagen twee schansen,
het Hof te Waarder is verwoest door het
Franse leger en de tolbrug juist door ons
eigen leger. Op de Knodsenburg zou prins
Willem III hebben verbleven tijdens de
bouw van Fort Wierickerschans en de
Weijpoortse molen heeft meegeholpen
on de Oude Hollandse Waterlinie weer
leeg te malen.
De audiotour is in het Nederlands, maar
voor de buitenlandse gasten van Landal
GreenParks volgt nog een Engelse en Duitse versie. Een aantal jaar nadat
prins Willem III door Nieuwerbrug wandelde, werd hij de Engelse ‘King
Billy’. Ook voor Engelse toeristen is ons dorp dus historische grond.
Ook wanneer u de izi-TRAVEL app niet gebruikt zult u de waterlinielocaties
voortaan herkennen. Kleine informatiebordjes met een verwijzing naar
de website van Hoofdkwartier 1672 vertellen u meer over iedere plek.
^ ~             |   
rondje ook zonder problemen vanuit Nieuwerbrug.
Kijk voor meer informatie op: www.hoofdkwartier1672.nl/route.

corona
Beste bezoekers van het
Huis van Alles Nieuwerbrug,
Zoals jullie hebben kunnen zien tijdens de persconferentie
\  "   | 
nemen wij de verantwoording om verspreiding van het
corona virus zoveel mogelijk te voorkomen. Om deze
reden blijft het Huis van Alles Nieuwerbrug in ieder
geval de komende vier weken nog gesloten.
Ondanks dat we nu allemaal thuis zitten, hopen we dat
iedereen toch contact met elkaar houdt. Met elkaar, als
vrijwilliger, bezoekers en deelnemers van het Huis van
Alles. Bel eens met de vraag ‘hoe gaat het’, maar juist
ook voor een gezellig praatje. Naast dat contact erg
prettig is, is dit voor sommigen ook echt nodig.
Heb je vragen? Kan je zelf misschien ergens hulp bij
gebruiken of signaleer je problemen bij een ander? Maak
dit bespreekbaar. Met elkaar kunnen we misschien tot
een oplossing komen.
Heb je een idee om corona-proof iets te organiseren voor
mensen? Bijvoorbeeld een belactie. Laat het weten!
Sam is opzoek naar mensen die willen deelnemen aan
een werkgroep om sociale acties/ideeën op te zetten
voor de mensen die dat in deze periode goed kunnen
gebruiken. Beknopte informatie hierover vind je via
de website www.samwelzijn.nl via deze link: https://
www.samwelzijn.nl/vacatures/werkgroep-socialecorona-acties/
Alle informatie over het huis van alles Nieuwerbrug
vindt u op de website Huisvanalles.nl en op onze
facebookpagina.
Blijf gezond en hopelijk kunnen we elkaar over een
tijdje weer ontmoeten in het Huis van Alles.
Programmaraad Huis van Alles Nieuwerbrug
Marianne Hoogendoorn
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De kracht van een gedragen actiegerichte dorpsvisie!
Precies vier jaar geleden werd onze dorpsvisie
overhandigd aan het college van burgemeester
en wethouders en aan de raadsleden. Hoe begon
het ook alweer? Met een noodkreet! Geuit tijdens
een raadscommissievergadering in maart 2016
door de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN).
De tribune was gevuld met tientallen betrokken
Nieuwerbruggers. Murielle Hermsen-Facon gaf
een presentatie over de knelpunten en over
de oplossingen. Zij deed vooral een beroep op
samenwerken. Op de vraag van een raadslid:
”Heeft u het idee dat Nieuwerbrug achtergesteld
wordt?” antwoordde zij: “Helaas wel, en het kan
echt anders.”
Onze Republiek aan de Rijn leek de aandacht te
krijgen die ze verdiende. Raadsleden kwamen op
bezoek. Maar vrij snel merkten we dat het niet
tot concrete resultaten leidde. Daarom besloot
de WIN een dorpsvisie te schrijven. Een visie
gebaseerd op de ideeën van de Nieuwerbruggers,
een inspirerende visie met een gericht actieplan
en een prioriteitenlijst. Het balletje ging rollen.

Nieuwerbruggers en ambtenaren werkten nauw
     ~        
concrete invulling te geven aan verschillende
projecten. Informatiebijeenkomsten werden
goed bezocht.
In een relatief korte periode is veel
geïnvesteerd in ons dorp en zijn de resultaten
te zien zowel in het sociale domein als op
straat (zie bijgevoegde collage). Het is leuk
om te zien dat veel van de wensen van de
Nieuwerbruggers nu realiteit zijn geworden.
Op de Wijde Wiericke zijn nieuwe woningen
en een medisch centrum gebouwd, de
Korte Waarder en de Hoge Rijndijk zijn
verkeersveilig heringericht, het hart van
ons dorp heeft een fraai gezicht gekregen,
de supermarkt is mooi opgeknapt, twee
kanonnen zijn op strategische plekken in het
dorp geplaatst, bewoners ontmoeten elkaar
in het Wierickehuis, langs de sportvelden of
in de restaurants. Kortom: Nieuwerbrug leeft,
bloeit en groeit.

Niet alles mag natuurlijk op
het conto van de dorpsvisie
geschreven
worden,
maar
wel veel. Het heeft namelijk
een impuls gegeven aan een
gelijkwaardige
samenwerking
tussen
Nieuwerbruggers
en
ambtenaren,
college
en
gemeenteraad.
Deze
coöperatieve houding heeft
zijn
vruchten
afgeworpen.
Onze dorpsvisie inclusief de
totstandkoming ervan wordt
nog steeds door de gemeente
als voorbeeld genoemd. Op
1 januari 2022 treedt de
Omgevingswet
in
werking
en moeten alle Nederlandse
gemeenten een omgevingsvisie
hebben, die in samenspraak
met de bewoners tot stand is
gekomen. Nieuwerbrug is, in
deze, vooruitstrevend geweest.
Het betekent niet dat we klaar
zijn. Heeft u ideeën, nieuwe
wensen om ons dorp nu of in
de toekomst nog levendiger te
maken, laat het even weten.
Mocht u lid willen worden van de
WIN of meer over de dorpsvisie
willen weten, kijk dan op
https://www.dorpenwijk.nl/
nieuwerbrug/
Wanneer de krachten gebundeld
worden, kunnen we veel voor
elkaar krijgen. Laten we trots
zijn op ons kleine eigenwijze
dorpje!
namens de Win.
Murielle Facon

oud kaartje uit 1578 en een latere afbeelding
waarop bij de tolbrug een kerkje of kapel
staat. Over hoe die daar gekomen is kunnen
we alleen maar naar een zo goed mogelijke
Kapelmeester als straatnaam
verklaring zoeken.
Bekend is dat de kapelmeesters eigenaar
Een deel van deze straat is al geruime tijd
waren van een stuk grond aan de huidige Graaf
gereed, het tweede deel wordt vanaf oktober
Florisweg waarop een school is gebouwd.
aangelegd en zal de komende jaren dienen
Zij waren naar alle waarschijnlijkheid ook
als bouwweg. Bijzonder aan deze oost-west
      
de oprichters en de bestuurders van die
verbindingsweg in De Wijde Wiericke is dat er
   
school. In een akte van 1610 werd door
waarschijnlijk geen huizen aan komen te staan.
Hoogheemraadschap van Rijnland
de ‘capellemeesters ofte toesienders’ een
Althans dat er geen adressering van huizen is.
schoolmeester aangenomen, genaamd Pieter Claeszoon. Hem
Wie zijn toch die geheimzinnige kapelmeesters?
werd opgedragen om ‘de kynders te leeren leesen end schrijven’
Waren ze echt zo belangrijk dat er een straat naar vernoemd
alsook ‘de Psalmen leeren singen’. Ook in een akte van 1850
moest worden?
worden de ‘Kapelmeesteren’ genoemd als ‘bestuurders van de
bijzondere school aan de Nieuwerbrug’. Aangenomen wordt dat
Wat zijn kapelmeesters
de kapelmeesters tot 1866 aanbleven als schoolbestuur. In dat
Door de brug over de Rijn is na 1500 een zelfstandige economische
jaar werd de voorloper van de huidige basisschool opgericht onder
gemeenschap ontstaan rond die Nieuwe brugge. De ondernemende
een eigen (ander) bestuur.
Nieuwerbruggers wilden misschien wel meer; een religieuze kant
We mogen dus aannemen dat het aan de Kapelmeesters te danken
geven aan die gemeenschap. Zelfstandig en onafhankelijk van de
is dat in Nieuwerbrug een school is waar kinderen nog steeds leren
parochiekerken van Waarder, Woerden en Bodegraven. Dat kon in
lezen en schrijven. En de cirkel is rond wanneer over een aantal
die tijd. Er waren genoeg lagere geestelijken met een minimaal
jaren een nieuwe school in De Wijde Wiericke wordt gebouwd
inkomen die hier wel wilden komen werken.
nabij de straat met de naam Kapelmeester.
De naam Kapelmeesters duidt er op, dat ze bestuurders waren van
een kapel, zoals Kerkmeesters van een kerk en Bruggemeesters
Werkgroep Republiek aan den Rijn: Judith van Heel, Jan van
van de tolbrug. Een kapel in Nieuwerbrug kennen we van een
Rooijen, Jan van de Burgt

Kapelmeester

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

De Bree 9
2415 BE Nieuwerbrug aan de rijn
Telefoon: 0348 - 68 81 35 / 68 88 08
E-mail: info@kapteinschilders.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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voor
n
o
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s
kids
kap
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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

