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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

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

Beste Lezers,

Verspreidingsgebied

Brandschouwerij Nieuwerbrug

Wat is er weer veel gebeurd de afgelopen maand.

Bezorging

Laatste dag van de maand

Oplage

860 exemplaren

Kopij inzenden

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

Volop vakantie, een super-hittegolf en een open gebroken Hoge
Rijndijk. Er is wel door gewerkt de gehele zomer, maar of alles op
tijd af komt? Ik heb mijn twijfels.

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

Het eerste ernstige ongeluk op Korte Waarder is gebeurd. Een auto
raakte een betonblok en werd gelanceerd, sloeg over de kop en
belandde in de sloot. Wonder boven wonder was de bestuurster
ongedeerd, maar wel hevig geschrokken. Conclusie: de schuine
betonblokken zijn geen goede optie.
Een andere auto reed tegen de brugleuning en deze brak af. Auto

  
    
WS Techniek, zodat de brug na een paar uur weer omhoog gedraaid
kon worden. Evenwijdig aan de spoorlijn wordt een nieuwe
hoofdwaterleiding ingegraven.

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
Girorekening

Abonnementen

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

!
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.

Een hele klus. Opmerkelijk was dat een aantal platte wagens in de
weilanden geplaatst zijn waar schapen onder konden liggen in de
schaduw. Ook zochten zij verkoeling in het riet langs de Wiericke,
waar zij ook van aten bij gebrek aan vers gras. En de koeien……….,
die lagen koe-heerlijk in de goed geventileerde stallen en mochten
"   " 
  #  $  
Ondertussen hebben wij ook de oecumenische openluchtdienst
gehad naast de Bethlehemkerk. Dat was echt eeuwen terug in de
tijd. Weet u nog van de “hagepreken” bij de geschiedenis lessen?
En weet u……dat er al ruim een jaar een geelwang schildpad in de
Put rondzwemt? Soms ligt hij of zij, heerlijk te zonnen op de plank
voor de visdiefjes. Er gebeurt altijd iets in ons mooie dorp. Soms
negatief, maar gelukkig ook veel positieve dingen.
Onderweg zag ik een bord met de volgende tekst: "Save water,
drink wine and beer" Sprak mij wel aan
Henk Aberson

brugje

SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN DE NIEUWSBRUG!!
VAKANTIEHUIS HUREN
VRIJBLIJVEND
Nu van € 60 voor € 40 per nacht
Kijk op: VILLA BLAUW CURACAO
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER

WAAR

TIJDEN

Oudpapier

Dorp

08.30

3 september donderdag S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09.30 - 10.30

3 september donderdag E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14.00 - 17.00

4 september vrijdag

75 jaar bevrijding opening

Wierickehuis

19.30

10 september donderdag S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09.30 - 10.30

10 september donderdag E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14.00 - 17.00

17 september donderdag S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09.30 - 10.30

17 september donderdag E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14.00 - 17.00

19 september zaterdag

Oudpapier

Dorp

08.30

19 september zaterdag

Nieuwerbrug Schoon

Dorp

10.00 - 12.00

24 september donderdag S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09.30 - 10.00

24 september donderdag E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14.00 - 17.00

15 augustus zaterdag

WIE
Brugkerk

Oranjevereniging

Brugkerk

WAT

Zijn er voor de maand oktober 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

06 sept. 09.30 uur ds. A. Baas
Bediening H. Avondmaal
18.30 uur ds. A. Baas
13 sept. 09.30 uur ds. C. van der Scheur, Eemnes
18.30 uur ds. D.G.F. de Bree, Utrecht
20 sept. 09.30 uur J. Domburg, Aalst
Opening Winterwerk
18.30 uur ds. A. Baas
27 sept. 09.30 uur ds. A. Baas
18.30 uur ds. G. van Wolfswinkel, Everdingen
Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven.

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK

06 sept. ds. I. Terlouw, Blaricum
13 sept. ds. T. Wegman, Den Haag
20 sept. de heer Nathan Noorland
Startzondag
27 sept. ds. L. Hoogerwerf, 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!”
z In een periode van zo’n 9 maanden zal de zogeheten herinrichting
plaats vinden van het dorp Nieuwerbrug aan den Rijn binnen
de bebouwde kom. In hoofdlijnen bestaat deze herinrichting
uit het opbreken/aanbrengen van elementenverharding,
groenvoorzieningen en asfalt.
z 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.
September 2020
z De bouwvak is ten einde en gedurende deze periode is er
hard gewerkt aan de eerste fase van de Hoge Rijndijk. Met de
dagen tot eind augustus zal dit deel worden afgerond. Vanaf het
kruispunt met de Graaf Florisweg tot ten hoogte van Hoge Rijndijk
huisnummer 35 is het asfalt en de bestrating opgebroken, is de
kantopsluiting vernieuwd, is er nieuwe bestrating gelegd en zijn
kolken/putten vervangen/herplaatst.
z Begin september zal, met de uitvoering van dezelfde soort
werkzaamheden, begonnen worden. Dit sluit logischerwijs aan
op de vorige fase en zal eindigen bij het Bekenespad
z Ten hoogte van huisnummers 27 t/m 33 aan de Hoge Rijndijk,
zijn meerdere dwarsparkeervakken beschikbaar om te parkeren.
z Zoals eerder aangegeven zal het jaagpad van nieuw asfalt
worden voorzien. Dit gebeurt tijdens de laatste fase van de
werkzaamheden aan de Hoge Rijndijk. Hierdoor zal nog één
periode van asfalteren ingepland dienen te worden. Tot die tijd
is het Jaagpad niet toegankelijk.
z Vernoemingswaardig is dat er een productiefout (landelijk) is
opgetreden bij de leverancier bij het produceren van de kolken.
De wanden van de kolken voldoen niet aan de gewenste dikte,
waardoor de kolken in zowel de Bruggemeesterstraat, als enkele
in de Graaf Florisweg, vervangen moeten worden. De Gemeente
is zich bewust welk ongemak dit met zich meebrengt. Helaas
is dit overmacht, maar er zal alles aan gedaan worden om
afsluitingen/hinder te minimaliseren. Er zal vooraf aangekondigd
worden wanneer en waar de kolken vervangen zullen worden.
z Corona virus: De ontwikkelingen en gevolgen v.w.b. het virus
zijn niet in te schatten. Onze medewerkers volgen de maatregelen
van de RIVM op en trachten waar mogelijk de werkzaamheden op
een “normale” manier voort te zetten. Echter bestaat de kans
dat hier verandering in komt, wanneer er nieuwe maatregelen
worden ingesteld en/of men niet in staat is de werkzaamheden
veilig uit te kunnen voeren. We vragen uw begrip hiervoor.
René Veringa
Aannemingsbedrijf
Van der Meer B.V.

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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Nieuw in Nieuwerbrug
Een kennismaking met Nicky Hazewinkel
Voor de zomer zocht de redactie van de Nieuwsbrug een
nieuw lid voor de redactie. Meteen meldde Nicky zich.

Hallo redactie,
dag....
Op een mooie Pinkster
.
.....
zon
de
in
en
sam
Nieuwsbrug.
......las ik de nieuwste
len versterken.
Ik zou jullie graag wil
tember
eerd en woon sinds sep
ion
ens
Ik ben 69 jaar, gep
rug.
2019 hier in Nieuwerb
trum. (ook
e 10 jaar in Leiden cen
tst
laa
de
den
on
wo
j
Wi
bijzonder).
uwsbrieven
meegedaan aan de nie
Daar heb ik een tijdje
ngelpark.
rondom het project Si
langs de
over de horeca uitbaters
ken
ma
tjes
tre
Ik zou por
route.
bestuur.....
dacteur ruzie met het
Helaas kreeg de eindre
jn) verhaal.
letterlijk einde (van mi
hele leven af en aan.
jn
mi
al
Schrijven doe ik
als de
dat zo'n mooi blaadje
Ik was stomverbaasd
Nieuwsbrug bestaat.
s kennismaken.
Dus ik kom graag een
Vriendelijke groet,
Nicky Hazewinkel

Ondertussen is Nicky toegetreden
tot de redactie en werd het tijd voor
een nadere kennismaking. Op een
hete middag schuif ik aan bij Hans
en Nicky in hun heerlijke tuin aan de
Hoge Rijndijk.
Wat bracht jullie in Nieuwerbrug?
Nicky: “We hadden in Leiden een
prachtig oud huis rand centrum. Met
zo’n trapgevel, heel mooi. Met een
leef keuken op de benedenverdieping
en de woonkamer op de eerste
verdieping. Ik liep de dele dag van
die steile trappen. En dan realiseer
je je op een goed moment dat je
toch een dagje ouder wordt. We
gingen op zoek naar minder trappen
en een huis aan het water. Om iets
betaalbaars te vinden was nog niet
zo simpel. En zo ontdekten we dat
aan deze kant van de Rijn, met het
jaagpad ertussen, er toch nog een
huis voor ons te koop was. De andere
kant van de Rijn noemen wij de

  
“We moesten even wennen aan
de overgang van de drukte van de
binnenstad van Leiden, naar zo’n
‘gehucht’ zonder winkeltje. Maar
gelukkig is er nu weer een winkel
en we zijn trouwe klant. Hans
is vanochtend nog met de boot
boodschappen gaan doen. Ja, dan
vaar je zo onder de beide bruggen
door en leg je aan bij de winkel.”
“Vanaf het begin hebben we ons best
gedaan om mensen hier te leren
kennen. We zijn gaan kaarten in
het Huis van Alles, Jeu de boulen in
Bodegraven en Hans nam biljartles in
Woerden. We bezochten vorig jaar
ook de voorstelling van Animoso en
hebben heerlijk gegeten bij dat pop-

up restaurant “de Bourgondiër.“
Alleen door corona ligt dat nu
allemaal op zijn gat.
“Gelukkig hebben we sinds kort
een jonge hond. Een kruising tussen
een kooikerhondje en een labrador.
Daar gaan we nu mee naar de
puppietraining en veel wandelen.
En ik zit nu in de redactie van de
Nieuwsbrug. Ik hoop daar wat
verhalen kwijt te kunnen. Over
mensen en bijvoorbeeld over de
geschiedenis van de Oude Rijn”.
Wat vind je leuk hier?
“We wonen hier prachtig aan de
Rijn. Met een behapbaar tuintje en
heerlijk rustig.
Je
kunt
hier
fantastische
    
Wat zou je een verbetering vinden
voor het dorp?
“Het jaagpad mag hier langs de
huizen wel wandelpad worden. Het
is af en toe levensgevaarlijk als
je je tuin uitstapt. De E-bikes en
    
heel hard. Gelukkig zie je ook wel
      
is veiliger.”
“Ik zou graag een uitlaatbos willen
voor honden en meer mogelijkheden
om ‘rondjes’ te lopen”.
Een bos in Nieuwerbrug, het mag
ook een park zijn. Tussen de snelweg
en de spoorlijn. Ik (Cora) vind het
wel een gaaf idee. Dat open venster
in het groene hart is toch al niet
zo open meer met de oprukkende
bedrijven in Bodegraven. Kun je er
beter bomen planten. Wie doet er
mee?
Door Cora Postema

oude mobieltjes
Help mee om oude mobieltjes in te zamelen voor Opkikker!
      !      
verzorgen van ontspanning voor gezinnen met een langdurig ziek
kind en door middel van een Opkikkerdag en het Ambassadeurschap
de ziekte even naar de achtergrond te laten verdwijnen. Iedereen
kan een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door deze mobieltjes
inzamel actie of een rechtstreekse donatie. Elk type mobieltje mag
worden ingeleverd.
De mobieltjes worden goed gerecycled door Eeko. Dit is een
organisatie in Nederland die een inzamel- en recycleprogramma
heeft ontwikkeld. Stichting Opkikker ontvangt voor alle mobieltjes
een vergoeding, ongeacht de staat van het toestel. Dit geldt ook
voor defecte of beschadigde mobieltjes. Deze zijn dus ook van
harte welkom.
Er is geen minimum hoeveelheid mobieltjes die je moet inleveren.
Opladers mogen ook meegestuurd worden. De ingezamelde opladers
worden eveneens verantwoord gerecycled.
De mobieltjesactie loopt continue, er is dus geen einddatum.
De mobieltjes kun je inleveren bij het kantoor van:
Verzekeringsmaatschappij Onderlinge “Rijn en Aar” in Nieuwerbrug

Voor meer informatie over deze actie:
https://opkikker.nl/mobieltjesactie/

Myriam Aberson
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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
""# $  

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!
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Francken Metaal BV
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Reparatie en contructiewerkplaats
  

 

   

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

Trappen, bordessen, hekwerken
Trappen,bordessen,
hekwerken

  
  
staalcontructies, verankeringen en
 bevestigingsmaterialen.
    
Hoge Rijndijk
7 • 2415 AC Nieuwerbrug
  
!
T"#$%&
Telefoon
0348
68
83
37 • Telefax 0348
- 68
87 55
E"'('   I"'
 


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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Hoefsmid
In de serie over de straatnamen deze keer:
Hoefsmid.
Met veel nijverheid wordt er gebouwd in deze nieuwe
straat in De Wijde Wiericke. Enkele woningen zijn al
gereed en bewoond, bij andere woningen moet de
bouw nog beginnen. Voorlopig zullen bouwgeluiden
nog wel even de boventoon voeren.
Nieuwerbrug kende altijd een aantal smederijen.
Plaatsen waar het ijzer werd gesmeed als het vuur
heet was. Maar er werd in de smidse niet alleen
ijzer bewerkt voor het ‘boerenwerk’. Een ander
deel van het werk van de smid was het beslaan van
   =
Zo halverwege de Rijksstraatweg tussen Leiden en
Utrecht en aan het jaagpad langs de Oude Rijn was
Nieuwerbrug een uitgelezen plaats om de paarden
te laten voorzien van nieuwe ‘schoenen’.
Het paard was in die tijd nog vooral een werkpaard:
bij de boeren op het land en het erf, bij kooplui
voor transport over de weg en bij schippers als
trekpaard van hun schuit. Daarnaast waren er
ook luxe paarden, maar die waren toen nog in
de minderheid. Het zware werk werd een stuk
makkelijker en het transport een stuk eenvoudiger
met de hulp van een ‘paardenkracht’ (of twee
wanneer het nodig was). Tot 1964 waren er meer
paarden dan tractoren aanwezig op de boerderijen
in ons land en ook in deze streek. Niet zo vreemd
dat er zoveel spreekwoorden over paarden bestaan
(‘werken als een paard’, ‘je hebt luxe paarden en
werkpaarden’, etc.).
"  =     
hoefsmid. Naast Hotel Café Restaurant ‘t Grauwe

Paard (toen nog ’t Grijze Paard geheten) zat aan het begin van de 20e eeuw
de smederij van Johannes van Hengstum, later Jan Voorbergen en weer later
Hector Fioole. De voorbij trekkende handelaren lieten hun paarden daar
beslaan, terwijl zij zelf de inwendige mens versterkten.
Aan de Hoge Rijndijk was de smederij van Schakel en later Francken gevestigd.
Daan Francken bleef in het dorp het langst actief als hoefsmid: “Die beesten
moeten toch geholpen worden….!” De penetrante geur van door hete
=          
was toen een niet weg te denken onderdeel van het leven en werken aan de
Hoge Rijndijk. Bij de sloop enkele jaren geleden van de ruim een eeuw oude
smederij aan de Hoge Rijndijk moest ook de oude travalje, waarin vroeger de
paarden werden beslagen, nog weggehaald worden.
In de eenentwintigste eeuw zijn er nog nauwelijks werkpaarden en de
ouderwetse hoefsmid heeft het veld geruimd. De hoefsmid komt nu met een
mobiele smidse langs om de ‘luxe’ paarden te beslaan.

Links smid Jan Voorbergen, rechts Hector Fioole

Projectgroep Republiek aan den Rijn, Judith van Heel, Jan van Rooijen,
Jan van de Burgt

Oeigoerse student Tashimaimaiti na 2 jaar vrij,
maar nog niet thuis.
De Oeigoerse student Guligeina Tashimaimaiti bracht twee jaar
door in een ‘heropvoedingskamp’.
Op 26 december 2017 vertrekt de volgens vrienden ‘briljante
en zachtaardige’ studente Guligeina Tashi-maimaiti voor een
familiebezoek naar China. Haar ouders wonen nog altijd in haar
geboortestreek, Xinjiang, de ‘autonome regio’ waar de meeste
Oeigoeren wonen. Guligeina zelf heeft net haar studie aan de
Technische Universiteit van Maleisië afgerond en kan op de
terugweg gaan dromen van de PhD waarvoor ze is aangenomen.
Toch zit er in het vliegtuig naar huis een knoop in haar maag.
De laatste keer dat Guligeina haar ouders bezocht, vertelde haar
vader dat de autoriteiten hem lastigvielen met ondervragingen.
Met twee dochters in het buitenland, één in Maleisië en de ander
in Duitsland, is hij als Oeigoer een verdachte voor de Chinese
politie. Vader Tashimaimaiti zou naar de gevangenis gaan als zijn
dochter na haar afstuderen niet direct zou terugkeren.
De familie Tashimaimaiti is Oeigoers, een islamitische minderheid
die in China zwaar wordt vervolgd. Alleen al een ‘verdacht’
WhatsApp-bericht kan je in een van de vele ‘heropvoedingskampen’
doen belanden. Circa een miljoen Oeigoeren en mensen die
behoren tot andere etnische minderheden worden er opgesloten
zonder vorm van proces, en zonder te weten wanneer ze
vrijkomen.

Zodat Sammy, haar beste vriendin in Maleisië, weet dat alles
goed gaat tijdens het familiebezoek belooft Guligeina wekelijks
 %   &*  +     <=> +  
passen. Verschillende vrouwen getuigden over seksueel misbruik
in de kampen, verplichte abortus en gedwongen sterilisatie. Een
week na haar vertrek ziet Sammy tot haar opluchting een nieuwe
%       Q  Y% 
     %     
vage, onherkenbare zwart-witafbeelding.
Sammy: ‘Ik probeerde Geina (roepnaam) overal te bereiken.
Q      = [     
Maleisische afdeling van Amnesty. Ook Guligeina’s zus Gulzire in
Duitsland probeert contact te zoeken maar het blijft stil. Twee
jaar lang.
Met het verstrijken van de maanden realiseert Gulzire dat haar
zusje in een heropvoedingskamp moet zitten. Een baard laten
groeien, bidden, vasten of naar het buitenland reizen: het
zijn voor de Chinese autoriteiten allemaal tekenen dat een
Oeigoer aan het radicaliseren is en ‘heropvoeding’ nodig heeft.
In de speciale Transformatie door Educatie-centra worden ze
omgevormd tot ‘modelburger’. Gedetineerden die te weinig
‘vooruitgang’ boeken worden gestraft door het onthouden
van voedsel, eenzame opsluiting of slaag met ijzeren stokken,
onderzocht Amnesty. Ook getuigden verschillende vrouwen over
seksueel misbruik in de kampen, verplichte abortus en gedwongen
sterilisatie.
Hoe het Guligeina de twee jaar in het kamp is vergaan, weet
niemand. Zeker is wel dat de 31-jarige begin mei is vrijgelaten.
Haar familie heeft haar enkel nog via een videocall kunnen
begroeten, maar hun dochter zou er goed uit hebben gezien en
nu Engelse les geven in een gemeenschap in Xinjiang.
Wanneer ze haar weer kunnen omhelzen, blijft ongewis.

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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De hardloopgroep zonder Nel
zal wel even wennen zijn. Wat
zeker zal blijven is de onderlinge
betrokkenheid en het loopplezier,
want dat staat voorop! Kom
gerust eens vrijblijvend langs om
te kijken of het wat voor je is. Je
kunt meedoen op elk niveau.
We trainen vanaf 30 augustus op
maandagochtend
(8.45u),
maandagavond
(20.00u)
en
woensdagavond
(20.00u).
Hopelijk zie ik u daar. Neem
gerust contact op voor meer
informatie (06-21674938).

Nieuwe hardlooptrainer
Zoals jullie in de vorige editie hebben kunnen
lezen, gaat Nel Regtvoort na 18 jaar stoppen
met het geven van hardlooptrainingen op de
Molendijk (u heeft ons daar vast wel eens
zien lopen….). Nel heeft mij gevraagd het
stokje van haar over te nemen. Ik ga hier 30
augustus mee starten en heb er veel zin in!
Laat ik me even voorstellen. Mijn naam
is Marion Voskuil, woon in Hogebrug
(Driebruggen), ben getrouwd en moeder
van 4 volwassen kinderen. Hardlopen is
altijd mijn ding geweest; ik loop al heel wat
jaartjes met veel plezier bij Nel. Ik heb 20
jaar lang gewerkt als oefentherapeut en vond
toen al het geven van groepslessen erg leuk.
Mijn kennis van houding en beweging komen
zeker ook bij de looptraining goed van pas.

Met mijn basisvaardigheden als trainer zit het dus
wel goed; al ga ik wel in november van dit jaar nog
      
om zowel beginnende als gevorderde lopers
optimaal te kunnen begeleiden.

Hardlopen is altijd mijn ding
geweest; ik loop zelf al heel
wat jaartjes met veel plezier in
groepsverband in Nieuwerbrug.

Omdat de trainer ermee gaat stoppen, is mij gevraagd
de groepen over te nemen. Dat wil ik zeker! Ik heb er
ontzettend veel zin in! Als oefentherapeut vond ik het geven
van groepslessen altijd al erg leuk. Mijn kennis van houding
en beweging komen zeker ook bij de looptraining goed van
pas. Met mijn basisvaardigheden als trainer zit het dus wel
`     Y      
cursus volgen tot hardlooptrainer om zowel beginnende als
gevorderde lopers optimaal te kunnen begeleiden.
Spreekt het je aan? Neem gerust contact op. De eerste les is
gratis en geheel vrijblijvend zodat je kunt kijken of het wat
voor je is.
Marion Voskuil

Nieuwerbrug Schoon!!
Op 19 september is het weer zover: Dan
gaan we in Nieuwerbrug op pad met de
vrijwilligers om het zwerfvuil op te halen.
In het voorjaar hebben we dit ook gedaan en
dat is goed bevallen. We hebben inmiddels
een vaste kern van vrijwilligers maar
natuurlijk kunnen er altijd nog meer bij. Vele
handen maken licht werk.
We starten in principe om 10 uur en rond 12
uur zijn de meeste mensen al klaar.
]       ^
nog even napraten onder het genot van wat
drinken. Dat is jammer maar het is een heel
       
en wij weer een mooi en schoon Nieuwerbrug
hebben. U kunt zich opgeven bij de
coördinator Melvin Zaal (Melvin_zaal@msn.
com en tel 06 53397963) svp met vermelding
van de maat handschoenen (l of xl) en uw
adres. Dan worden de materialen en de
indeling van de straten voor 19 september
bij u thuisbezorgd omdat wij vanwege de
corona niet met de hele groep samen kunnen
komen.
Ook wordt in de begeleidende brief opgegeven
waar u de volle zakken vuil kunt neerzetten
en de materialen kunt achterlaten.
Wij hopen weer op veel vrijwilligers!
Melvin Zaal en Ani van der Winden
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Samen eten

SPEELWEEK NIEUWERBRUG

Goedendag, als u dit stukje
leest hopen we dat de meeste
spanning en de hectiek van
het Coronavirus weer in
een rustiger vaarwater is
gekomen. Hopelijk blijft
het allemaal ook een beetje

Speelweek Nieuwerbrug ‘Van de Voorzitter’

rustig en komt er geen nieuwe uitbraak meer. Omdat
we positief zijn ingesteld en ook alle maatregelen ter
harte hebben genomen van het RIVM en de gemeente,
willen we in het “Huis van Alles” toch weer wat
activiteiten gaan oppakken. Daarom willen we vanaf
dinsdag 6 oktober, weer beginnen met het koken van
een heerlijk maaltijd, zoals u ook voorheen van ons
gewend bent, op de 1e dinsdag van de maand. De
vaste bezoekers willen we graag rond half september
persoonlijk benaderen of zij het weer zien zitten om
in het “Huis van Alles” te komen eten. Zodat we een
inventarisatie kunnen maken of het echt al haalbaar
is om te starten met de kookgroep. Maar ook als je
geen vaste bezoeker bij onze maaltijd bent kun je je
natuurlijk altijd opgeven. Om de Corona-maatregelen
goed te kunnen uitvoeren kunnen we vanaf oktober
helaas maar aan 20 personen een maaltijd aanbieden
om zo de gepaste afstand te kunnen bewaren. Wij
hebben er met elkaar weer veel zin in om te starten,
U ook? Laat het ons dan weten! U kunt zich voor
de maaltijd van dinsdag 6 oktober, uiterlijk t/m
donderdag 1 oktober 2020 aanmelden per mail op:
mieke.tuin92@gmail.com of telefonisch: 06-29275234
Y Q q% &     
en gezonde zomer toewensen en zeggen graag, tot
later!
Groetjes, van de “Huis van Alles” kookgroep

Waar normaal gesproken rond deze tijd de speelweek in Nieuwerbrug
net achter de rug is, leunen we nu noodgedwongen op de bank. We
hadden niets te doen. Normaal is dat niet zo erg, maar als je de leukste
week van het jaar moet overslaan is dat wel een grote domper.
Mijn 2e jaar als voorzitter en we slaan meteen een jaartje over. Geen
huttenbouw, geen bonte avond, geen dagje uit, geen geplons in het
zwembad. Maar ook geen vrijwilligersavond, geen geknutsel tot in de
late uurtjes en ook geen ‘spontane’ woensdagavond BBQ. Het zijn niet
alleen de kinderen die nu nog een week met papa en mama opgescheept
zitten, maar ook onze vrijwilligers moeten nu iets anders verzinnen.
Niet leuk allemaal!
De kinderen hebben gelukkig nog een beetje kunnen huttenbouwen in
de tuin, maar toch voelt het dit jaar alsof je een weekje vakantie mist.
Dan maar snel op naar volgend jaar. We hebben dan een bijzonder jaar
en willen na deze deceptie er ook iets heel speciaals van maken. We
gaan vroeg vergaderen, sponsoren zoeken en activiteiten bedenken. Het
thema waart al een beetje rond in het bestuur en dat gaan we groots
uitwerken.
Er is nog steeds veel onzeker. Want waar gaan we de speelweek houden?
Is er nog een terrein? Hebben we nog wel een clubhuisje beschikbaar?
Hoe gaan we alles betalen? En wat mogen we allemaal weer van de
minister-president?
Eén ding is wel zeker en dat is dat we de speelweek weer gaan
organiseren. Koste wat het kost en misschien met wat aanpassingen.
Maar de speelweek Nieuwerbrug is er gewoon weer.
"             
ouders weer een ‘gewoon’ leven. Blijf gezond, hou je aan de regels en
blijf vooral alert en kalm.
Je gaat snel van ons horen!!
Robert van den Berg
Voorzitter Speelweek 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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Nieuws van EHBO-vereniging

75 jaar bevrijding van Nieuwerbrug

Beste lezers van de Nieuwsbrug,
Het einde van de zomervakantie is in aantocht,
de meesten hebben de zomervakantie in eigen
land doorgebracht waar ook tropische
temperaturen voorkwamen. Voor sommige
misschien wel te heet maar in Nederland weet
je het maar nooit.
Het bestuur heeft weer de nodige herhalingslessen ingepland, zoals
herhalingslessen EHBO, EHAK, AED. Er zijn ook twee nieuwe cursussen
ingepland, Een EHAK- en een AED-cursus, hieronder een korte uitleg van
beide cursussen
Wat is Eerste Hulp aan kinderen? Eerste Hulp aan kinderen (EHAK) is een
EHBO-cursus speciaal gericht op het verlenen van eerste hulp aan baby’s
en kinderen.
Waarom een EHAK-cursus? Een EHBO-cursus leert cursisten hoe zij hulp
        q  
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Omdat verkeerd handelen de situatie in sommige gevallen zelfs erger
kan maken, is het belangrijk om de juiste kennis te hebben. De
reanimatie van een baby moet bijvoorbeeld op een andere manier
worden uitgevoerd dan bij een volwassene. De EHAK-cursus duurt 4
avonden en staat gepland op 14-10, 11-11, 18-11 en 2-12-2020

100 jaar

In een reanimatiecursus leer je reanimeren en een AED bedienen. Zo
weet je wat je moet doen bij een hartstilstand en kun je levens redden.
In een basiscursus van ongeveer 4 uur leer je hoe je een hartstilstand
herkent, wat je als eerste moet doen, hoe je reanimeert en een AED
gebruikt. Je oefent samen met anderen op een reanimatiepop en je
leert hoe je een AED bedient. Heb je de juiste handelingen laten zien
     ~          <#!
cursus staat gepland op 14-10-2020.
Heb je interesse om deze EHAK- of AED-cursus bij ons te komen doen dan
kan je per mail contact opnemen met Rianka Koolstra info@ehbonieuwerbrug.nl Zij kan je van de nodige informatie voorzien. Tot de
volgende Nieuwsbrug.

Martin Wolswijk
Algemeen bestuurslid EHBO-Nieuwerbrug.

Veiligheid op het Jaagpad

Door alle corona maatregelen hebben we ook de
tentoonstelling uit moeten stellen. We gaan nu
de tentoonstelling ophangen vanaf 4 september
  Y |}|}  ~> 
verricht door de Burgemeester van BodegravenReeuwijk, zal plaats vinden op vrijdag 4
september om 19:30 uur in het Wierickehuis.
Er wordt natuurlijk rekening gehouden met de
corona maatregelen die op dat moment gelden.
U bent van harte welkom.
De Tentoonstellingscommissie Wierickehuis
organiseert
in
samenwerking
met
de
Oranjevereniging
“Prinses
Juliana”
een
tentoonstelling naar aanleiding van 75 jaar
bevrijding. Van 4 september tot eind december
2020 wordt u door middel van tekst, beeld en
voorwerpen meegenomen naar de bezettingstijd
en de bevrijding van Nieuwerbrug. Met
medewerking van Gijs Boer en RHC Rijnstreek
en Lopikerwaard.

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 melden
Y ] ^ % }! %  
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zodat we een overzicht kunnen
maken van alle oud-bestuursleden.
Oranjevereniging “Prinses Juliana”
Marianne Hogendoorn

Collecte spierfonds

         Y 
scooters en zelfs quads.
Regelmatig houden wij deze bestuurders aan en regelmatig
kennen zij de verkeersregels niet!!
“Ik hoef geen helm op! “Ik rij niet harder dan 25 km!” Ik ben een
 
Dat kan allemaal waar zijn, maar aan het begin van het jaagpad
    Y       Y 
toch echt dat dit stuk van het jaagpad alleen maar bedoeld
            # 
zelfs nog een bordje: “Verboden te brommen”, maar dat wordt
helemaal over het hoofd gezien.
Al het overige gemotoriseerde vervoer moet op de rijbaan.
Dus beste bestuurders: houd u zich s.v.p. aan deze regel en ga
op de rijbaan van de Hoge Rijndijk rijden. Het jaagpad is al vol
         
breed is het niet. Dus het zou ook prettig zijn als e-bikers en
     Y %    

Dag Nieuwerbruggers,
Het is een bijzonder jaar 2020,
vele dingen gingen niet door ivm
Corona, ook vele collectes niet.
We hopen dat jullie gezond zijn
en blijven.
Zoals het er nu naar uitziet,
kunnen en mogen we collecteren
voor het goede doel.
Dit is van 7 september tm 12 september voor het spierfonds/
prinses Beatrixfonds.
Het doel van het fonds is om alle spierziekten de wereld uit te
krijgen. Dit fonds krijgt geen overheidssteun en is afhankelijk
van donaties en de inzet van vele vrijwilligers. De collecte is
een van de belangrijkste inkomensbronnen. Steun de strijd
tegen spierziekten en geef aan de collectant. We rekenen op
uw steun.

Bedankt voor uw medewerking.
Namens een aantal aanwonenden van de Hoge Rijndijk

Alvast bedankt,
Riab Timmer-Boogert. tel.nr. 0348 688110.
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Nieuwerbrug bouwt wel gewoon hutten
Toen Ad Neuteboom met het idee kwam om dit jaar de huttenbouw van de
Speelweek Nieuwerbrug naar de kinderen toe te brengen werd het bestuur
direct enthousiast. Wat een geniaal idee!
Via Verweij Houttechniek waar Ad werkt, werden er bouwpakketten geregeld en
het bouwen kon beginnen. Ruim 50 kinderen hadden zich van tevoren opgegeven
en op 8 augustus zijn alle bouwpakketten verdeeld. De kinderen hadden toen
een volle week om een paleisje te maken. Het was de bedoeling dat de kinderen
hun fantasie de vrije loop lieten gaan. En dat hebben we geweten!
De kinderen hebben zich erg
uitgesloofd. We hebben hutten
gezien met een veranda, een
zwembad (of was het de zee?),
een theater, een tipi, een hut met
een barretje erin en hutten met de
mooiste kleuren. We werden elke
keer weer verrast door de creaties
van de Nieuwerbrugse jeugd.
Er is door veel kinderen geslapen
in de hut, de speelweek is
nagespeeld en er is zelfs een
bonte avond gehouden. En als kers
Op 15 augustus is het bestuur van Speelweek Nieuwerbrug op de taart was er bij één adres
 Y     Y  een kleine huttenverbranding.
twee knotsgekke keurmeesters met hoge hoed en een
bijzonder juryrapport op pad gegaan om de hutten Als dank voor de inspanningen
te bekijken. De jurering ging aan de hand van een had Speelweek Nieuwerbrug een
bijzondere checklist. Vragen als ‘kan er een olifant in je aandenken gemaakt en heeft
hut’, ‘heb je een paars dak’ of ‘heb je een poster van de Dagwinkel voor alle kinderen
een aap in de hut’ waren blijkbaar erg belangrijk voor een pakketje met lekkere dingen
de keurmeester. Maar ook criteria als de stevigheid, verf gesponsord.
skills en timmer skills werden getoetst. De stevigheid Het bestuur van de Speelweek
werd uitvoerig getest door keurmeester Ad, maar alle Nieuwerbrug is heel trots op de
kinderen van Nieuwerbrug, maar
hutten bleken zeer stevig of aardbevingsbestending.

ook op de bijzondere medewerking
met keurmeester Ad Neuteboom van
Verweij Houttechniek. En natuurlijk
op de bereidheid van de bestuursleden
en sponsor die dit mooie evenement
toch mogelijk gemaakt hebben.
Het jureren is gevolgd door BR6
(voorheen RTV Bodegraven) en is dus
te bekijken via YouTube en BR6. En
uiteraard zijn er vele foto’s gemaakt
die later via de site van de Speelweek
beveiligd worden gedeeld.
Het waren superleuke dagen, maar
toch hopen we volgend jaar gewoon
weer een huttendorp te maken op
het Speelweekterrein. We hebben
volgend jaar een bijzonder jaar,
dus het bestuur van Speelweek
Nieuwerbrug gaat al
snel aan de slag om
het heel bijzonder
te maken. Hou ons
in de gaten!
Robert
Berg

van

den

Nieuwerbrugse in bestuur Platform-Z
Zes jaar geleden werd Platform-Z opgericht: een
netwerkclub voor zelfstandig ondernemers in de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Vanuit de behoefte
om elkaar te ontmoeten, kennis en ervaringen te delen
en het onderlinge netwerk te versterken. Platform-Z
is inmiddels van een bescheiden startende vereniging
uitgegroeid tot een actieve club waarin business en
gezelligheid samen komen.
Ook in Nieuwerbrug zijn leden van Platform-Z te vinden.
Zo is Jennifer Verbaan-Thoen (Creaties van Thoen)
onlangs toegetreden tot het bestuur. Samen met Ciska
Tijssen uit Reeuwijk-Brug verbreden en versterken zij
het voorheen overwegend Bodegraafs bestuur. Voorzitter
Olaf van Dijk ziet het zelfs als een speerpunt voor de
komende tijd om zzp-ers vanuit alle dorpskernen in de
gemeente meer met elkaar in contact te brengen.

  
 
    
       !
" 

 

SMULLEN IN
DE HOOIBERG
Met bedrijfsbezoeken, kennisevents,
mastermind-groepen en elk najaar een
vol Evertshuis met een inspirerende
spreker weet Platform-Z goed te
voorzien in wat een zelfstandig
ondernemer nodig heeft. Daarbij is
ook veel ruimte voor gezelligheid, een
hapje en een drankje. Laagdrempelig
en met een open houding.
Tevens behartigt Platform-Z de belangen
van zelfstandig ondernemers richting
gemeente en ondernemersverenigingen.
Vooral tijdens de coronaperiode bleek
hoe belangrijk het is dat deze stem
gehoord wordt.
Kortom, een levendige club met
inmiddels 94 leden. Jennifer: “Ik zou
het leuk vinden om meer Nieuwerbrugse
zelfstandigen te zien binnen Platform-Z.
Ze kunnen altijd contact met mij
opnemen voor meer informatie. Ook
leuk als ze een keer meegaan naar
een meeting om vrijblijvend kennis te
komen maken.”
Jennifer Verbaan
jennifer@platform-z.nl

In verband met de coronamaatregelen en de beschikbare ruimte moeten we
onze smulavonden, in
elk geval voor dit jaar,
uitstellen. De doelgroep
van smullers vraagt ons om
hier zorgvuldig mee om
te gaan. Zodra we weer
starten laten we het u
weten.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van
Smullen in de Hooiberg

 

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
l
a
s
kids
kap
n
e
n
here
ames,

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

