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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
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

G.C. van der Bruggen
Hoge Rijndijk 51a
2415 AD Nieuwerbrug




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

Beste Lezers,

Verspreidingsgebied

Brandschouwerij Nieuwerbrug

Zomer!

Bezorging

Laatste dag van de maand

>

F'J& 

Het was me het voorjaar wel. De zon begon te schijnen toen corona
opdook. Dat een corona ook een kring om de zon is, is denk ik
toevallig. Er kwam gelukkig toch wat regen en corona verdween. De
maatregelen hopelijk ook snel.



Kopij inzenden

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

De Nieuwsbrug digitaal



Drukwerk

U kunt nu ook de Nieuwsbrug
digitaal ontvangen in de vorm van
een PDF-bestand. Even een berichtje
 $   # Q  
en u heeft het de volgende dag in uw
bus.
Drukkerij Vuurpijl, Elim

REDACTIETEAM
()# 

  * 
Bruggemeestersstraat 8
Telefoon 0348 - 688362
h.a.aberson@online.nl

+

9  '
Telefoon 0348 - 688322
jdenbleker@hotmail.com

 / 

" :



( ; <=
Telefoon 0348 - 688127
melvin_zaal@msn.com

Cora Postema

Weyland 34
Telefoon 06 - 50655437
cora@corapostema.nl

En nu is het dan echt zomer. Wat ga je doen? Blijf je thuis, ga je
             
vertrekken?
In de afgelopen maanden ontdekte ik met andere ogen de schoonheid
             
          "   
kwam er weer meer leven in de brouwerij. Het autoverkeer dat zich
een weg zoekt en soms harder voorbijraast dan ooit, verstoorde mijn
plattelandsidylle.
Ik kreeg behoefte om weer het water op te gaan. Bij de roeiclub was
dat nog niet mogelijk en zo kocht ik een kajak. En weer ging er een
   " #      
achteruit en ook ben je te breed voor een smalle brug zoals die in de
enkele Wiericke. In een kano vaar je met je gezicht in de vaarrichting
en kun je op veel meer plekken komen. En het gaat langzaam. Ideaal
voor het aanschouwen van watervogels en hun jongen en andere
natuurverschijnselen langs de waterkant. Ik kwam veel zwemmers
tegen in beide Wierickes. Ook een enkele supper, nog meer kano’s,
         #   
water, of gewoon op een handdoek. En dan al die speel- en
motorbootjes! Wat een pret.
"  $      
mogelijkheden om te genieten van onze groene en waterrijke
omgeving. Laat de auto’s maar een beetje wegblijven en zonder
    
Op een mooie rustige zomer!
Cora Postema

gezocht
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


NL17INGB.000.420.7477
 %# 
Bruggemeestersstraat 8

Abonnementen

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

RS #    
zoek.
Is er iemand die deze CD in huis heeft?
>  #    9"  
de CD welke ik zoek staat de letter J. Hij
is geleend van Cees Brouwer en is helaas
vergeten terug te bezorgen. Het zijn unieke beelden van Nieuwerbrug
uit begin zestiger jaren.
Y $  9          #   
[  Y                
  *  
\#  $  RS 
  ##Y 
deze vertonen op een historische avond. Je mag hem ook in de brievenbus
op de Graaf Florisweg met de grote gele 8 werpen.
Cees Brouwer

BRUGJES
Brugjes zijn alleen voor de ingezetenen van de Brandschouwerij
  " & '      

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.

Bedankt
Beste allemaal,
Wat ben ik verrast, de uitslagen zijn positief en nu verder onder controle
blijven. Daarom wil ik hierbij iedereen bedanken die hebben meegeleefd,
door het brengen van een bezoekje, het bezorgen van een bloemetje en
het sturen van een kaartje of door telefonisch contact. Het heeft ons in
deze moeilijke tijd erg goed gedaan en zullen dat zeker niet vergeten.
Ria & Jan Wijnen
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER

18 juli zaterdag

WIE

.

WAT

Brugkerk

Oudpapier

Zijn er voor de maand augustus 2020 nog dingen die u in deze rubriek wil zien?

[ 

 $    $ 

 # Q  "  

WAAR

TIJDEN

Dorp

8.30

Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl

tolbrug@ziggo.nl NIET MEER GEBRUIKEN

brugje
Gratis
9   $   ]# ^`q
       ^J#  

 #  <x 

 #   #    {

Corrie van Eijk tel. 688310

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
S =xJ
en 18.30 uur
’s Morgens worden de diensten uit de Dorpskerk
uitgezonden en ’s avonds uit de Bethlehemkerk

Hou ons dorp schoon
Dag Nieuwerbruggers,
Hoe schoon willen wij ons dorp houden? Deze foto zegt genoeg denk ik.
         #  # 
      #     
ernaast te zetten, net als met de papierbak!

U kunt op Hervormd Bodegraven altijd luisteren naar de
diensten onder “uitzending gemist”.
Vanaf juli kunt u de diensten weer bijwonen met een
gelimiteerd aantal bezoekers. U kunt u opgeven van
maandag t/m donderdag per mail: aanmeldenkerk@gmail.
com
J  J=xJ "+  * \
 ^FxJ   *     
^`  J=xJ /+* /"
18.30 uur ds. A. Baas

 # 

^=  J=xJ S"( [  :
^FxJ   %
`'  J=xJ *+[  /
18.30 uur ds. E. Agterhuis, Heinenoord

Afval moet goed gescheiden worden, voor plastic in de juiste zakken en
als een papierbak vol is, graag mee terug nemen naar huis net als de
  #
We willen ons dorp toch netjes houden?
Ik hoop dat het duidelijk is en we moeten het met z'n allen doen.

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur

Bedankt alvast,
Ria Boogert

BRUGKERK

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

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUWERBRUG
De apotheekhoudende huisartsenpraktijk aan de Gravin
Jacobastraat 24 is op werkdagen telefonisch bereikbaar
FJJ^|JJ Jx<F{'FFx|=> 
voor spoedgevallen kunnen mensen terecht via het
    Jx<F { 'FFx|= } 
1). Voor dringende huisartsenhulp 's avonds, 's nachts, in
het weekend en op feestdagen belt u het nummer van
de huisartsenpost
" (
 
Bleulandweg 10, 2803 HH te Gouda
Telefoon 0182-322 488 www.hapmh.nl
S    #     
S) " {(
 }S)"
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
  J^F`{'=FF`J
www.dam-mh.nl

$

Bovenstaand stukje is mij uit het hart gegrepen. Ik loop regelmatig in de
omgeving van ons dorp. Onlangs lagen er nog tientallen vuilniszakken met
grond en zand langs de ”Put”. De gemeente heeft het plastic weggehaald
        "             
vrolijk gekleurde ballonen die je steeds vaker tegenkomt. Zelf zag ik
drie jongens met ballonnen en een stalen cilinder achter de tennisbaan.
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat het afval langs de wegen wel minder
    "      
tuintjes waar veel lege boodschappen dozen liggen, de vuilcontainers
naast de voordeur staan en de heg niet geknipt wordt. Dit kan toch niet
in dit mooie dorp?
  #    9"  
Y   #`J^=   
      
nieuwbouw woningen 20% sociale huurwoningen te bouwen. Aan dit
 %#  #     
betaalbare woningen van tussen de € 200.000 en € 260.000. Als zij dan
    q  # >   ) /}
reclame maken) dan zitten zij beter dan in een huurhuis. Het komt ten
goede aan de omgeving en u begrijpt wel waarom…………
Henk Aberson

Huis van Alles tijdelijk gesloten

MELDPUNT DIERENNOODHULP
 J']```^^^^ 
 JFJJ]`JJJ
Na 20.00 uur en in de weekenden alleen voor
spoedeisende zaken.

SPREEKUUR WIJKAGENT
/        J=JJ{
8844 en vervolgens kunt u vragen naar één van de
volgende wijkagenten; Vincent Both of Hans Hazeborg.

#       ;"
tegen het corona virus is het op het moment
niet mogelijk om de activiteiten van het Huis
van Alles Nieuwerbrug door te laten gaan.
Zodra het weer mogelijk is
zullen we
de activiteiten weer hervatten. Alle
actuele informatie kunt u vinden op onze
facebookpagina of op de vernieuwde website
www.huisvanalles.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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Nieuws van EHBO-vereniging

Vernieuwde website
Nieuwerbrug
Afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het vernieuwen

Beste lezers van de Nieuwsbrug.

van de website van Nieuwerbrug. Dit had een tijdje
stil gelegen en is nu opgepakt door Ciska Klooster.
 + "   /  
website weer nieuw leven ingeblazen. “Het is zonde
als er allemaal oud nieuws op staat. Er is genoeg te
melden in ons mooie dorp”. De historische informatie
die ook op de ‘oude website’ stond is niet verloren
gegaan. Zo is er een kopje ‘Alles over Nieuwerbrug’.
Het is zeker de moeite waard om daar eens een
kijkje te nemen. Er is een onderverdeling gemaakt
tussen verschillende onderwerpen. Zo zijn er oude
voorwerpen te zien die hier in de tijd in de bodem
zijn gevonden. Ook kunt u hier informatie over
#           " 
u hier aanvullingen hebben, dan horen we dat graag
en kunt u dat sturen naar redactie@nieuwerbrug.net
We willen ook de Nieuwerbrugse bedrijven vragen
om hun adresgegevens en hun website door te geven
zodat we de pagina ‘bedrijven’ compleet kunnen
maken.
Verder verwerken we stukjes die in de plaatselijke
kranten zijn verschenen en is de Nieuwsbrug ook
digitaal beschikbaar. Dit is wel altijd nadat de
papierenversie in het dorp is verspreid.
Heeft u nu ook nieuws, opmerkingen of een leuke
foto voor de website, dan horen we dat natuurlijk ook
graag. U kunt mailen naar redactie@nieuwerbrug.net

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht
 &       
de zorg niet te overbelasten en kwetsbare
mensen in de samenleving te beschermen.
Inmiddels zijn er door de naleving van de
maatregelen goede resultaten bereikt; de
cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en
dus komt er stap voor stap meer ruimte.
Voor het bestuur was het op 3 juni jl. de mogelijkheid om voor het eerst
weer te vergaderen met de andere bestuursleden in het Wierickehuis.
Van tevoren werd wel eerst het corona protocol van het Wierickehuis
   S          &  
je weet wel allemaal tafeltjes en stoelen in keurige rijen, maar hierdoor
kon je wel 1,5 meter uit elkaar blijven. Voor sommige kwam de
& #  
Deze manier van vergaderen heeft toch wel de voorkeur in plaats van te
skypen, maar ja je moet toch wat in deze tijden. Tijdens deze
vergadering werd o.a. het lesplan van onze instructeur besproken en dat
beloven weer leuke herhalingslessen te worden.
Wij als bestuur kunnen alleen maar afwachten wanneer er weer
versoepelingen komen voor wat betreft de corona maatregelen. Wij
hopen dat wij als vanouds kunnen beginnen aan het nieuwe seizoen,
maar of dit gaat gebeuren is de vraag. Afwachten dus.

Let vooral goed op elkaar en help elkaar daar waar het kan.
Martin Wolswijk

Ciska Klooster

Algemeen bestuurslid EHBO-Nieuwerbrug

Discriminatie en racisme
De afgelopen weken waren er wereldwijd demonstraties
tegen racisme en politiegeweld naar aanleiding van
de dood van George Floyd. Hopelijk komt er in de
        
en geweld ten opzichte van mensen met een nietWesterse achtergrond. Ook in Nederland gingen in veel
plaatsen honderden, soms duizenden mensen de straat
op en ontstond hierover een levendige discussie in de
sociale media, de krant en op radio en TV.

In Nederland
Ook in de politiek deed
men mee aan die discussie.
"{  ;
moest toegeven dat zijn
mening hierover veranderd was. Hij beaamde dat er in ons land sprake was
van systematisch racisme, maar een actieplan kondigde hij niet aan! Eerder
was er na vele jaren soebatten met ministers en staatssecretarissen in de
tweede kamer een rel ontstaan. De belastingdienst had stelselmatig een
grote groep mensen in het ongeluk gestort op basis van hun achtergrond. Dit
is uitdrukkelijk verboden volgens artikel 1 van onze grondwet. Alle mensen in
Nederland worden gelijk behandeld. “Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
In Nederland is Amnesty in gesprek met de marechaussee
die zich bij grenscontroles ook niet aan de grondwet houdt.
"       
        

De racist in ons
Behalve dat er in ons land op veel gebieden mensen
systematisch en tegen de wet in gediscrimineerd worden
zit dit natuurlijk ook in je als persoon. Het is moeilijk te
    #" 
je je eigen gronden van denken en handelen voldoende? De
vooroordelen over andere mensen en situaties, je angsten
voor het onbekende of gevoelens van onveiligheid? Ik ben
bang van niet. We moeten dus ook zelf aan de slag. Net
als de politiek, bedrijven, scholen en andere organisaties
eindelijk eens echt op dit gebied hun best moeten doen.
Amnesty Nieuwerbrug, Jan van de Burgt
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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
# ^
2415 CH Nieuwerbrug
  J'{`xx<<'x=

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!
in k

Francken Metaal BV

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

=

Nieuws van basisschool De Brug
Nieuwsbrug juli 2020
Het was een gekke periode in ons land en ook op de Brug.
De leerlingen hebben een aantal weken thuis gewerkt en
gingen met halve klassen naar school. Op school zijn we
blij dat we de afgelopen weken weer met z’n allen naar
school konden gaan! Natuurlijk is dit veel gezelliger en
werken we meestal prettiger op school dan thuis.

Afscheid groep 8
Groep 8 neemt in een bijzonder jaar afscheid van
de basisschool. Gelukkig kan groep 8 een musical
voorbereiden en deze laten zien aan de ouders. Normaal
zou groep 8 de musical op de dinsdagavond ook aan
u opvoeren. Alleen vanwege het corona-virus en de
           
wij dit niet door laten gaan. Wij vinden dit erg jammer
als school, maar hopen volgend jaar de deuren van het
Wierickehuis open te kunnen stellen voor iedereen.

Nelson Mandela
Groep 7 heeft gewerkt
aan een begrijpend
lezen les omtrent Nelson
"    S    
bij de actualiteit van
de afgelopen weken.
De leerlingen zijn eerst
gestart met het lezen en
begrijpen van de tekst.
Ze hebben de jaartallen
op een tijdlijn gezet,
met daarbij de gebeurtenissen. Een dag later hebben zij
vragen gemaakt en zelfs een echt mini-werkstuk. Deze
oude gebeurtenis zorgde voor mooie gesprekken!

Bij de brug

Ridders, jonkvrouwen en
kastelen in groep 1/2
In groep 1/2 wordt druk gewerkt
  

 
; 
jonkvrouwen en kastelen. Er is gekeken
naar het bouwen van kastelen. Niet
alleen kastelen worden gebouwd,
maar ook de school is gebouwd. Hoe is
dan bijvoorbeeld de muur van de klas
gebouwd? En de muur van ons huis? In
de bouwhoek hebben de kinderen zelf
een huis of kasteel gebouwd. Hoe bouw
je nu eigenlijk een raam in een huis?
Ook stond er een mooie troon op de
binnenplaats van het kasteel.
De kinderen ontdekten ook dat je
     ; $ 
maar goed!
$  
   
         
  
  

    
 
   
             
!   
   

     " #
We hebben zin in de laatste weken op school en kijken uit naar een
welverdiende vakantie!
Mariska Oudijk
Leerkracht Groep 4

nieuwe website

Het kan u niet ontgaan zijn. Een
kraan op een enorm ponton heeft
aan weerszijden van de brug twee
dukdalven vervangen die slecht
waren. Enorme hard houten palen,
die langzaam de bodem in werden
gedrukt. Waarschijnlijk goed voor
misschien wel honderd jaar.
Gelukkig is het voor rekening van de
Provincie Zuid-Holland. Anders was
“Het College van Bruggemeesters”
gelijk failliet geweest.
Nog steeds rijden er auto’s rond
zonder geldig vignet. Beste
mensen, koop dit vignet toch
bij Boy en Dunja. De te weinig
verkochte vignetten komen voor
een deel voor hun rekening. Dat
wilt u toch niet?

Het Huis van Alles heeft een
nieuwe website!

Namens
“Het College van Bruggemeesters”
Henk Aberson

Esmée Hensen
Sociaal Makelaar

Het is een bijzondere tijd, zo
ook voor het Huis van Alles.
Langzaamaan starten de eerste
 #
 ;"
      "   
weet je welke activiteiten dat
zijn? En binnen welke locatie?
Het Huis van Alles heeft zich de
afgelopen periode druk bezig
gehouden met de vernieuwde
website. Daar kan je vanaf heden
per locatie de actuele agenda’s en
nieuwsberichten vinden!
Neem een kijkje op de
website via
www.huisvanalles.nl.

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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Kanonnen in Nieuwerbrug
Om de militaire historie van Nieuwerbrug meer zichtbaar te
maken, zijn er afgelopen maand twee kanonnen in het dorp
geplaatst. Hiermee brengt Hoofdkwartier 1672 Nieuwerbrug
alvast in stelling voor het jubileumjaar 2022.
   ;   ^'|`
     
Nieuwerbrug, om te zorgen dat het leger van de Franse
koning Lodewijk XIV de Oude Hollandse Waterlinie niet
konden oversteken via de Weijpoort, of het Weijland. Achter
de waterlinie, waar nu Fort Wierickerschans ligt, begon het
hoofdkwartier en het legerkamp van prins Willem III van
Oranje.
Hoe deze schansen er uit zagen, kunt u sinds kort zien via
     %#  ^'|` >   
niet meer te herkennen zijn, zijn twee kanonnen van de
Bataviawerf naar het dorp gehaald. Iedereen die voortaan
door Nieuwerbrug rijdt, of vaart zal het militaire verleden
van het dorp ervaren.
De afgelopen tijd zijn de kanonnen opgeknapt in Lelystad. Eén
is geadopteerd door Onderlinge Verzekeringsmaatschappij
;  )             
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zijn gedekt door stichting BONAZ. Verweij Houttechniek nam
het geschut mee naar het dorp.
   > ;      / 

Voor de ander was aan de Dubbele Wiericke speciaal een plek
bestraat naast de Wierickebrug.

Dode uilen
Een paar jaar geleden zag ik voor het eerst een uil in een boom
in de tuin. Ik maaide het gras en terwijl ik omhoog keek, keek ik
recht in de ogen van een uil die me zat te observeren. Het bleek
een steenuil. Er hangen speciale nestkasten voor steenuilen op
verschillende plekken in de buurt. In oude fruitbomen of knotwilgen
bijvoorbeeld.
Dit voorjaar zat er weer een uil naar me te kijken tijdens het
grasmaaien, maar nu in een andere boom. Deze was duidelijk
groter dan de steenuil. Het bleek een ransuil. In de dagen erna zag
ik regelmatig uilen vliegen en ’s avonds hoorde ik ze piepen. Toen
werd het een tijdje stil. Ik dacht dat ze weg waren. Totdat ik onder
een boom uilenballen en veel witte poep zag. Ik keek omhoog en
ja, daar zat ie weer. Op een zaterdag, toen Guido van Paassen van
   ;    
in de nestkast voor de steenuilen, wees ik hem op de ransuil. Hij
vertelde me dat er waarschijnlijk een nest zat in een oud kraaienof eksternest. Ja, dat kon kloppen. Vorig jaar zaten er eksters te
broeden.
Vol verwachting wachtte ik af wanneer er jonge uilen zouden zijn.
)        "     # 
zag ik een pluizig bolletje.

Het was een dood uilskuiken. Twee dagen later lag er een dode
volwassen uil onder de boom. Dit was niet wat ik hoopte. De
volgende dag zag ik nog wel een uil op de tak naar me zitten kijken.
Ik stuurde Guido een mail met het slechte nieuws.
:   $ +   #           
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reden bedenken dan dat er te weinig muizen zijn. Dan zal eerst het
jong omvallen en uiteindelijk ook de ouders. Ik denk niet dat er
veel vergif wordt gebruikt op de erven om je heen. Dus vrees een
natuurlijke dood. Ik denk dat je weinig voor ze kunt doen.”
Zo gaat het.
Door Cora Postema

brugje
Hoofdkwartier 1672 organiseert meer projecten om het
hoofdkwartier en legerkamp in Bodegraven en Nieuwerbrug
weer onder de aandacht te brengen. Zo verwachten we in
het jubileumjaar 2022 onder andere een historisch festival,
theater, een tentoonstelling en een boek.
Y        
onze andere projecten rond het hoofdkwartier van de Oude
(
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SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN DE NIEUWSBRUG!!
)[)%(\(\;%
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Nu van € 60 voor € 40 per nacht
[ $)/)\YR\;)R)>
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Nieuw bij de melktap in Nieuwerbrug
Huisgemaakte yoghurt en vanille yoghurt!
Heerlijk vol en rom¬ig van smaak!
De yoghurt zit in potjes van ongeveer 800 ml
Prijs voor de yoghu¬rt is €1,25 en vanil¬le yoghurt €1,50
Komt u proeven?
U kunt uiteraard ook verse weide melk bij ons tappen voor
€1,00 per liter.
Y      J`       
emmer¬tje meenemen is ook mogelijk!

Melktap Nieuwerbrug - Korte Waarder 68
Lianne

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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v.v. de Rijnstreek
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Waar Nederland opnieuw moet
beginnen met voetbal organiseren,
  S ;   S
club uit Nieuwerbrug gaat volledig
samenwerken met voetbalschool
       {        S ;
moest een nieuwe manier vinden om het voetbal weer ‘hot’ te
maken en dat gaat gebeuren door de trainingen van Lazic. Door
        
de jeugdafdeling en aan de andere kant de vertrouwde trainers
          S ;   
&       
S      &      
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 S;Y       
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jeugd@vvderijnstreek.nl of www.vvderijnstreek.nl
)    #      S ;     
   "  #   #%#  
We beschikken over 2 fantastische natuurgrasvelden, waar
door de juiste verzorging ook altijd op gespeeld kan worden.
S      S ;      
kooi waar de technische vaardigheden getraind kunnen worden.
Er is voldoende ruimte voor een goede training. Dus niet op
een kwart veldje met veel spelers, maar gewoon voor iedereen
    "          
trainingspakken, tassen, ballen en trainingsmaterialen. Bij
welke vereniging hoef je nu alleen maar je voetbalschoenen en
scheenbeschermers mee te nemen?
S;#       

elk lid. Het bestuur is een open orgaan en staat altijd open voor
verbeteringen. De club wordt geleid door de leden.
Aarzel dus niet en wordt gewoon lid. Waarom probeer je het niet?
+     &  S;
bieden heeft. Zorg dus dat je daar deel van gaat uitmaken.
Informatie en inschrijven kan via www.vvderijnstreek.nl of
jeugd@vvderijnstreek.nl
Robert van den Berg
VV De Rijnstreek

40x 60 cm

Foto op hout

49.50

9;)
verzending
ex B
ex.BTW

Een foto op hout combineert kwalitatieve print met een natuurlijke uitstraling. De structuur van
een paneel met houten planken geeft de afbeelding een robuust uiterlijk. Dat maakt dat een foto
op hout past in veel verschillende interieurs. Beschikbaar in 9 populaire formaten.
yFoto op hout gemaakt van duurzaam vurenhout
yVoorzien van hoge resolutie prints
yMooie wanddecoratie voor veel toepassingen
yVerkrijgbaar met en zonder whitewash ﬁnish
Gemaakt van duurzaam vurenhout
Een foto op hout wordt gemaakt van duurzaam vurenhout met een
glad oppervlak. Afhankelijk van het formaat, combineren we
meerdere planken van 10 cm breed tot één geheel. Tussen elke
plank zit een minimale naad en je kiest zelf voor een horizontale of
verticale plankrichting.
Liggend
30 x 20 cm
40 x 30 cm
60 x 40 cm
70 x 50 cm
80 x 60 cm
120 x 80 cm

Staand

Vierkant

Met of zonder whitewash

20 x 30 cm
30 x 40 cm
40 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
80 x 120 cm

20 x 20 cm
40 x 40 cm
60 x 60 cm

Voor de afwerking kies je uit vurenhout met of zonder whitewash ﬁnish. Met whitewash als basis
springen de kleuren er echt uit. Zonder whitewash is het natuurlijke effect (nerven en noesten) van de
houten ondergrond groter. De foto wordt dan wel donkerder en de kleuren komen minder goed tot hun
recht.

{  $ Q  
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Ook tuinposters, foto op canvas, kussens enz.

WWW.DRUKKERIJVUURPIJL.NL
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Over de visdiefjes, deel 2
Na mijn bezoek aan Corrie van Eijk voor de
vorige Nieuwsbrug meende ik opeens overal
   /  ;#
Fort en ook in Nieuwerbrug. Toen ik dit mailde
R $ 
zoveel zijn, ben je niet in de war met
kopmeeuwen of Noordse sterns? Een visdief heeft zo’n half zwart kapje op de kop
en een kopmeeuw heeft een helemaal zwarte kop. Noordse sterns hebben een
           
toe een visdief. Zelfs boven onze sloot.
Nu een maand later vraag ik Corrie hoe het is met de visdiefjes en hun
#   R $"  
 
  }^| ^      
dagen oud, terwijl de oudsten al kunnen vliegen al doen ze dat alleen
nog maar boven het vlot. Er wordt ook nog gebroed, dus er komen er
nog meer. Bijgaand een foto. Ik weet alleen niet of die voldoende
duidelijk is. Wel zijn er een 5 kuikens op te zien en rechts nog een
broedende vogel.”
Door Cora Postema

Huttenbouw in de tuin!
De teleurstelling was bij vele kinderen groot
toen het nieuws kwam dat de speelweek
   

 "    
De speelweek gaat toch een beetje door!
Tenminste de huttenbouw. Dit jaar doen we
dat gewoon bij jou in de tuin. Dankzij Ad
Neuteboom van Verweij-ht kwam het idee ter
sprake van een Huttenbouw in de tuin. Want als
we niet op het terrein mogen huttenbouwen,
waarom doen we het dan niet gewoon thuis?
Het gaat als volgt in zijn werk en de actie
heeft natuurlijk wat voorwaarden.
Op zaterdag 8 augustus 2020 wordt er bij
elk ingeschreven adres een pakket hout
afgeleverd en een bouwtekening. Dit is een
pakket voor een basishut. Laten we zeggen,
x     }
     
in kunt). Dan is het daarna aan jullie. Kies je
ervoor de basishut te maken? Of fantaseer je
er een kasteel van? Je mag alles gebruiken wat
er in je op komt om je hut zo mooi mogelijk
te maken of zo uit te breiden als je wil. Nog
wat pallets eraan maken, behangen, verven,
inrichten met kussens, verzin het maar. En
misschien durf je er wel in te slapen?
Op zaterdag 15 augustus komt de jury op
afstand langs. Bij de speelweek is natuurlijk
iedereen een winnaar, maar we willen jullie
creaties natuurlijk wel mooi op de foto zetten.
En wie weet ontvangt de mooiste, grootste,
schattigste, kromste of juist lelijkste hut wel
een prijsje? Wees dus origineel en laat je
fantasie de vrije loop.
Hoe gaan we het doen? · De inschrijving
gaat via www.speelweeknieuwerbrug.nl/
 &   <J
hutten. De inschrijving opent op 1 juli en sluit
op 1 augustus

- Vermeld je naam, leeftijd, adres en het aantal
kinderen met naam waarmee je gaat bouwen.
- Het adres mag alleen in Nieuwerbrug zijn.
- Je mag in je ééntje bouwen, maar ook als
vriendengroepje of met broers of zussen.
- Heb je 2 vriendengroepjes met meer dan 4 kinderen kun
je 2 bouwpakketten aanvragen. De speelweek beoordeelt
je aanvraag.
{      #   & <    
- Alle kinderen die t/m dit schooljaar op de basisschool zitten mogen zich
aanmelden.
· Op 8 augustus 2020 ontvangen de ingeschreven kinderen het bouwpakket aan huis
- Het bouwpakket wordt voor de voordeur neergelegd
- Er wordt een simpele bouwtekening meegeleverd voor de basishut
- Vergeet je gereedschap niet alvast klaar te leggen
{     &    
· Op 15 augustus 2020 komt de speelweekjury langs om jullie prachtige hut te
bekijken. En natuurlijk worden jullie allemaal beloond.
· Veiligheid en verantwoordelijkheid
- De speelweek stelt zich niet verantwoordelijk voor ongelukjes bij het bouwen.
Het toezicht zal door de ouders/verzorgers van de ingeschreven kinderen
gebeuren.
- De speelweek stelt zich ook niet verantwoordelijk voor het afvoeren van de
hutten en materialen. Ook dit is de verantwoordelijkheid van de ouders/
verzorgers van de ingeschreven kinderen.
· Kosten
- Er zijn geen kosten verbonden aan dit initiatief. We willen
het leuk houden voor de kinderen in deze saaie tijd!
Donaties zijn wel altijd welkom.
Kijk op www.speelweeknieuwerbrug.nl onder het kopje
sponsoren.
· Foto’s en resultaat
- We komen op zaterdag 15 augustus langs om te komen
kijken. Zorg er dus wel voor dat je hut zichtbaar is, zodat we op gepaste
afstand je hut kunnen bewonderen.
- We vinden het heel leuk om foto’s te ontvangen van het bouwen en van het
resultaat. De foto’s mogen naar foto@speelweeknieuwerbrug.nl
Vermeld er danook bij of we de foto openbaar mogen publiceren.
Tenslotte hopen we dat we alle 40 bouwpakketten mogen uitdelen in Nieuwerbrug
en dat we er een leuk spektakel van kunnen maken. Zo komen we toch een beetje
in de sfeer van de speelweek.
Het bestuur van Speelweek Nieuwerbrug & Ad N
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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

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

voor
n
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a
s
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n
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n
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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

