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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

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

Volop leven

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

Fotovoorpagina

Cora Postema

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

De vogels zijn al druk in de weer elkaar te versieren. Gelukkig laat
de natuur zich ook dit voorjaar door geen lockdown weerhouden om
tot leven te komen. De kinderen gaan weer naar school, er wordt nog
steeds getennist en ook kan er door iedereen gevoetbald worden bij
            
       
Paaschallenge: ‘De weg door Jeruzalem’. Door bloemen te zaaien
kunnen we ook de insecten een handje helpen.
Nicky heeft haar oor te luister gelegd bij Jan Oostveen over de
beheersing van de muskusrattenpopulatie en doet hiervan verslag. En
er is nieuws over het oplossen van trillingen en nog veel meer.
Alles te lezen in deze Nieuwsbrug die we als bewoners van de
Brandschouwerij toch elke keer weer met elkaar weten te vullen. Dank
daarvoor! En als je als nieuwe inwoner ook eens iets over het leven in
Nieuwerbrug wilt vertellen, je bent van harte welkom!
Veel leesplezier!
Cora Postema

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 06 - 53397963
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

paaschallenge 2021
Wanneer?
Waar?
Voor wie?

29 maart tot 2 april
Start Brugkerk Meer info: www.brugkerk.nl
2 personen of als gezin

M.C. (Mieke) Smith-Sonneveld
Voorzitter Brugkerk

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,

Bedankt!!
De laatste maanden lagen er weer meerdere zakjes met postzegels op
de deurmat bij Bruggemeestersstraat 8.
Hartelijk dank!!!
Henk Aberson

Bruggemeestersstraat 8

Gisteren, gisteren,
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.

In De Nieuwsbrug van maart schreef ik heel optimistisch wat ons te
wachten zou kunnen staan in maart. Helaas is het anders uitgepakt.
De lockdown is met een maand verlengd, de kamer verkiezingen geven
een beeld dat met deze uitslag, en de patstellingen van sommige
partijen, geen kabinet te vormen valt. Na de strenge vorst, de zomerse
temperaturen en de stormen en regen hebben wij kans op nachtvorst
aan het begin van de lente. Er is een oud gezegde dat nog steeds van
kracht is: "niet klagen, maar dragen en vragen om kracht". Sterkte in
deze bijzondere tijden en bovenal gezondheid.
Henk Aberson
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER

WIE

29 maart maandag

Brugkerk

30 maart dinsdag

Brug kerk zie hier boven

31 maart woensdag

Brug kerk zie hier boven

1 apil donderdag

Brug kerk zie hiet boven

2 april vrijdag

Brug kerk zie hier boven

17 april zaterdag

Brug kerk

WAT

WAAR

TIJDEN

Paaschallenge Puzzeltocht

Dorp

Zie ook Artilkel

Oud papier

Dorp

7.30

Kopij aanleveren: via de mail: postvoordenieuwsbrug@live.nl.
Mail adres tolbrug@ziggo.nl NIET MEER GEBRUIKEN
Zijn er voor de maand mei 2021 nog dingen die u in deze rubriek wil zien? Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl

oud papier
Hierbij de data 2021 voor de inzameling van het oud papier.
Op de dag van de inzameling starten we om 07.30 uur!
Met vriendelijke groet,
J.C.H. (Jan) van Rooijen

17-apr
22-mei
19-jun
17-jul

21-aug
18-sep
16-okt
20-nov

18-dec

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

2 apr.

19.30 uur ds. M. Roelofse, Nieuw Loosdrecht

4 apr.

09.30 uur ds. A. Baas
18.30 uur ds. C.J. Overeem,. Woerden

5 apr.

09.30 uur ds. H.I. Methorst, Apeldoorn

11 apr. 09.30 uur ds. J.A.C. Olie, Delft
18.30 uur ds. L.W. Smelt, Voorthuizen
18 apr. 09.30 uur ….. Kom over de Brugdienst
18.30 uur ds. A. Baas
25 apr. 09.30 uur ds. M Maas, Dordrecht
18.30 uur ds. E.J. Terpstra, Bunschoten

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur

Vroeger, vroeger
Op de hoek van de Bruggemeestersstraat en het Weijland
woonde mijn overgrootvader bakker Bos. (1850-1930) Een
           
de oven met takkenbossen. De kap van de oven werd daardoor
extra warm. Normaal koelde dat een uurtje af, maar als er
voor het grote brood, broodjes voor een begrafenis gebakken
moesten worden, was daar geen tijd voor. De bovenkant werd
zwart en de onderkant amper gaar. Als iemand er iets van
zei, was zijn antwoord “vandaag is alles zwart, dus ook de
broodjes”.
Als kinderen huilden zei hij altijd: “jank op mijn begrafenis,
dan weet je waarom je jankt”. Iemand vroeg hem eens:’”
Leeft die nog? Welnee, die is al jaren dood. Hij is bijna weer
terug”.
Hij bezorgde brood met de hondenkar. Trouwe Bello begon
oud te worden en toen er een groep zigeuners langs kwam,
kocht hij van hen en jonge, sterke Mechelse herder voor een
rijksdaalder. Toen hij hem de volgende dag voor de kar wilde
spannen, beet hij Opa in zijn arm. Dat doe je maar één keer,
kreng. Haalde een touw en hing hem op in de perenboom. Weg
rijksdaalder!!!

BRUGKERK
1 apr.

dhr. Nathan Noorland

2 apr.

ds. Wegman

4 apr.

dhr.Nathan Noorland

11 apr. ds. Van Harten, Den Haag
18 apr. Kom over de Brugdienst, Bethlehemkerk
25 apr. ds. H. Mast, Ter Heide
Zie ook website: www.brugkerk.nl

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

Henk Aberson

Nolda verlaat Nieuwerbrug
Beste Nieuwerbruggers
Na 47,5 jaar met heel veel plezier in Nieuwerbrug te hebben
gewoond is het nu tijd geworden om wat kleiner te gaan wonen.
Dat is geworden een appartement in Bodegraven, dichtbij
Nieuwerbrug je zal me nog regelmatig zien. Een kleine verandering
aan mijn naam, ik ga mijn meisjesnaam gebruiken:
Nolda de Leeuw.
Sportlaan 1B -25
2411 XC Bodegraven.
Lieve groet,
Nolda

brugje

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.

TE HUUR VANAF 10 MEI 2021

VILLA BLAUW CURACAO
Kijk op: Micazu
of mail naar h.a.aberson@online.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
Paaschallenge 2021

Kijk voor onze voorraad auto’s en aanhangwagens op:
Wanneer? 29 maart tot 2 april
www.verkaikwaarder.nl

Waar? Start Brugkerk Meer info: www.
De Groendijck 49 - 3466
NJ Waarder - Tel.: (0348) 50 14 29
brugkerk.nl
Voor wie? 2 personen of als gezin
info@verkaikwaarder.nl
M.C. (Mieke) Smith-Sonneveld
Voorzitter Brugkerk

TelefPPO W
TelefPPO/
OedeemfysiotheraQJFt,JOEFSGZTJPUIFrapie

www.fysiot
JOfo@fysiot

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

Of het nu gaat om het ontwerpen van
websites, logo’s, ﬂyers, spandoeken
of visitekaartjes.
Bij C&C Design moet je zijn!
Bel naar Ciska: 06-22 38 92 59

Of dat het gaat om het ontwikkelen
van nieuwe - of aanpassen van
bestaande - besturingssoftware.
Bij C&C Design moet je zijn!
Bel naar Cor: 06-13 42 06 29

Wildhandel Arjan de Wit
C&C Design vof
Graaf Albrechtstraat 14
2415 AW Nieuwerbrug a/d Rijn
www.ccdesign.nl

Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug
Tel. / fax: 0348 - 688 147
Mobiel: 06 - 55 100 457
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EVERTSHUIS LOCKDOWN HOBBY’S
Bodegraven – Ben je creatief? Heb je tijdens deze lockdown een nieuwe hobby
ontdekt of een oude passie weer opgepakt? Dan zijn we op zoek naar jou!! Het
Evertshuis is benieuwd naar 'Lockdown Hobby's' van inwoners in de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. Van
de mooiste inzendingen
wordt in 2021 een expositie
gehouden in de foyer van
het Evertshuis.
Achter de schermen zitten
we niet stil in het Evertshuis.
We popelen om weer volop
aan de slag te kunnen
gaan, bezoekers gastvrij
te ontvangen in de foyer,
volle zalen, inspirerende
theatervoorstellingen
en
   #   
muzieklessen geven, BRAVO! activiteiten organiseren, zalen verhuren aan
serviceclubs en verenigingen, kunstenaars en kunstliefhebbers creatief aan de
slag zien in de werkplaats… echter dat zal nog wel een tijdje duren. Daarom
zijn we zo benieuwd naar creatieve hobby’s van mensen thuis in BodegravenReeuwijk tijdens deze lockdown.

Muskusrat
Toen ik anderhalf jaar
geleden in Nieuwerbrug
kwam wonen was een
van de eerste dingen
die me opviel een klein
autootje met rood wit
blauwe streepjes. Een
politieauto? Woon ik bij
een politieman/vrouw in
de buurt? Nee, autologo
lijkt er wel op maar bij nadere beschouwing
staat er muskusrattenbeheer op het wagentje.
Ach ja, natuurlijk in dit gebied vol met grasland
en water heeft dit vlijtige gravertje zijn
paradijs gevonden. Maar ja er is herrie in zijn
paradijs want wij dorpelingen willen droge
voeten houden en de boeren willen niet met
hun tractoren in grote gaten vallen. En dan
heb je dus Jan nodig. (en nog wel 99 andere
Jannen, alleen al voor dit gebied). Allemaal in

Expositie
De ‘Lockdown Hobby’s’ kunnen van alles zijn op
         
beeldende kunst, een instrument bespelen, zingen
of een andere creatieve hobby. Iedereen mag
meedoen, van amateur tot professional, van jong
tot oud. De mooiste, leukste of gekste hobby’s
worden gebundeld in een expositie in de foyer van
het Evertshuis.
Wil je meedoen? Stuur dan vóór 1 mei 2021 een
    # 
hobby, je naam, woonplaats en twee foto's in hoge
resolutie naar communicatie@evertshuis.nl
We zijn benieuwd naar jouw Lockdown Hobby!!
Meer informatie via
www.evertshuis.nl/nieuws/lockdown-hobbys
Locatie Evertshuis, Julianastraat 4, Bodegraven.

Momenteel is het beheer “onder controle”.
In principe is volledige uitroeiing eigenlijk
het beleidsdoel. Maar Jan ziet zichzelf
nog niet een twee drie werkeloos worden.
Het zijn natuurlijk knaagdieren en die
jongen wel een keer of vier per jaar. Ze
zijn op zich eigenlijk alleen door hun
graverij (“een kuub grond per jaar”
vertelt Jan en passant) schadelijk. Minder
gevaarlijk dan de bruine rat, die ziektes
kan overbrengen. Ze eten rietwortels. Het
leukste van zijn beroep is de vrijheid en
buiten zijn. Het minst leuk is slecht weer,
maar vaak valt dat toch wel mee.
Een andere buitenpassie van Jan is jagen.
In ruil voor mollen vangen bij boeren
mag Jan er jagen. Op eenden, ganzen
en hazen (keurig volgens de regels, in
bepaalde seizoenen) dan mag Bobby de
labrador mee (die mag niet meer mee bij
het gewone werk). Die rent als een dolle
door sloten en weilanden om een gans of
eend op te halen. Elke keer is dat weer
een schitterend gezicht vertelt Jan.
We kletsen nog wat door over rivierkreeften
die overal zitten tegenwoordig en ook
gaatjes graven in de oever van de Rijn en
het water troebel maken. En over otters,
die nu zowel in het Meijegebied als in de
Reeuwijkse plassen huizen. En over het
waterschap, die nauw toezicht houden
op de dijken en bijvoorbeeld zorgen dat
de Enkele en Dubbele Wiericke niet lek
raken. (“anders krijgen we hier echt natte
voeten”).
Na twee bakkies maak ik aanstalten
om op te stappen. Dan zie ik ineens
de afbeeldingen op het zeiltje van de
keukentafel. Er staat van alles op: eenden,
ganzen, een vos, hazen, konijnen, duiven,
een eekhoorn, zelfs een teckel, maar
geen muskusrat. Tja, ze ogen ook niet als
aaibare beestjes.

dienst van het waterschap. Ter beheersing van
de muskusratpopulatie.
Hoe wordt een mens muskusrattenbestrijder
vraag ik aan Jan Oostveen? “Tja, je rolt erin
is het antwoord”. En al lang geleden is hij
erin gerold. Jan (50) is geboren en getogen
Nieuwerbrugger. Hij begon al met een jaar of
15 mee te gaan met andere jagers. Dat was nog
  $ %&*   # 
In die tijd wemelde het van de muskusratten.
Nicky Hazewinkel

Nieuws van de Speelweek
We leven nog steeds in onzekere
tijden. Ondanks die onzekerheid zijn
we met volle moed begonnen met
de voorbereidingen voor een nieuwe
editie van de speelweek. Wij hebben
helaas geen glazen bol om te zien wat
er allemaal mogelijk is in augustus.
Kunnen we wel ons mooie evenement
organiseren? Kan het doorgaan in
de vertrouwde of een andere vorm?
Het zijn allemaal dingen die we de
komende tijd gaan uitwerken! Met
meerdere draaiboeken op de plank
hopen we goed voorbereid richting de
zomer te kunnen. We houden de moed
erin!
Vorig jaar moesten we niet alleen
de
kinderen
van
Nieuwerbrug
teleurstellen, maar ook de vele
vrijwilligers die elk jaar ons helpen bij
de organisatie. We hopen dat we dit
jaar weer op hen kunnen rekenen! Een
aantal van de oud-vrijwilligers heeft
zich alweer opgegeven voor de nieuwe
speelweek. We hopen dan ook snel
iets van de rest te horen! Aanmelden
als vrijwilliger kan via onze website.
De komende tijd zal spannend
worden… Wij gaan in ieder geval heel
hard duimen! Wil je op de hoogte
blijven van het laatste nieuws van de
Speelweek? Houd dan onze website
in de gaten en volg ons op Facebook,
Instagram en/
of Twitter!
Bestuur
Speelweek
Nieuwerbrug
speelweeknieuwerbrug.nl
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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

Gastouderopvang Dol-ﬁjn
Professioneel
kleinschalig

persoonlijk
huiselijk
creatief

Weyland 15
2415 BA Nieuwerbrug
Tel. 0348 - 550 725
Fax 0348 - 550 500
Mobiel: 06 22 74 65 77

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
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Francken Metaal BV
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Reparatie en contructiewerkplaats
  

 

   

Dealer
 ! "#$
%$$van
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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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verduurzamen?
Samen onze huizen
verduurzamen?
Help of doe
je mee?
Beste buur, aangenaam kennis te
maken! Wij, je
buurtgenoten uit
Nieuwerbrug,
willen onze
woningen en de
buurt verduurzamen. Wij denken aan
het isoleren van onze
huizen, zonnepanelen,
een groen dak en een
groen plantsoen voor de buurt. Als we dit samen
regelen, is dit makkelijker, gezelliger en voordeliger.
Ons initiatief wordt ondersteund door de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk en Stichting Buurkracht. Deze
stichting helpt buren om hun buurt mooier, groener,
veiliger, gezelliger en duurzamer temaken. We krijgen
onder andere handige communicatiemiddelen en een
persoonlijke buurtbegeleider. Graag horen we welke
wensen je hebt voor het verduurzamen van jouw huis
en voor onze buurt. Vul de vragenlijst in via: http://
bit.ly/gemeentenieuwerbrug of scan de QR-code. Het
invullen verplicht je overigens tot niets. We zoeken ook
nog twee of drie buurtgenoten die het gezellig en leuk
vinden om te helpen om samen met ons uit te zoeken
welk oplossingen en leveranciers er zijn, burenkorting
te regelen buurtgenoten te enthousiasmeren! Laat ons
weten of je interesse hebt. Dat kan door dit aan te
geven in de vragenlijst of per e-mail bij Martha Stroo
via martha.stroo.photo@gmail.com Wij hebben alvast
een activiteit aangemaakt in de buurkracht-app.
De app vind je in je app/playstore
(zoek op buurkracht) of ga
naarapp.buurkracht.nl. We zien
jullie reactie graag tegemoet!
Energieke groet,
Martha en Thomas Stroo

Mogelijk nieuwe parkeerruimte in Nieuwerbrug
Het
college
van
burgemeester
en
wethouders wil het
perceel Hoge Rijndijk
15 -onder voorbehoudaankopen.
Het
afgelopen jaar is
Y  
$ 
opgeknapt. Met de
herinrichting ziet het
er weer frisser en
meer bijdetijds uit.
Wat nog een lastig
punt is, is het tekort aan parkeerplaatsen. Nu doet zich een kans
voor om dit pijnpunt te verlichten. De kavel met woning aan de Hoge
Rijndijk, tussen de Hoge Rijndijk 15 en de Korte Waarder, staat sinds
ongeveer een jaar te koop. Op 2 maart 2021 heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten om dit perceel, Hoge Rijndijk
15, onder voorbehoud aan te kopen. Het voorbehoud voor aankoop van
het perceel is nodig omdat er nog bodem- en asbestonderzoek moet
plaatsvinden. Ook moet de gemeenteraad nog instemmen met de
aankoop. Het Dorpsteam WIN en omwonenden zijn al geïnformeerd.
Op de locatie ziet de gemeente mogelijkheden voor het toevoegen van
parkeerplaatsen en voor één of twee woningen aan de Hoge Rijndijk
kant.
Digitale bijeenkomst
De gemeente heeft op 23 maart 2021 een digitale bijeenkomst
georganiseerd. Inwoners van de Hoge Rijndijk, Stichtse Hof en de Korte
Waarder in de nabije omgeving van het perceel konden hun reactie
geven. Ze dachten mee over mogelijkheden voor de inrichting, de
bereikbaarheid en de openbaarheid van de parkeerplaatsen. Inwoners
die niet bij het overleg konden zijn, konden hun reactie telefonisch
   =           # 
bij het verdere onderzoek en de uitwerking van de voorstellen. Zo
komen we tot een goed gebruik van de openbare ruimte. Wilt u hier
meer over weten? Neem contact op met Lizet Keyzers of Leon Rijsdam,
bereikbaar op maandag t/m donderdag via (0172) 522 522 of via info@
bodegraven-reeuwijk.nl. Kijk op de website: https://gemeente.
bodegraven-reeuwijk.nl/nieuwerbrug voor het laatste nieuws
Leon Rijsdam
Team Projecten

Nieuws van EHBO-vereniging
Beste Nieuwsbruglezer,
De GGD is druk bezig met het zetten van de
Corona vaccins. Begin volgende week wordt naar
verwachting de twee miljoenste prik gezet. Vanaf
april moet de vaccinatiecampagne helemaal
 # #  =      > Q
1951 - 2011
vaccin nemen in het tweede kwartaal toe, ook
komt het Janssen-vaccin naar verwachting op de markt. De GGD wil
vanaf mei 1,5 miljoen vaccinaties per week kunnen zetten. Dat zijn
er momenteel nog rond de 350.000. Als de vaccinleveringen verlopen
zoals nu is afgesproken, is rond 1 juli bij iedereen die gevaccineerd wil
worden minstens één prik gezet. Dit zei demissionair minister Hugo de
Jonge (Volksgezondheid) begin maart.
Onze EHBO-vereniging is tot nu toe nog steeds niet actief zoals wij
het graag zouden zien, maar het is niet anders. Wij als bestuur hopen

erop dat wij weer aan de slag kunnen na de komende
zomervakantie, hopelijk eerder maar dat is voor iedereen
afwachten. Tot die tijd blijven de activiteiten van onze
vereniging beperkt tot online bestuursvergaderingen.
Als EHBO-vereniging zijn wij afhankelijk van donateurs,
die wij jaarlijks een donateur brief sturen. Wij willen
via deze weg alle donateurs hartelijk bedanken voor de
giften die zij de afgelopen weken hebben overgemaakt!!
Wij zijn hier erg blij mee!
Wilt u de vereniging ook steunen door een eenmalige
gift? Dat kunt u doen via
NL 07 RABO 0114 2925 07
t.n.v. EHBO Nieuwerbrug. Wilt u vaste donateur worden
en ieder jaar een (vrijblijvende) brief ontvangen als
herinnering? Stuurt u dan een e-mail met uw adres naar
penningmeester@ehbo-nieuwerbrug.nl.
Martin Wolswijk.
Algemeen bestuurslid EHBO-vereniging Nieuwerbrug

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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SPORTEN IN NIEUWERBRUG

Nieuwerbrug wordt steeds mooier!

Ja! Zelfs in deze tweede verlengde Lock down kunt u nog steeds tennissen
   Y  \+]^^`< q  
# #      
leeg te maken. Goed voor lichaam en geest.
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en onze leden ontvangen
u graag (op gepaste afstand) met open armen. Vanaf april hopen wij
weer van start te gaan met de tennislessen. Deze vinden plaats op
maandagavond en zijn toegankelijk voor alle niveaus. Bent u een starter
schroom dan niet, u kunt het altijd leren spelen. . Wij hebben eventueel
oefenrackets op de club om het uit te proberen. Heeft u ooit getennist en
wilt u uw skills weer opfrissen? Stof uw racket af en kom.

Project “Nieuwerbrug wordt steeds mooier!”

Wij hebben verschillende acties zoals:

geconstateerd op de Graaf Florisweg tussen de
Bruggemeesterstraat en de Hoge Rijndijk.
Om toekomstige schade aan de woningen te voorkomen
dient de gemeente herstelwerkzaamheden aan de
onderliggende fundering van de rijbaan uit te voeren.

· Het lidmaatschap voor de jeugd van 16 jaar is gratis!
· Junioren van 16 t/m 17 jaar 47,50
· Op het lidmaatschap van senioren krijgt u het tweede jaar 50%
korting (hierbij geldt dat u de laatste 5 jaar geen lid van de
vereniging mag zijn geweest).

- In het dorp Nieuwerbrug aan den Rijn wordt een
herinrichting binnen de bebouwde kom uitgevoerd.
In hoofdlijnen bestaat deze herinrichting uit het
opbreken/aanbrengen
van
elementen-verharding,
groenvoorzieningen en asfalt.
De werkzaamheden zijn bijna gereed, echter
willen wij u informeren over de volgende herstelwerkzaamheden:

- Na de reconstructie zijn er toegenomen trillingen

Wat houdt dit in?
- Om de herstelwerkzaamheden uit te voeren zal de

Heeft u interesse, kijk op
onze site:
www.tvwiericke.nl
Houd vol en tot april!

verharding over de gehele rijbaan verwijderd worden.
Daarnaast zal ook plaatselijk de volledige fundering
verwijderd worden en opnieuw worden uitgevuld.
Wanneer de werkzaamheden gereed zijn zal de rijbaan
weer dicht gestraat worden.

Esther Hendriks
TV Wiericke

De verwachting is dat de werkzaamheden van 19 april
2021 t/m 30 april 2021 zullen duren. Hierbij zal de
rijbaan volledig afgesloten worden voor het verkeer.

Nieuwe bomen
Nieuwe bomen langs het jaagpad bij oude Bunnik terrein
GREEN Real Estate transformeert het voormalig bedrijfsterrein aan de
Weijpoort tot een nieuwe woonwijk. Ook de bomen langs de voormalige
Bunnik-locatie worden hierbij onder de loep gelegd.
Uit inventarisatie van de essen blijken dertien bomen een matige
kwaliteit en levensverwachting te hebben, minder dan 5 jaar. De
ontwikkeling van het terrein biedt een ‘natuurlijk’ moment en een kans
om de bomenstructuur langs het jaagpad in te passen in het gehele plan
met als inzet een duurzame oplossing voor de lange termijn. De drie
gezonde bomen blijven behouden en de overige bomen worden gefaseerd
gekapt. Zo wordt het leefgebied voor vleermuizen in stand gehouden.
Voor de dertien gekapte bomen komen dertien nieuwe bomen. Die worden
daarbij beter verdeeld aangeplant langs het jaagpad, zodat er een
mooie structuur ontstaat met groene doorzichten. In het nieuwbouwplan
“Weypoortsche Reede” komen ook nieuwe bomen en veel groen.
De helft van de bomen zijn half maart al gekapt. De nieuwe bomen die
daarvoor in de plaats komen, worden in het voorjaar aangeplant. In
februari 2022 worden de overige bomen gekapt, waarop in het voorjaar
2022 de nieuwe aanplant volgt.
Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met
de heer R. Kuus via e-mailadres: rkuus@planresult.nl of met de Linda
Gosen van de gemeente via telefoon 0172 522 522 of info@bodegravenreeuwijk.nl. Zie voor meer informatie over de nieuwe woonwijk www.
weypoortschereede.nl.
Annemiek van der Meer
Communicatie gem. Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente is zich bewust van de extra overlast welke
hiermee veroorzaakt wordt. Wij doen ons uiterste
best om de werkzaamheden snel te laten verlopen en
de rijbaan weer zo snel mogelijk open te stellen voor
doorgaand verkeer.

Verkeersremmende maatregelen
- In de afgelopen periode zijn er veel meldingen binnengekomen over de gereden snelheid binnen de bebouwde
kom. De gemeente heeft besloten om aanvullende
snelheidsbeperkende maatregelen te plaatsen op de
Graaf Florisweg en de Korte Waarder. Deze zullen in
dezelfde periode als bovenstaande werkzaamheden
geplaats worden.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk via: Tel: 0172 522 522
of email: info@bodegraven-reeuwijk.nl

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
Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V.
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Bloeiende bermen, Bijen en Biodiversiteit
Samen met de gemeente zijn we bezig om
meer bloeiende bermen, bijen en insecten
en biodiversiteit te krijgen in de gemeente
Bodegraven- Reeuwijk.
Al een aantal jaren is er een groeiende
belangstelling voor dit onderwerp. Immers er
zijn allerlei verstoringen. Door meer stikstof
in de lucht, grote gebruiksdruk in het gebied,
steeds meer verkeer en vervuilingen raakt de
natuur uit evenwicht. Met als gevolg minder
weidevogels, maar ook minder bloeiende
bermen met weer als gevolg minder bijen,
vlinders en insecten. Ook de mensen gaan hier
hinder van ondervinden. Zonder bijen is er
ook geen bestuiving meer en zullen bepaalde
planten en bomen onvoldoende vruchten en
gewassen leveren. Maar ook minder voedsel
voor vogels en andere dieren.
Vorig jaar is er begonnen om op diverse plaatsen de bermen in te zaaien met speciaal
bloemenzaad, dat bijen en diverse insecten aantrekt. Ook voor particulieren is er een
aantal zakjes zaad mogelijk.
Mocht u een gedeelte van uw tuin willen ombuigen naar zo’n ecologisch paradijsje, dan
moet dit ook voedselarm worden. Een m² is al genoeg. Haal eventueel het gras weg, spit
het goed om. Daarna is het verstandig om er ongeveer 5 cm zand overheen te scheppen en
het goed door te harken, zaaien en daarna de aarde plat te maken. Regelmatig water geven
en dan in de zomer maar genieten van de mooie bloemen die er zullen gaan groeien en alle

Nieuwsbrug maart 2021

Talentenateliers
In maart hebben we een nieuwe ronde
talentenateliers gehouden. In de eigen
klas werd aan de gang gegaan met het
atelier. Helaas konden we deze keer geen
ouders of andere mensen uitnodigen om
iets over hun talent te delen. Gelukkig
}#   
talenten. In groep 1-2 stond muziek
centraal. Hierbij hebben de kinderen
geleerd wat hoge en lage tonen zijn en

Ani van der Winden
WIN

Kleuters in
de ruimte

NIEUWS VAN CBS DE BRUG
Biddag - de biddende bouwer
Woensdag 10 maart was het biddag,
in een online kerkdienst werden
we meegenomen in het verhaal van
Nehemia. Dominee André vertelde ons
over Nehemia die de stad Jeruzalem
graag wilde herbouwen. Eerst ging hij
bidden tot God of dat een goed plan
was. Nehemia wilde goed doen voor zijn
stad. Zo kunnen wij ook goed doen voor
elkaar door bijvoorbeeld behulpzaam te
zijn. Dit jaar konden met niet met elkaar
naar de kerk. Daarom hebben we in
iedere klas de dienst gekeken, de liedjes
gezongen en met elkaar gebeden voor de
gebedspunten die we met elkaar hadden
bedacht. Wilt u de dienst terugkijken,
dat kan via het YouTube kanaal van de
Brugkerk.

insecten, bijen en vlinders te zien, die
de gewassen zullen komen bezoeken.
U kunt natuurlijk ook een bijen- of
insectenhotel maken in uw tuin. Alle
beetjes helpen.
Het is thuis ook belangrijk dat u uw
snoeiafval weghaalt. Als het blijft
liggen, vergaat het en wordt de bodem
stikstofrijk. Maar de meeste gewassen,
die op zo’n stikstofrijke grond groeien,
zijn de brandnetels, distels, grassen en
bramen. Die wilt u ook niet in uw tuin
of grasveld hebben. Dus als u het gras
maait of uw tuin snoeit, doe het afval
dan in de groene bak (en zeker niet in
de bermen neergooien).
De gemeente stelt een aantal zakjes
zaad ter beschikking voor dit doel.
Indien u een klein zakje zaad zou
willen hebben, stuur dan een email
naar ani.wndn@gmail.com met uw
adres, dan zorg ik dat u een zakje
krijgt (waarschijnlijk rond 22 april,
de landelijke inzaaidag). De oplage
is beperkt en wordt op volgorde van
binnenkomst verwerkt.

of muziek snel of langzaam gaat.
In groep 3 werd er getimmerd met
        # 
gemaakt. Ook werden er mooie
vlinders geschilderd. Groep 4-5
ging aan de slag met het maken van
dieren van klei. Best lastig om een
mooi glad dier te maken. Daarna
zijn ze nog geschilderd. Echte
kunstenaars waren te zien in groep
7 waar men aan de slag ging met
het tekenen van een portret. Groep
6-8 ging aan de slag met het maken
  #  #   
werd een script bedacht en het
decor gemaakt. En daarna heel veel
foto’s maken! Het waren geslaagde
ateliers!

Groep 1-2 werkt aan
het thema “In de
ruimte”. Er wordt
gespeeld in de ruimtehoek. Ook wordt er een
ruimtedans geoefend. Tijdens de gymles hebben
zij als 'echte' astronauten door de ruimte
gezweefd, tussen de planeten door. Als ze op een
planeet waren geland moesten ze goed luisteren
wat ze op de planeet
moesten doen...staan,
zitten, draaien. Op
de ene planeet werd
Nederlands gesproken,
op een andere Engels
en op de derde planeet
Vlaams.
Mariska Kool-Oudijk
Leerkracht
Groep 4/5
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Lezers schrijven………..
Mijn ouders zijn van boerenafkomst, dus ze waren
van jongs af aan gewend met het omgaan met
dieren. Nadat ze getrouwd waren vonden ze een stek
in Nieuwerbrug. We praten nu over de jaren dertig
van de vorige eeuw. Mijn vader was timmerman/
metselaar bij Klaas Mulckhuizen, dus hij kwam altijd
laat thuis, terwijl mijn moeder de hele dag bezig was
met huishoudelijke taken waaronder het verzorgen
van wat beesten zoals een tiental kippen, een paar
konijnen en een moestuin met gemakkelijke groenten.
~ $    #
de was gelegd werd om te drogen. De was werd eerst
gewassen, gespoeld in de Rijn en nog en keer en als
laatste voorzien van een zakje Poppetje blauw om de
was witter te laten zien als de was van de buurvrouw.
En dan op de bleek, zoals het grasveld dan heette te
        ##      $ 
wat beesten in de tuin, zowel over het gras als de
groenten. Maar we hadden een haan (gek genoeg was
zijn naam Henry, niet dat hij daar naar luisterde, hij
was de baas en iedereen moest naar hem luisteren),
hij stond op het hoogste punt van ons huis, kraaide
 #$    
in het midden van de schone lakens. Toen mijn moeder
dat zag werd ze woedend en nam een sprint naar de
besmeurende haan en draaide hem zijn nek om. Hij
gaf nog een klein gilletje en de meiden moesten het
zonder hem doen. Het duurde niet lang of hij lag in
zijn blootje te sudderen in de pan met wat verse
groente en Maggie uit eigen tuin.
]$  # 
pijn had in of op je lijf zei mijn moeder altijd: “Verse
kippensoep helpt overal tegen”. Dus als wij ergens
een pijntje of iets dergelijks hadden kregen wij altijd
kippensoep. Wij hebben wat een kippensoep gegeten.
Maar die avond met Henry was het wel erg lekker.

Geen voetbalveld ?
Geen voetbalveld in het dorp, VV De
Rijnstreek biedt uitkomst
Er wordt gebouwd in Nieuwerbrug en dat
betekent vernieuwing en aangroei van het
dorp. Op zich goede ontwikkelingen, maar
helaas moet daar wel per direct alles voor
wijken. Onze jeugd, die nu veel thuis zit,
wil graag een potje voetballen. En dat deed je altijd op het ‘stenen
veld’. Helaas is dat nu een bouwput en wordt de aanwezigheid van de
jongens en meisjes op het schoolplein ook niet altijd gewaardeerd.
Maar VV De Rijnstreek biedt uitkomst. We begrijpen de vraag van de
jeugd en willen hen helpen. In de toekomst zal de club voorzien zijn van
hun eigen pannaveld, maar tot die tijd stellen wij ons veld beschikbaar
voor de jeugd van Nieuwerbrug.
De afgelopen maanden wordt het bestuur regelmatig gevraagd of er
kinderen mogen voetballen na schooltijd. Wij werken daar graag aan
mee. Het is juist nu extra belangrijk om de saamhorigheid te behouden
en de kinderen te laten bewegen.
                      #
te voetballen heeft het mis. Er zijn zelfs moeders of vaders die hun
zoon of dochter even een uurtje wegbrengen. Uiteraard allemaal met
toestemming van het bestuur.
Dit is ook geen open uitnodiging. We voorzien de kinderen van Nieuwerbrug
van een voetbalgelegenheid en zij maken daar gretig gebruik van. De
gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft voorlopig nog geen oplossing voor
de jeugd en dus doet VV De Rijnstreek het. We leveren graag wat de
gemeente niet kan: een veld om lekker een balletje op te trappen. De
jeugd vaart er in elk geval goed bij. En we vertrouwen erop dat ook alles
netjes achtergelaten wordt en er respect is voor onze spullen.
Robert van den Berg
VV De Rijnstreek

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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Uit de notulen van de Oranjevereniging deel 3
We schrijven 11 februari 1958. Er is een ledenavond waarbij
aanwezig 10 bestuursleden en 15 leden.
De ledenopkomst is ondanks de gratis verloting niet erg hoog.
^   $  &%  q             
maar er zit niet veel geld in kas. En men wil ook eigenlijk de
contributie niet verhogen. Maar hoe dan ook op 30 april, de
verjaardag van koningin Juliana, moeten er wel kinderspelen
worden georganiseerd. Besloten wordt om een collecte in het
dorp te houden. De opbrengst hiervan dekt uiteindelijk de kosten
van het kinderfeest.
Op de volgende vergadering wordt alweer nagedacht over het
volgend jaar. De jaarvergadering vindt plaats op 26 januari 1959
in de bovenzaal bij J van Schaik. Prijzen voor deze verloting zijn
2 kilo rollade en rookwaar!
Zo eind januari begin februari organiseert de Oranjevereniging
altijd een feestavond. Dit bestaat dan uit een toneelavond met
een verloting, gehouden in Het Grauwe Paard.
Dit jaar is de feestavond op 2 februari 1959.
q     $ ***   #   #      $ 
35,00.
Voor de gratis verloting worden de prijzen geregeld bij de
plaatselijke middenstand: bakker Zaal, bakker Donker, bakker
Aberson, bakker Breedijk, en Bouthoorn die een winkel had in
rookwaren/kapper.
Het kinderfeest is weer op 30 april. Alleen dit keer hebben de
}    #   
of sprekende pop te regelen. En dat is dan uiteindelijk ook
gebeurd. Het was een groot succes “de kinderen hebben gebruld
van het lachen”
In 1960 is het ledenaantal 168. De jaarlijkse feestavond is
op 1 februari. Er wordt een toneelstuk opgevoerd door de
Oranjevereniging van Driebruggen.
In de maanden erna wordt er druk vergaderend want op 5mei viert
Nederland 15 jaar bevrijding. En daar wil de Oranjevereniging
extra aandacht aan geven. Er komt een optocht.
Op 18 maart wordt er vergaderd met leden van andere
verenigingen uit het dorp die ook meedoen met de optocht.
Het traject van de optocht is te lang om alle kinderen (zo’n 170)
te laten lopen dus zal de vrachtauto van Dhr. Zeeuw worden
gebruikt om een aantal kinderen te vervoeren. De rest gaat op de
wagens. Er doen 40 wagens mee waaronder twee Landauers voor
het College van Bruggemeesters. Verder doen mee: De Borefse
Ruiters, Fanfarekorps, De school, IJsclub Wintervermaak, NIVO,
EHBO, Zangvereniging, Groene Kruis, Muziekvereniging Kunst
Na Arbeid, DVV, L. Bosman met trekker, de oude en de nieuwe
   ~+       + Y$  
voor de kinderen een traktatie. s ’Avonds wordt er een toneelstuk
opgevoerd door de LTJB “Stenen voor brood” dit vind plaats in
een grote tent.
^       #           
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767,83 opgeleverd.
De Oranjevereniging heeft een uitnodiging ontvangen van de
gemeente Bodegraven vanwege de opening van de nieuwe brug.
(Burgemeester Crolesbrug) Daar zal de Rijn Revue gespeeld
worden. Het bestuur besluit niet mee te doen aan het bruggefeest
 #   $ *** 
Op 30 april 1961 zal de muziek-en zangvereniging optreden
vanwege de verjaardag van de Koningin.
  #       =
kinderspelen worden gehouden op het voetbalveld. En er is een
puzzelrit.
In januari 1962 vieren koningin Juliana en prins Bernard hun
25-jarig huwelijksfeest.
31 januari is prinses Beatrix jarig en dat is dit jaar ook de datum
waarop de jaarlijkse feestavond
wordt gehouden. Ondanks dat dit veel geld kost de laatste jaren

besluit het bestuur om het toch door te laten gaan. Er wordt weer
een toneelstuk opgevoerd; ”Liefde is geen speelgoed” kosten
$ &** 
Bij de bespreking over de activiteiten voor Koninginnedag is
namens de schoolmeester van der End aanwezig. Hij gaat de
kinderspelen leiden. Dit zal op het voetbalveld plaats vinden. Het
 #&*  ^#     
avonds een feestavond (toneel) verzorgt door de Oranjevereniging
van Driebruggen.
Op 31 januari 1963 wordt de jaarlijkse feestavond gehouden.
Inmiddels ook wel de Beatrixavond genoemd.
Er zijn wat mensen uit het dorp die zelf wel een toneelstuk
zouden willen instuderen en spelen. Maar na enig overleg besluit
men toch om hier een gezelschap voor in te huren.
De jaarlijkse ledenvergadering is op 14 februari 1963. Het
ledenaantal staat op 173. Er is niet zoveel geld meer in kas.
Geopperd wordt om iedereen die kinderen heeft lid te maken
van de Oranjevereniging, min of meer verplicht dus, maar dat
          $  **        
echt doorgezet uiteindelijk. Maar men kan en wil geen kinderen
uitsluiten.
q    *   $ &**** #  
350 goed gevulde snoepzakjes worden gemaakt. Dan wordt er
door enkele leden nog geopperd om een volksfeest te houden.
Het bestuur antwoord dat dat wel lukt in De Meije of De Lange
Ruige Weide maar niet in Nieuwerbrug!
Dan wellicht een lampionnenoptocht als er geen geld voor een
avondprogramma is? Hier wil het bestuur wel over nadenken. En
#   #     
In 1964 heeft de Oranjevereniging nog steeds te kampen met een
wat teruglopend ledenaantal. Er zijn wat mensen vertrokken uit
het dorp maar er komen ook weer nieuwe gezichten bij.
Dit jaar zijn er wel kinderspelen maar geen groot feest. Volgend
jaar (1965) is het 20 jaar bevrijding en dan wil men wat groter
   ]       $ &* 
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kas. Besloten wordt om een collecte te houden in het dorp om zo
geld op te halen voor de festiviteiten op 5 mei.
Op 4 mei wordt er een kerkdienst gehouden. Dhr. Burggraaf wordt
gevraagd om zijn medewerking verlenen: Het blazen van de Last
Post.
Op 5 mei is er een optocht. Voor de kinderen worden 300 toeters
à 25 cent en 100 vlaggetjes à 5 cent ingekocht.
Middags is er een puzzelrit.
Om 19.00uur gekostumeerd voetballen en om 20.30uur een
lampionnenoptocht. Hiervoor koopt de Oranjevereniging 300
lampionnen à 35 cent.
Van de gemeente Bodegraven krijgt de vereniging 80 cent subsidie
per kind voor dit feest.
Tot zover volgende maand deel 4.
Dorothea Verduyn
Oranjevereniging Prinses Juliana

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'
Nieuwerbrug aan de Rijn

info@pmvanbemmel.nl



7 keer op rij
Beste Wijnsupermarkt
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Meest Verantwoorde Supermarkt

2020



3 keer op rij
Beste Vleeswaren Supermarkt
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2019


ReviconBarosta produceert onderdelen en samengestelde
componenten in uitsluitend roestvast staal en realiseert
complete installaties.

Klompenmakersweg 9
3449 JB Woerden
Tel.: 0348 - 457 040
E-mail: info@reviconbarosta.nl
www.reviconbarosta.nl

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00

Hoogendoorn/Dorp 14 // Waarder // T: 0348 501311

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
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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

