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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

Voorwoord

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

HvS Photography

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

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 Hazewinkel

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

Het is alweer december. Een bijzonder jaar was het zeker. Kinderen
thuis en kou en sneeuwpret in februari. De lente kwam en langzaamaan
ging de wereld weer open. Met of zonder prik en test vierden we
vakantie in binnen- of buitenland. Maar de zomer was nog niet voorbij
of de virussen waarden alweer rond. Gesprekken lijken alleen nog maar
te gaan over corona, testen en vaccinaties. Het wordt er niet gezelliger
op.
Voor mij persoonlijk was het een jaar van heen en weer. Ik begon het
jaar met Saskia en Dhia in de Dagwinkel. We hadden goede moed.
Ook voor mijzelf had de winkel een sociale functie. Ik sprak meer
dorpsgenoten dan ooit en had een gezellig loopje naar de winkel met
mijn kleindochter die één dag in de week bij ons is. Toen de pizza’s
kwamen, werd het nog aantrekkelijker.
Onze plannen om een kleiner huis te vinden werden steeds lastiger.
Twee serieuze pogingen gingen uiteindelijk toch niet door. Waar vind je
zo’n mooie plek als hier in Nieuwerbrug. Ik ging ons dorp steeds meer
waarderen en we zitten nog steeds waar ze zitten.
Toen mijn moeder in Groningen in juni haar enkel brak, kwam er een
andere vorm van heen en weer. Elke week gingen we enkele dagen naar

         
de prachtige omgeving ten zuidwesten van de stad. Zou ik terug willen?
Misschien als ik alleen zou zijn, maar man en kinderen hebben niets
met Groningen, dus ja… . Na enkele weken koos ik wederom bewust
voor Nieuwerbrug. Inmiddels woont mijn moeder in een verzorgingshuis
en is haar huis verkocht. We zijn bezig met het opruimen van de laatste
herinneringen.
Dus nu zit ik hier in Nieuwerbrug. In een omgeving die ik met nieuwe
ogen ben gaan zien en waarderen. De Dagwinkel mocht het helaas niet
redden, in het Huis van Alles is daarentegen meer te doen dan ooit.
De Facebookgroep ‘Nieuwerbrug helpt elkaar’ lijkt in een duidelijke
behoefte te voorzien. Of alle geplande activiteiten de komende tijd
doorgaan is zeer de vraag. Maar wat ik wel hoop dat doorgaat is het
respect voor de verschillen. De ondernemers, boeren, vakmensen,
pensionado’s, jongeren, authentieke Nieuwerbruggers en import, in
ons dorp woont en leeft alles door elkaar. Ieder heeft zijn eigen rol en
verantwoordelijkheid. Laten we naar elkaar om blijven kijken, ook in
het nieuwe jaar!
Cora Postema

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 2021 is € 27,50.
Het rekeningnummer is NL25INGB.000.554.0210

FINANCIEEL
Rekeningnummer NL17INGB.000.420.7477
t.n.v. Stichting Nieuwsbrug,
Bruggemeestersstraat 8
Abonnementen

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

BRUGJES
Brugjes zijn alleen voor de ingezetenen van de Brandschouwerij
en gratis. Maximaal 6 regels. Insturen via de mail.

LEZERS SCHRIJVEN
De redactie acht zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van
ingezonden stukken. 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.

ADRIE KROMWIJK
In- en verkoop van gebruikte auto’s
APK keuringen
En ook voor al het onderhoud aan uw auto kunt u bij ons terecht!
Weyland 40 - 2415 BC Nieuwerbrug a/d Rijn
Tel: 06 - 53378043 - E-mail: akronnieuwerbrug@gmail.com
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER
01
01
06
06
06
06
08
08
13
13
14
17
17
18
18
20
20
20
20
22
22
27
27
29
29
30

december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december

WIE
woensdag
woensdag
maandag
maandag
maandag
maandag
woensdag
woensdag
maandag
maandag
dinsdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
maandag
maandag
maandag
maandag
woensdag
woensdag
maandag
maandag
woensdag
woensdag
donderdag

WAT

Knutsel Club
Knutsel Club

Tone
Huis van Alles Samen
De Brug
Brugkerk
Knutsel Club Meisjes
Knutsel Club Meisjes

TABATA
Body balance
Zumba
Tone
Meisjes Jongens Gr 3,4 en 5
Meisjes Jongens Gr 6,7 en 8
TABA
Body balance
Zumba
eten
Kledinginzameling
Kerstviering
Oudpapier
Tolvignet
Jongens Gr 3,4 en 5
Jongens Gr 6,7en8
Zumba
Tone
TABATA
Body balance
Zumba
Tone
Tabata
Body balance
Huis van Alles

WAAR
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Wierickehuis
Wierickehuis
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Wierickehuis
Schoolplein
Wierickehuis plein
Dorp
Wierickehuis
Wierickehuis
Wierickehuis
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Bingo Wierickehuis

Deze maand worden er nog veel dingen georganiseerd maar die staan uitgebreid in de Nieuwsbrug.
Kopij aanleveren: via de mail: postvoordenieuwsbrug@live.nl. Mail adres tolbrug@ziggo.nl NIET MEER GEBRUIKEN
Zijn er voor de maand januari 2022 nog dingen die u in deze rubriek wil zien?
Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl

KOOP LOKAAL
R
E
K
E
VERZ AAL
LOK
Meer weten?
Bel 0348 688 316 of stuur
een e-mail naar
info@ovmrijnenaar.nl
Binnenlopen kan natuurlijk ook!
Graaf Albrechtstraat 2-A

TIJDEN
19.00
20.00
19.00
20.00
14.15 18.45 19.00
20.00
19.00
20.00
12.00
08.30
20.00
07.30
10.00 14.15 18.45 19.00
20.00
19.00
20.00
19.00
20.00
19.00
20.00
20.00

15.30
20.00

13.00
15.30
20.00
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE
Diensten om 9.30
en 18.30 uur
5 dec.

9.30 uur

ds. A.J.R. Treur
Kom over de brug dienst, Brugkerk
18.30 uur ds. P.J. Droogers, Werkendam
12 dec.. 9.30 uur ds. A. Baas
18.30 uur ds. A.J.R. Treur
19 dec. 9.30 uur ds. A.J. Mouw, Aalburg
18.30 uur ds. A. Baas
24 dec. 19.00 uur dhr. Nathan Noorland
Kinder-kerstnachtdienst (Brugkerk)
22.00 uur dhr. Nathan Noorland (Brugkerk)
25 dec. 9.30 uur ds. A. Baas
18.30 uur ds. B.E. Weerd, Papendrecht
26 dec. 9.30 uur ds. E.J. de Groot, Katwijk a/d Rijn
18.30 uur dr. A.J. van den Herik, Dordrecht
31 dec. 19.30 uur ds. A. Baas
Oudejaarsdienst
Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven.

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK
5 dec.

Ds. A.J. R. Treur
Kom over de brug dienst
12 dec. Dhr. Nathan Noorland
19 dec. Ds. Erick, Woerden
24 dec. 19.00 uur Dhr. Nathan Noorland en ds. A.J.R Treur
Kinder-kerstnachtdienst
22.00 uur Dhr. Nathan Noorland
Kerstnachtdienst
25 dec. Dhr. Nathan Noorland
31 dec. Dhr. Nathan Noorland,
Oudjaarsdienst
               
 

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

tolvignetten 2022
Beste inwoners van de Brandschouwerij
Binnenkort start de verkoop van het
nieuwe tolvignet voor 2022. Het tolvignet
kost €5,00. Dankzij de opbrengst van het
      $   "
worden van de gedane restauratie aan de
onafhankelijkheidstoren. Daarnaast bent u
met vignet herkenbaar voor de brugwachter,
wat de doorstroming bevordert. Bij deze wil
het College van Bruggemeesters u verzoeken uw vignet tijdens
        
      "  #

Verkoop vignetten in het Wierickehuis :
Zaterdagochtend
Zaterdagochtend
Woensdagavond
Woensdagavond

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

10.00
10.00
19.00
19.00

tot
tot
tot
tot

13.00
13.00
21.00
21.00

Met vriendelijke groet,
College van Bruggemeesters

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA!
NIEUWERBRUG KIEST VOORRR... IN 2022
IN HET KADER VAN DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN .
DINSDAG 15 FEBRUARI 2022 OM
20.00 UUR IN HET WIERICKEHUIS,
NIEUWERBRUG.
HET GROOT NIEUWERBRUGS
LIJSTTREKKERSDEBAT.
MEER INFORMATIE VOLGENDE MAAND!

Zoekt u een vertrouwd
persoon om bij u thuis
alles omtrent uw
 
  
Ik richt mij op senioren, nabestaanden
en alleenstaanden die willen sparren
over sparen, beleggen, pensioen,
(levens)testament, belastingaangifte
of een (levens)executeur zoeken.

MELDPUNT DIERENNOODHULP

SPREEKUUR WIJKAGENT

van
van
van
van

Ook kunt u het tolvignet bij de brugwachter kopen. Dit kan
natuurlijk als u met de auto de brug passeert maar dat geeft wel
enig oponthoud. Het is daarom ook mogelijk om, lopend of met
 % & * %   + /  / %
dan zal hij u ook helpen. (niet op zondag).
Dit kan al vanaf 1 december. Zowel voor de verkoop in het
Wierickehuis en bij de verkoop bij de brugwachter geldt: neem
uw kentekenbewijs mee want u kenteken wordt op het vignet
genoteerd en contant geld, want pinnen is niet mogelijk. Wij
geven zo alle inwoners van Nieuwerbrug ruim de gelegenheid
  "     < / 
betrokkenheid kunnen wij dit culturele erfgoed van Nieuwerbrug
behouden en onderhouden. Uiteraard doen we dit alles op zo’n
veilig mogelijke manier en onder voorbehoud van mogelijk
nieuwe regelgeving van het kabinet.

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

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

19 december
8 januari
19 januari
26 januari

“Financieel
ontzorgen met
één vertrouwd
contactpersoon”

Fred Sluijs
06 18 15 17 66

“Na mijn
bezoek heeft
u een zorg
minder”

www.fredsluijsadvies.nl
info@fredsluijsadvies.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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Uitnodiging warme maaltijd 14 december 2021
Eén keer in de maand wordt in het Huis van
Alles Nieuwerbrug een warme maaltijd
geserveerd voor alle dorpsbewoners.
Een maaltijd kost € 6,50 per persoon,
inclusief een drankje. Natuurlijk worden
""     "  
om in een ‘coronaveilige’ omgeving
te kunnen genieten van een gezellige
maaltijd. U bent van harte welkom!
Geniet van een Winterse Maaltijd

Hollandse Maaltijd:
- Tomatensoep
- Hachee met aardappelpuree,
rodekool,
en
l
d k l appelmoes
l
een groene salade
- Huisgemaakte hangop met stoofpeertjes
Wanneer: Dinsdag 14 december 2021
Waar: Huis van Alles, Wierickehuis
Tijd: inloop 11.45 uur, maaltijd
12.00 uur – 13.30 uur
Kosten: € 6,50 (overhandigen na de maaltijd)
Inschrijven: t/m donderdag 9 december bij
Mieke Burggraaf telefoon: 06-29275234 mail: mieke.tuin92@gmail.com

Zwemsteiger gaat niet door!
Weet u het nog: een van de onderdelen in het plan voor de
vernieuwing van het centrum van Nieuwerbrug betrof een
zwemsteiger in de Oude Rijn.
Nu het centrum grotendeels aangepast is, kregen we van diverse
kanten de vraag wanneer deze steiger toch eens kwam, zodat de
kinderen daar volgend jaar lekker zouden kunnen zwemmen.
De bedoeling was dat het een lage steiger zou worden, geschikt
voor meerdere doeleinden.
Allereerst natuurlijk als zwemsteiger. Ook zouden vissers de
steiger kunnen gebruiken en kano’s zouden er gebruik van kunnen
maken om van plaats te wisselen. Bovendien zou de steiger
rolstoelvriendelijk worden. In een gesprek met de gemeente bleek,
dat de gemeente wel wilde helpen met het maken van de het plan
en de vergunningaanvragen, maar dat er geen geld voor het maken
van deze steiger beschikbaar was. Wel zou de gemeente bereid zijn
om verantwoordelijk te zijn voor het toekomstige onderhoud. De
WIN zou zelf het geld bijeen moeten brengen voor de steiger, door
bijvoorbeeld fondsen aan te schrijven of sponsoring. In oktober
hebben we allereerst aanwonenden gepolst op de Hoge Rijndijk
en De Bree, omdat deze mensen in de directe omgeving van de
geplande steiger wonen. Sommige omwonenden reageerden heel
enthousiast en vonden het een goed en leuk plan
Maar precies evenveel aanwonenden hadden er kleine of grote
bezwaren tegen en één wilde nog nadere informatie.
Wij vonden dit onvoldoende draagvlak en hebben besloten het
plan, in ieder geval voor nu, te laten rusten. Gelukkig blijft de
steiger in de Dubbele Wiericke wel bestaan en zwemmen in de
Oude Rijn blijft natuurlijk ook zonder zwemsteiger mogelijk.
Namens De WIN
Ani van der Winden

weg uit Nieuwerbrug
Lieve mensen van Nieuwerbrug,
Als je dit leest, zijn wij na 15 jaar in Nieuwerbrug gewoond te
hebben, verhuisd naar Maarn/De Utrechtse Heuvelrug en gaan we
een nieuw avontuur aan. De reden voor verhuizing ligt vooral in het
praktische. In ons oude huisje aan de Rijn was het lastiger wonen
als je ouder wordt en/of wat handicaps hebt. Roel houdt erg van
de bossen en een mooi gelijkvloers appartement kwam op ons pad.
Wij zijn vanuit de grote stad ooit bewust in Nieuwerbrug komen
wonen en hebben met veel dorpsbewoners lief en leed gedeeld. We
zijn er ons ook van bewust dat we in dit opzicht veel achterlaten.
De leuke contacten, sportverenigingen, dorpsteam, onze duizenden
rondjes door het dorp en wat al niet meer, gaan we zeker missen.
Jullie en het dorp zitten voor altijd in ons hart! We wensen je het
beste toe!

 
Weet u wat u moet doen?
Kosten:

150,00 p.p.

incl. lesmateriaal, examen, diploma en koffie of thee in de pauze.

Tijd:

20.00 tot 22.00 uur

DATA:

26 januari 2022
2 februari 2022
9 februari 2022
16 februari 2022
9 maart 2022
23 maart 2022
30 maart 2022
6 april 2022
13 april 2022
20 april 2022 (examen)

Locatie van de cursus:
het Wierickehuis in Nieuwerbrug.
8NXQW]LFKLQVFKULMYHQWRWMDQXDUL

Met vriendelijke groet,
Roel Veldman en Liesbeth Roelse

KERST OP HET PLEIN!
Voor meer informatie en/of het
inschrijfformulier kunt u terecht bij het
secretariaat en op onze website.
EHBO Nieuwerbrug
secretariaat:
Rianka Koolstra
Sleutelbloem 99,
2412 AL Bodegraven
06 4825 0801
www.ehbo-nieuwerbrug.nl
info@ehbo-nieuwerbrug.nl

Beste dorpsgenoten,
Kerstfeest vier je samen! Van jong tot oud.
We weten niet hoe de komende tijd zal gaan lopen, maar we willen
jullie uitnodigen om op Vrijdagavond 17 december om 20:00 naar
het Wierickeplein te komen voor samenzijn en muziek.
We zingen bekende kerstliederen. Wie neem jij mee?
Tot dan!
Kerstgroet, namens Brugkerk en Bethlehemkerk
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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
>>QX  

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
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Volkskerstzang
Promising Voices organiseert op 18
december 2021 voor de 25e keer de
Volkskerstzang in de Dorpskerk in
Bodegraven. Het thema voor deze
kerstzang is veelbelovend: Christmas
makes everything new!
Na een tijd waarin veel te weinig
samen kon worden gezongen,
is het koor verheugd om bij dit
jubileumconcert te mogen zingen
dat Kerst alles nieuw maakt.
Dit jaar is het de 25e keer dat de
Volkskerstzang wordt georganiseerd.
Vanwege dit jubileum worden de
solo’s gezongen door Suzanne van
der Velde, Ariën Vink en Miranda de
Vlieger. Er zijn drie uitvoeringen op
zaterdag 18 december a.s. om 16.00
uur, 19:00 uur en 21:00 uur. De zang
wordt begeleid door vele muzikanten
o.l.v. Leon van Veen. Het repertoire
is gevarieerd en veelzijdig, van
klassiek tot uptempo en er zal ook
traditionele samenzang zijn.

Jubileum
Promising Voices telt nu ongeveer 65 leden. Wekelijks wordt
er op dinsdagavond geoefend o.l.v. Leon van Veen, die al
meer dan 20 jaar de dirigent is van het koor dat op 12 januari
1994 is opgericht. De eerste Volkskerstzang werd opgevoerd
in 1996. Jaarlijks wordt zo’n 7 keer medewerking verleend
tijdens kerkdiensten en soms in verzorgingshuizen.
Dankbaar
Terugkijkend op de voorbije 25 jaar is er veel dankbaarheid.
Na al die jaren is het bijzonder om nog steeds met een groot
aantal leden te mogen zingen.
Promising Voices zien jullie graag op 18 december a.s. bij één
van de concerten.

Even voorstellen?
Mijn naam is Fred Sluijs.
Ik ben geboren in 1968 en ik woon
in
Reeuwijk-Dorp
met
vrouw
en kinderen. Direct vanuit de
schoolbanken trad ik in dienst bij de
Rabobank. In mijn loopbaan heb ik
verschillende functies ingevuld zoals
die van Beleggingsspecialist en de
laatste 20 jaar als Financieel Adviseur.
Mijn specialiteiten liggen op het
gebied van oudedagsvoorzieningen
en vermogensopbouw (spaargeld, lijfrente en beleggen). Het accent ligt
op de advisering aan senioren (50+), nabestaanden en alleenstaanden.
Banken zijn verdigitaliseerd. Ik vind dit een verschraling. Hoe meer de
         "     "   " 
Voor de mensen die niet meekunnen, dan wel door de digitalisatie of door
de ontelbare producten het geheel niet meer overzien, valt er een gat in
het persoonlijk contact.
Ik haal enorm veel voldoening uit het dagelijkse klantcontact, mijn

Kaarten zijn verkrijgbaar
á
€7,50
via
www.
Zingenindekerk.nl . Voor de
middaguitvoering zijn de
kaarten voor kinderen t/m 12
jaar €5,- Het bedrag wordt
pas afgeschreven als het
evenement
daadwerkelijk
heeft plaatsgevonden.
Het koor hanteert de op dat
moment geldende regels van
het RIVM. Zoals het er nu
uitziet zal er een QR-code
check moeten plaatsvinden
bij de ingang.
https://www.facebook.
com/181265648580381/
posts/6644540825586132/
Namens Promising Voices
Irene Voogd

werk geeft mij energie. Ik voer niet alleen plezierige
gesprekken maar mag ook de mooiste verhalen aanhoren
en een luisterend oor zijn, zo voel ik mij echt verbonden
met mijn relaties. Ik hoor dan ook regelmatig van relaties
hoe prettig ze dit vinden, senioren zien juist graag een
  
/   "      [
gaat die met u meedenkt en u met regelmaat bijstaat.
Elkaar in de ogen kijken schept een vertrouwensband.
\   " "   
Ik werk met verschillende abonnementen waarbij ik
periodiek een afspraak met u maak maar het is ook
mogelijk om mij eenmalig voor advies of ondersteuning
 \ 
" /["
situatie wilt hebben of om uw administratie op orde te
brengen. Tevens kan ik u met raad en daad terzijde staan
als executeur en of levensexecuteur (gevolmachtigde).
Ik bied u graag, bij u thuis, de helpende hand en zorg voor
rust en inzicht.
Interesse? Bel gerust op 06-18151766 of kijk voor meer
informatie op www.fredsluijsadvies.nl
Fred Sluijs

Korte Waarder 28, Nieuwerbrug a/d Rijn
tel.: 06 26 28 21 88
info@djamilafashion.com
www.djamilafashion.com

Heeft u kapotte kleding of wilt
u iets laten (ver)maken?
Bij Naaiatelier Djamila Fashion kunt u uw
kleding laten herstellen zodat het er weer
uitziet als nieuw! Fashion designer Djamila
ontwerpt en produceert ook mode
artikelen waaronder leren en katoenen
tassen, mondkapjes, jassen, etuis en
make-up tasjes.

ABC Incasso B.V.
Korte Waarder 38
2415 AV Nieuwerbrug

www.abcincasso.nl
info@abcincasso.nl
0294 - 494100
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Weijland 22
2415 BB Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 070
Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66
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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

Spanjeweg 16 - 2441 PX Bodegraven
Telefoon 0172 - 617094 Telefax 0172 - 6185 84

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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Ik ben er van overtuigd dat niets ons
kan scheiden van de liefde van God,
die Hij ons bewezen heeft.
(Romeinen 8: 38 en 39)

De Heer heeft tot Zich genomen mijn lieve Joop,
onze lieve, zeer zorgzame vader, schoonvader,
opa en “ouwe” opa

Johannes Veraar
- Joop Oud-Loosdrecht,
15 mei 1932

Nieuwerbrug a/d Rijn,
3 november 2021

Verdrietig om zijn heengaan, maar
dankbaar voor de vele mooie jaren samen.
Je Anneke
Hans en Wilma
Jairo en Suzanne
Dian
Joke en Hendrik Jan
Annemieke en Bram
Martin en Nadja
Johan en Dina
Nelleke en Roel
Niels en Lizet
en achterkleinkinderen
Hoge Rijndijk 83
2415 AE Nieuwerbrug a/d Rijn
De dankdienst voor het leven van Joop en
de begrafenis op begraafplaats Vredehof in
Bodegraven hebben inmiddels plaatsgevonden.

Sint Maarten 2021
Afgelopen 11 november was het Sint-Maarten!
Ook dit jaar weer een geslaagde avond. Door de Corona helaas een
wat uitgeklede versie maar dat mocht de pret niet drukken.

FAMILIEDIENST KERSTAVOND
Ondanks de onzekere tijden van nu, zijn wij bezig met
het organiseren van een Familiedienst op kerstavond.
Alle kinderen zijn welkom. Neem je papa, mama,
broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje of wie dan ook
gezellig mee.
We hopen dat dit door kan gaan. Nader bericht volgt via
Social Scools.
Reserveer 24 december 19:30 maar vast in je agenda.
We gaan er weer wat moois van maken! Kom jij ook?
Kerstgroet namens Bethlehemkerk en Brugkerk

Heel veel kinderen liepen door de straten met lichtjes en lampionnen.
We hoorde zacht gezongen liedjes of juist uit volle borst maar beide
met 1 doel! Heerlijke snoepjes, fruit of wat ander lekkers!
En met kers op de taart uit de bus bij Donna een heerlijke warme
chocolademelk! Hoe geslaagd was deze avond!
Hoe dan ook de heerlijke buit is binnen… Op naar volgend jaar!
Lieneke Bleys
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Op 9 oktober hebben we de ambulance ondersteund met
het ‘afhijsen van een patiënt’ zoals dat heet. We doen
ons best om de patiënt gerust te stellen en zo pijnloos
mogelijk op de brancard te leggen, alvorens die op de
ladderwagen wordt geplaatst. We hopen dat dat goed is
gelukt en wensen mevrouw een goed herstel.

Nieuws van de brandweer
Van zondag 12 september op maandag
13 september 2021 werd er ingebroken
op de Kazerne en werd ons hydraulisch
gereedschap buit gemaakt. Gelukkig
werden de spullen later teruggevonden,
mede door de oplettende Nieuwerbrugger
Radwane. We waren dan ook meer dan
blij, want zonder dit gereedschap kunnen
we niet helpen bij auto-ongevallen en
beklemmingen.
Verder werden we opgeroepen voor
een koe in de sloot en een autobrand.
Beiden bleken loos alarm. Hoewel de koe
daadwerkelijk in de sloot stond, wist de
eigenaar van de koe het beest zelf uit de
sloot te halen. Denk nu niet dat er voor
een ‘dier te water’ niet meer gebeld hoeft
te worden met de hulpdiensten. Van de
      +  
boer geïnformeerd is, of het dier er al lang
staat en bijvoorbeeld onderkoeld is. Nu het
wat kouder wordt en de schapen weer in
de wei staan, komt het nogal eens voor dat
er een schaap in de sloot ligt en er niet
meer uit kan. De vacht zuigt snel vol met
water en onderkoeling is een reëel gevaar
voor het beest. Dus bel, we komen graag!
Ook werden er weer heel wat collega’s
      "     %
de zogenaamde PPMO deze maand. Er
wordt op kracht, behendigheid en conditie
getest. Gelukkig zijn alle deelnemers hier
weer voor geslaagd! Wie hier meer over
wil weten, YouTube heeft een aantal PPMO
"  

Op de rotonde van het Johannieterplein vond er op 16 oktober
een botsing plaats waarbij één van de auto’s over de kop
is gegaan. Brandweer Nieuwerbrug heeft hulp kunnen
verlenen en de situatie veiliggesteld.

Mocht u graag meteen wat meer weten over onze
werkzaamheden in plaat van wachten op de volgende
Nieuwsbrug, volg ons dan op Facebook onder de naam
Brandweer Nieuwerbrug.

Start bouw
“Ik had graag de 100 willen halen
Maar dat is niet gelukt
Ik vier mijn feest in andere zalen”

Start bouw op voormalige
bedrijfslocatie Francken
Metaal in Nieuwerbrug
Wethouder Jan Leendert van den
Heuvel heeft de eerste paal geslagen als
startpunt van de bouw van de woningen
aan de Hoge Rijndijk en Korte Waarder
in Nieuwerbrug. In nauwe samenwerking
tussen deNieuweOntwikkelaars B.V. en
Goudriaan Jongerius Bouw worden de
woningen gerealiseerd.
In de afgelopen periode zijn de opstallen
gesloopt en is de bodem gesaneerd. Er
worden twee woningen aan de Hoge
Rijndijk gebouwd en vijf woningen aan de
Korte Waarder.
Naast de realisatie van de woningen komt
er een ruim parkeerterrein voor extra
parkeergelegenheid.
Annemiek van der Meer
Communicatie

Martinus Lens

In alle rust is van ons heengegaan onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Martinus Lens
- Tinus Weduwnaar van Trijntje Lens - den Hartog sinds 21 juli 2007
Rietveld, 27 juli 1922

Gouda, 24 oktober 2021

Lia en Wijnand †
Ellie en Gert
Gerard
Klein- en achterkleinkinderen
Johan Willem Frisostraat 1
2415 AK Nieuwerbrug aan den Rijn
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
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Anderen vechten voor ons ‘rondje’

Citaat uit het AD van 20 november: “Een heerlijk rondje dwars
door de natuur. Een mooi groen stukje midden in de Randstad.
Onverhard ook, dat is schaars. Dwars door de Oude Hollandse
Waterlinie, en het is de enige manier voor mensen
uit Nieuwerbrug om naar het buitengebied te lopen.”
`    Q q%    {>  % 
belangenvereniging voor wandelaars die zich inzet
voor het behoud van onverharde en cultuurhistorische
paden.
Aanleiding is het plan van ProRail om onbewaakte
spoorwegovergangen op het traject BodegravenUtrecht te sluiten. Uit veiligheidsoverwegingen en
omdat er op dit traject meer treinen in de spits gaan
rijden. Dit betekent dat ook de overgang over het
Dubbele Wierickepad dicht gaat. Waarschijnlijk al
eind december.
Wellicht hadden wij Nieuwerbruggers ons er al bij
 "%   {>  |$ 
" "Q       
in provinciale staten van Zuid-Holland heeft PvdA-er
Willem Minderhout inmiddels om uitleg gevraagd.
Hij krijgt steun van CDA, 50Plus, PvdD en D66. Het
bezwaar is dat ProRail een spoorwegovergang sluit
zonder een alternatieve kruising aan te bieden.
Dat is vijf jaar geleden wel zo afgesproken in een
overeenkomst tussen ministerie, ANWB, ProRail,
Wandelnet, NOC*Nsf en de Fietsersbond.
Een woordvoerder van ProRail laat weten dat er
gekeken is naar alternatieven voor een spoorkruising,
    " ["  
voor is gekozen.
Je kunt de petitie nog ondertekenen. Als je googlet
op petitie, wierickepad kom je er vanzelf.
Cora Postema

Vroeger, vroeger
Op onze reis langs het Weijland zijn wij
aangekomen bij nummer 33. Hier stonden twee
huisje gebouwd met lichte grijze stenen. Aan
de oostkant woonde een boerenarbeider en aan
de westkant woonde Cees Nieremeijer met zijn
klompenmakerij. Deze keer beperken wij ons tot
de woning aan de oostkant.

De boer stopte met zijn bedrijf en de arbeider
ging verhuizen. Er kwam een onbekend jong
gezin in wonen. Plotseling ging het verhaal door
ons dorp, dat daar ’s avonds een schaars geklede
vrouw, onder een rode lamp voor het raam zat.
De was nieuws!! Heel veel mensen gingen met
  %     +       
Maar niets is zo oud als de krant van gisteren.
Waarschijnlijk viel de klandizie tegen, want na
enkele maanden waren zij weer vertrokken.
Henk Aberson
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“Ik vind het leuk om mensen te ontmoeten”

Cora Postema in gesprek met Jacqueline Domburg

meteen naar een bijeenkomst van het Huis van
Alles gegaan. Daar raakte ik in gesprek met
Esmee Hermsen van SAM en vroeg of ik niet
wat kon doen, ik wil me graag inzetten voor
de gemeenschap. In Vlaardingen woonden
we naast het buurthuis en daar was ik best
actief. Nu ga ik eens in de twee weken op
donderdagmiddag breien en haken in het Huis
van Alles. Ik hoop dat er mensen aanhaken. Ik
ben vooral een gezelligheidsbreier.”
Jacqueline vertelt dat haar zoon Patrick zich
ook al bij het HvA heeft gemeld. Hij gaat in
Bodegraven aan de gang om met jongeren
Dungeons en dragons als bordspel te spelen.
Op dinsdagmiddag wandelt Jacqueline met de
wandelclub. “Ik moet voor mijn rug bewegen.
In Vlaardingen hadden we een ‘beweegmaatje’
project, dus ging ik op zoek of hier ook zoiets
is. En in onze gemeente is zo’n wandelmaatje
project waarbij een buurtsportcoach je
koppelt aan iemand. Zo nam Cor contact met
me op en ben ik al wandelend al aardig wat
Actief inburgeren
te weten gekomen over Nieuwerbrug en de
Een week later zit ik in de zonnige omgeving. Nu heb ik me nu aangesloten bij de
woonkamer met betonvloer. “De wandelgroep op dinsdagmiddag.
vloer komt nog, die zat vast in
het Suezkanaal”, zegt Jacqueline, Mensen met een pakje
terwijl ik verder kijk naar de vogels Al pratend word ik steeds nieuwsgieriger
op het behang, de ramen, overal. naar Jacqueline. We kunnen uren praten over
“We houden wel van groen, maar of kinderen, over autisme en hoogbegaafdheid,
we groene vingers hebben moet nog over de wereld op dit moment. Maar het
blijken. In Vlaardingen had ik een mooist vind ik de behoefte van Jacqueline om
kinderopvang aan huis. We hadden mensen te zien voor wie ze echt zijn. De mens
een stenen tuin, waar de skelters en achter het label van beroep of kwaal. Ze is
stepjes heerlijk konden rijden. Nu altijd in voor een praatje. “Daarom vind ik
wonen we in een omgeving met veel het ook zo leuk dat ik de UPS, DHL en Homerr
groen, dus willen we ook onze tuin services hier kan voortzetten. Ik deed dat
groener. We gaan ons best doen.”
al een paar jaar in Vlaardingen en hier was
Ik merk op dat ze al zo actief is. Ik het nog niet. We gaan zien of er voldoende
kom de naam van Jacqueline tegen pakketten via mij worden geleverd. Voor
bij activiteiten in het Huis van Alles, het geld hoef je het niet te doen. Ik doe het
de wandelclub en meer. “Ja”, zegt vooral omdat ik het leuk vind om mensen te
Jacqueline, “ik wil graag zo snel ontmoeten.”
mogelijk inburgeren hier, dus ben ik
Cora Postema

Jacqueline Domburg?

Opeens verscheen van de zomer
de naam Jacqueline Domburg in de
Facebookgroep ‘Nieuwerbrug helpt
elkaar’. Het enthousiasme spatte
ervan af, ze viel me op. Bij de naam
Domburg dacht ik dat het wel een
oude bekende van hier zou zijn, die
verhuisd was naar de Weijpoort,
zo’n nieuw huis op het voormalige
Bunnikterrein. Totdat ik er mijn UPS
pakketje kwam halen. “Wij komen
uit Vlaardingen. Dat is wel even
heel anders. Maar mijn man werkt
in Montfoort, mijn zoon in Utrecht
en mijn dochter studeert in Leiden,
dus dit ligt heel centraal. En we zijn
geen familie van de Domburgs in
Bodegraven.” Ik besloot een afspraak
te maken voor een interview in de
rubriek: ‘Nieuw in Nieuwerbrug’.

Start training “Werken met Eigen Ervaring”
bij Stichting KernKracht.
Heb je een psychische kwetsbaarheid
en wil je leren om je eigen ervaring
in te zetten? Kom je straks ons team
ervaringsdeskundigen versterken? Begin
2022 start een nieuwe training ‘Werken
met Eigen Ervaring’. Dit is een training van
12-16 wekelijkse bijeenkomsten van 3 uur.
Deze training is voor mensen met ervaring
in de GGZ, verslaving en maatschappelijke
opvang. De training is erop gericht om iets
positiefs te doen met deze ervaringen.
Kernkracht biedt de training kosteloos aan.
Voorwaarde is dat je je als vrijwilliger bij
KernKracht in gaat zetten. Vrijwilligers
krijgen hierdoor werkervaring, een leuk
team om in samen te werken, begeleiding
(intervisie) plús een vrijwilligersvergoeding
voor terug. Woon je in de gemeente
Zuidplas, Krimpenerwaard, Waddinxveen
of Bodegraven-Reeuwijk, wil je je inzetten
om anderen te helpen, open zijn over je
psychische kwetsbaarheid, kun je goed
$       "   
ervaringen uit het verleden en wil je deel
uitmaken van een groep die elkaar begrijpt,
stimuleert en inspireert? Neem dan contact
op met Maartje Weeda, projectmedewerker
Herstel
&
Ervaringsdeskundigheid,
mweeda@kernkracht.nl Meer informatie
kun je vinden op www.kernkracht.nl
Inge Bos

Bericht van de Amnesty groep Nieuwerbrug.
Zoals u weet staan wij elk jaar begin
december op een zaterdag rond 10
december
in
de
Plus-Hoogendoorn
supermarkt
in
Waarder
met
een
handtekeningenactie voor een probleem
waar Amnesty op dat moment dringend
aandacht wil vragen. Net zoals vorig jaar,
zullen wij ook dit jaar vanwege de Coronamaatregelen, niet in Waarder staan. Voor
de lopende acties van Amnesty verwijzen
we u graag naar de website van Amnesty
Nederland, waar u ook online de acties
van Amnesty kunt steunen. Wij wensen u
""" +  
en natuurlijk onze beste wensen voor het
komende jaar!
Judith van Heel-Pluijm
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Tentoonstelling en de herinneringen van Nieuwerbruggers
Naar aanleiding van de tentoonstelling over 100 jaar Oranjevereniging vroegen
wij om uw eigen verhalen en oude foto’s. Wij hebben die reacties ook gekregen!
Met heel veel dank volgen hierna wat herinneringen van Nieuwerbruggers.

Het bliksembezoek van koningin
Juliana in 1954
Bijna niemand weet het, maar er zijn een
paar oudere Nieuwerbruggers die het nog
wèl weten. Lang geleden reed koningin
Juliana over de Rijksstraatweg van Woerden
naar Bodegraven. Ze stopte zelfs heel even
bij het Grauwe Paard. Het was daar een
drukte van belang en ze menen dat het een
hele verrassing was dat ze even stil bleef
staan. In het AD van 3 november staat te
lezen dat Henk Aberson dat nog heel goed
weet. Bij ieder zijn wel andere indrukken
blijven hangen. Frits Klaster kan er nog
levendig over vertellen. Hij kwam net uit de
warme bakkerij van Aberson waar hij toen
werkte en zag de drukte bij het Grauwe
Paard: mensen wel twee rijen dik en veel

versiering overal. Meisjes van de
gym in korte rokjes die bibberend
rond de meiboom dansten. De
auto van de koningin stopte en de
dochter van agent Van Bruchem gaf
koningin Juliana een bloemetje.
Jannie van den Berg weet nog dat
de lantaarnpalen met bloemen
versierd waren: lathyrus. Janie van
Donk stond bij het Grauwe Paard
en heeft nog scherpe observaties
op haar netvlies staan. Mevrouw
van Leeuwen-Kop hield de koningin
zomaar tegen! De koningin zat
achter in de auto, die daar open was,
en kreeg een kaasje aangeboden.
Andere Nieuwerbruggers moeten dat
toch ook nog wel weten denkt zij.

foto boven: Vier zusjes Breedijk,
Bevrijdingsdag 1955, foto Reiny
Hoogendoorn-Breedijk

Het feest van 10 jaar bevrijding
Henk Aberson weet nog goed dat Bevrijdingsdag het jaar daarna
in 1955 groots werd gevierd. Feest op een terrein naast het
Grauwe Paard en een optocht met praalwagens. Hij reed als
bakkertje op een daarvan mee het dorp rond en zij wonnen zelfs
een beker die hij nog ergens moet hebben. Reiny HoogendoornBreedijk, zijn vroegere overbuurmeisje, dochter van bakker
&  / "  ""       &" /  
een foto van dit feest brengen. Zij zelf als oudste met haar zusje
Riek en in de kinderwagen Marian en Anneke op het feestterrein
van boer Ruting.
Tentoonstellingscommissie Wierickehuis
foto boven: Praalwagen vee grossier, Bevrijdingsdag 1955,
archief Cees Brouwer

Nieuws van CBS de Brug
De kinderboekenweek was een groot
succes er is veel gelezen. Superleuk om
de reacties hierover te horen! Fijn dat u
zo enthousiast heeft meegedaan.
De actie heeft €255,- contant geld
opgeleverd. Daarnaast nog veel via
de QR-code. Er zullen veel boeken en
schriftjes gekocht kunnen worden door
Stichting My Book Buddy.
Voor de herfstvakantie zijn groep 7 en 8
op kamp geweest. Ze hebben het weer
goed gehad op kamp.
Nu zijn wij na de herfstvakantie
gestart in de groep met het onderwerp
feedback.
Wat is feedback en hoe geef je feedback.
Met een toneelstukje hebben we in de
hal gezien hoe je dat kunt doen. Als
school willen we zo goed met elkaar
omgaan.

Tijdens de dankdagdienst op 3 november
hebben we hier ook van gehoord. We
hoorden ook dat we dankbaar mogen zijn
met wat we hebben. Wij hebben best
veel. Daardoor konden we ook uitdelen
aan de Voedselbank. Hier waren de
mensen heel blij mee.

Om veilig op school te kunnen komen zijn
wij op zoek naar nieuwe verkeersbrigadiers,
vooral op de maandag en donderdag.
Dus wilt u helpen met veilig oversteken
voor schooltijd (van 8:10 tot 8:30) bij het
zebrapad...meldt u dan aan bij esther.
vanbalgooi@spco.nl. Juf Esther is de
verkeerscoördinator.
Mocht u nog kinderen en ouders in uw
omgeving kennen die een leuke school
zoeken? Attendeer ze dan op onze school
CBS de Brug. Ook kunnen de peuters komen
spelen bij Peutergroep De Brug.
Nu de Sint met zijn Pieten in het land is zijn
we daar in de school gezellig ‘druk’ mee

Astrid van den Hoek
De komende tijd kijken we uit naar de
periode rond Sinterklaas en zijn Pieten.
Naast het gewone schoolwerk een periode
met verrassingen en gezelligheid.
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Uit de notulen van de Oranjevereniging deel 11
2015

2018

De jaren vliegen voorbij. Het is ontzettend leuk om de notulen
van de afgelopen jaren door te lezen en zien wat er allemaal
is gebeurd in 100 jaar Oranjevereniging. De meeste jaren zijn
wel hetzelfde in verloop en af en toe een extra evenement
zoals een keer in de vijf jaar een optocht op bevrijdingsdag.
Maar het is nu 2015 en eigenlijk zouden we een optocht
moeten organiseren. Maar we zijn maar met 3 bestuursleden
op dat moment en het is enorm veel werk om zoiets goed te
regelen, maar om helemaal niets te doen is ook geen optie. Dus
maken we een voorlopige planning. Ontbijt voor de bewoners,
tentoonstelling in het Wierickehuis, speurtocht door het dorp?
Op 4 mei is er in ieder geval een fakkeloptocht vanaf het
Wierickehuis tot aan de Schans. Ook vanuit Bodegraven lopen
ze naar de Schans. Het was echt een kippenvel momentje toen
we gezamenlijk aankwamen bij de Schans met al die fakkels.
Marianne en ik hadden onze auto’s al bij de schans neergezet
 /     $ %  
mensen liepen ook weer terug naar huis. Op 5 mei hadden we
ontbijt met 30 personen in het Wierickehuis geregeld door TAP.
Daarna de opening van de tentoonstelling met Dhr. Gijs Boer
en Michiel van der Burgt en hierna een speurtocht door het
dorp. Toch nog een redelijke herdenking. We kregen in dit jaar
nog een tegenvaller. Het touwtrekken op de eerste zaterdag
in September kon niet doorgaan doordat er erg veel water op
het veld stond, tot aan de enkels en er werd nog meer regen
verwacht dus moesten we het afblazen.

Natuurlijk waren er onze gewone activiteiten maar onze focus lag dit
jaar op Koningsdag . We gingen het heel anders aanpakken. Wel een
vrijmarkt voor het Wierickehuis en daarna vanaf 12.00 uur artiesten
laten optreden. Het was een enorme klus om sponsoren binnen te
halen om dit feest te realiseren. Maar onze penningmeester heeft zich
hiervoor geweldig ingezet en haalde voldoende geld op om de artiesten
te betalen. Alle bedrijven in Nieuwerbrug en omstreken werden
benaderd en veel deden mee. Zo hadden we koor Bravour, Viva Dans,
Helemaal TOP, de Lawineboys en Hugo en John Beijeman.
Een geweldige dag met prachtig weer en een geweldige sfeer! Dit
houden we erin! Elke activiteit heeft de nodige voorbereiding , de
een meer, soms veel meer, dan een andere. Als je als team goed op
elkaar bent ingespeeld en iedereen weet zijn of haar taak, dan is een
activiteit goed te organiseren.
Dit was het weer voor deze maand.
In december is het laatste verslag van de notulen voor ons 100 jarig
bestaan. Dus graag tot de volgende keer !! DECEMBER IS NU
Oranjevereniging Prinses Juliana
 


2016
Dit jaar bestaat de vereniging 95 jaar. De lampionnenoptocht
is weer goed gegaan met ruim 80 mensen en droog weer. Op
de ledenvergadering waren 8 personen. Op 26 april is er een
   +$ / 
eten. Dat was zeer geslaagd!! Astrid van Rooyen heeft de
pannenkoeken gebakken en Tineke van Steenbergen hielp bij
de bingo. ’s Avonds hadden we koningsbal van 21.00 tot 2.00 en
natuurlijk koningsdag op 27 april.
We hebben er ook een nieuw bestuurslid bij Peter van Rooijen
en in Oktober kwam ook Dunja Davids ons team versterken.
Bionda Mertens gaat vanaf volgend jaar stoppen. Zo wisselt het
bestuur nogal is. De autopuzzeltocht verliep weer op rolletjes
met 37 deelnemende auto’s en 108 personen.
Bij het touwtrekken waren er maar 8 !! kinderen die zich
hadden opgegeven en moesten we besluiten om dat niet door
te laten gaan. Bij de volwassenen waren er 16 teams .

CBS

'DE BRUG'

NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN

BAG2 SCHOOL

WINACTIE!

De klas met de
meeste kilo's
kleding wint een
verrassing!

Doe je best en
zamel in!!
EN WIN

2017
Omdat in dit jaar Bionda afscheid nam als penningmeester en
Marianne dat voor tijdelijk had overgenomen moest er naarstig
op zoek worden gegaan naar een nieuwe penningmeester. Die
werd gelukkig gevonden en zo was ons bestuur weer met 5
man sterk!
Op 4 mei wordt er altijd de Last Post geblazen en dat is vele
jaren gedaan door Dhr. Burggraaf. Helaas was het in 2016 de
laatste keer want Dhr. Burggraaf wilde ermee stoppen vanwege
zijn hoge leeftijd. Wij zijn hem als bestuur heel veel dank
verschuldigd voor het jarenlang dit willen doen. We vonden voor
dit jaar een nieuwe blazer in Jochem v d Bosch. Burgemeester
van der Kamp was bij onze herdenking en heeft een speech
gehouden. Hij ergerde zich aan het verkeer wat langs raast
tijdens de herdenking en vanaf het volgende jaar wordt de weg
tijdelijk afgesloten voor verkeer door verkeersregelaars om
een rustige, waardige herdenking te kunnen doen. Koningsdag
2018 moet ook anders vonden enkele inwoners en wij ook. Dus
kwam er een nieuwe commissie om een nieuwe Koningsdag te
organiseren. Dit in samenwerking met Patrick Olsthoorn van de
TAP en Hugo Beijeman onze welbekende dorpsgenoot /zanger.
De rest van de activiteiten waren net als andere jaren goed en
gezellig.

GELD INZAMELEN 
Wat mag niet?
VOOR SCHOOL
SPELREGELS
Wat mag wel
IŲĞėĞŘǎóśŃƭĞŃƭ
ƭǎĞĞėĞľóŦėơ
ŘśĞėŃŦķ
jóŘĞŦơ
(ĞŘĞŦơ
IŲƙėŃŕŦĞŦ
hŦƵĶĶĞśďĞĞơƭĞŦ
±ĐľŲĞŦĞŦɦƖĞƙ
Ɩóóƙɧ
©ŃĞŤĞŦɚĐĞŃŦƭƵƵƙơ
PóŦėƭóơơĞŦ

ÝƵŃśĞɏŦóƭƭĞ
ŘśĞėŃŦķ
IĞơĐľĞƵƙėĞŲĶ
ďĞơĐľóėŃķėĞ
ŘśĞėŃŦķ
1ŦŘĞśĞơĐľŲĞŦĞŦ
tóƭƭĞŦɏ¾óƖŃŕƭĞŦ
hƵơơĞŦơ
(ĞŘďĞėėĞŦ
ĞėƙŃŕĶơŘśĞėŃŦķ
UŦėƵơƭƙŃĪśĞ
ķŲƙėŃŕŦĞŦɚ
ŃŦėƵơƭƙŃĞĞś
ďĞėėĞŦķŲĞė

Niet in de
gelegenheid
om de zakken te
brengen?
Plaats deze
advertentie goed
zichtbaar achter uw
raam dan komen de
kinderen ze voor 17
dec bij u op halen
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En zo is het dat ze nu een prachtig naaiatelier heeft waar
ze niet alleen op professionele wijze kleding herstelt en
inneemt en andere naai werkzaamheden uitvoert, maar ook
prachtige, zelfontworpen tassen en accessoires verkoopt en
dus ook naai-/ tas workshops geeft!

Tassen en veel meer
In de folder van de Volksuniversiteit
zag ik een workshop 'maak zelf je eigen
unieke tas' bij Djamila Fashion DJF
te Nieuwerbrug. Hé, dat is leuk; een
workshop in Nieuwerbrug! Ik heb me
meteen ingeschreven - en zaterdag 6
november jl. ben ik gegaan.
We werden ontvangen in haar prachtige,
nieuwe naaiatelier. Wat voorheen
een garage was, is nu een modern
naaiatelier. Er lag voor iedere cursist
een kant-en-klaar tas pakket klaar
inclusief beschrijving hoe te werk te
gaan om tot een mooi eindresultaat
te komen. We gingen aan de slag - en
hadden hier regelmatig sturing en hulp
van Djamila bij nodig. Ze vertelde dat
ze het ontwerp voor deze tas die wij
maakten zelf had verzonnen. Ook was
      " 
koek en zo hier en daar natuurlijk ook
voor een praatje.
We zagen prachtige foto's van Djamila
aan de muur: Djamila als foto-model,
Djamila die de fair-trade prijs won....
we wilden natuurlijk meer en meer
weten, maar; ja, die tas moest af!!
Echter : Djamila zei “IK HEB EEN
DROOM. JA, IK HEB EEN DROOM EN HET
IS ER MISSCHIEN NIET MORGEN, MAAR OP
EEN DAG KOMT MIJN DROOM UIT” .
Deze uitspraak maakte me zo
nieuwsgierig, dat ik een afspraak
maakte voor dit gesprek, dit interview
voor de Nieuwsbrug.

Ze hoopt in de komende jaren haar droom verder uit te
kristalliseren en vorm te geven.
U ziet vast elke maand haar advertentie in de Nieuwsbrug,
maar kent u haar en haar talent? Ik nodig iedere dorpsgenoot
uit om met Djamila, haar maak- en reparatie talent en
workshops kennis te maken. Zeker tijdens zo een workshop
Djamila vertelde mij vanmiddag
over deze droom; dat ze ervan
droomt kleding en tassen te
ontwerpen en bekend te geraken
onder haar eigen label (Djamila
Fashion DJF). Over tien jaar hoopt
ze een eigen winkel te hebben met
eigen ontworpen kleding. Couture
voor iedereen! Elke maat is mooi,
elke vrouw is mooi.
Djamila was een aardig eind op weg
met haar droom, liep als model
shows in Portugal, België en werd
meer en meer bekend in de fashion
wereld.
Op een gegeven moment - na haar
verhuizing naar Nieuwerbrug en
de komst van dochtertje Giulia
vond ze rust in Nieuwerbrug. Een
en ander kwam toch in een ander
perspectief. Media en interessant
zijn hoefde even niet meer. Echter
de laatste tijd begint de fashion
toch weer te kriebelen. Giulia zit
nu op de basisschool en er ontstaat
weer wat ruimte qua tijd en droom.

kan haar gedrevenheid u niet ontgaan. U vindt
haar op de Korte waarder 28 hier in Nieuwerbrug,
maar ook op facebook.com/ Djamilafashion.DJF
en www.djamilafashion.com.
Jacqueline Domburg

0OEFSMJOHF"EWJFT#7
'Hypotheek rente stijgt'
Is dit een trend of is dit eenmalig ?
De verwachting is dat de rente

langzaam zal blijven stijgen.

De huizenprijzen zijn inmiddels weer gestegen

tot ruim boven 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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Kleindiertentoonstelling
Uitslag Kleindiertentoonstelling
Nut en Sport en D.V.V. te
Nieuwerbrug.
“Nog net op tijd“, deze zin spookt nog
regelmatig door mijn hoofd als ik enkele
dagen na onze tentoonstelling dit verslag
zit te maken. Op 22 en 23 oktober hielden
wij onze 1ste gezamenlijke tentoonstelling in het Wierickehuis te
Nieuwerbrug. Op 26 oktober om 12.00 uur is wegens de uitbraak
van vogelgriep een landelijk verbod ingesteld op het tentoonstellen
van hoenders, water– en loopvogels. En wie weet wanneer dit
verbod weer wordt opgeheven?. ”Dus nog net op tijd.“ Er waren
313 dieren ingeschreven en dat is een heel mooi aantal.
De winnaars waren:

Fraaiste konijn: Tan zwart v/j met U98 pnt. van André Groen.
Op 1 na : Hulstlander m/j met U98 pnt. van Gerda Nijenhuis.
Op 2 na: Wener wit m/j met F95,5 pnt. van Jaap Korver.
Fraaiste konijn C-Klasse: Rus zwart m/j met F96,5 pnt. van Roel Ansink.
Op 1 na: Tan zwart v/j met F96,5 pnt. van André Groen.
Op 2 na : Thrianta v/j met F96,0 pnt. van Henric Hoogerbrugge.
Fraaiste Grote Hoender: Hollands hoen goudpel v/j met F96 pnt. van Hein Kastelein.
Op 1 na: Shamo tarwe v/j met F96 pnt. van Dylan Zwaan.
Op 2 na : Leghorn bruinpatrijs v/j met F96 pnt. van Henk Kastelein.
Fraaiste Dwerghoender: Hollandse kriel zalmkleur m/j met F96 pnt. van Bertus den Blanken.
Op 1 na :Plymouth Rock kriel meerz. patrijs v/j met F96 pnt. van Piet v.d. Mel.
Op 2 na : Noord-Hollands kriel v/j met F96 pnt. van Joop Vonk.

Fraaiste Sierduif: Alkener Lakschildmeeuw zwartschild m/j met 97 pnt. van Wim van Dijk.
Op 1 na: Oud Duitse Meeuw blauw zwartgeband v/o met 96 pnt van Wim van Dijk.

Fraaiste Gedomest.Watervogel: Kwaker wit v/o met F96 pnt van Herman van Elten jr.
Op 1 na : Cayuga eend zwart v/j met F96 pnt van Fred Reijn.
Op 2 na : Kwaker wit m/o met F96 pnt. van Karel Koot.

Fraaiste Oorspr.Watervogel: Blauwvleugeltaling met F96 pnt. van Herma van Elten jr.
Fraaiste Kwartel: Japanse Kwartel wildkleur m/j F96 pnt. van Ruud Zaal.
Fraaiste konijn Jeugdlid: Kleurdwerg bruin v/j met ZG 94 pnt. van Maud van Vliet.
Fraaiste Dwerghoender Jeugdlid: New Hampshire kriel roodbruin v/j met ZG 94 pnt.
van Lucas Hansum.

Fraaiste kwartel jeugdlid: Kwartel wildkleur v/j met F96 pnt. van Lorenzo Schild.
De mooie taart die verloot is op de kooinummers van de inzenders is gewonnen door
Adrie Spruijt uit Reeuwijk. De levensmiddelenmand is gewonnen door Bram Mallie
uit Woerden. Vanaf deze plaats dank aan alle adverteerders, ereprijsschenkers en medewerkers.
Daardoor kunnen terugzien op een zeer geslaagde 1ste tentoonstelling van N&S en D.V.V.
De voorzitters,
Gerda Nijenhuis en Karel Koot .

Eerste paal oude Francken terrein
Er is begonnen met de bouw van de starterswoningen op het oude
Franckenterrein. Het heeft ruim 5 jaar geduurd voordat het zover was.
Een rotte plek in het dorp zal verdwijnen.
Cees Dijkshoorn is de ontwikkelaar en de Firma Goudriaan de aannemer.
De verwachting is dat de starterswoningen rond de zomervakantie
klaar zijn. Dat hangt natuurlijk ook van de weersomstandigheden en de
levering van de bouwmaterialen af.
Wethouder van de Heuvel gaf het startsein en veel toekomstige
/  /  /$    
even napraten onder het genot van een hapje en drankje van de Tap.
Namens de WIN
Ani van der Winden

Activiteiten
in
het Huis van Alles
De activiteiten van het Huis
van Alles mogen doorgaan maar
wel met het in acht houden
van de corona maatregelen.
Mondkapjes op bij het lopen,
handen desinfecteren, 1,5 meter
afstand houden en thuisblijven
met klachten. Voor verschillende
activiteiten gaan we tijdelijke
de grote zaal gebruiken, als die
beschikbaar is, zodat we goed de
1,5 meter kunnen waarborgen.
Bij sommige activiteiten geven
onze vrijwilligers aan dat zij het
niet verantwoord vinden en stopt
tijdelijk de activiteit. De vaste
bezoekers worden hiervan op de
hoogte gesteld. Tot 3 december zijn
de soosmiddag op dinsdagmiddag
en de inloop op woensdagmiddag
gestopt. Het samen eten wordt
verplaatst
naar
dinsdag
14
december i.v.m. beschikbaarheid
grote zaal.
Eventuele wijzigingen worden ook
geplaatst op onze facebookpagina
en website.
Huis van Alles Nieuwerbrug
Marianne Hogendoorn
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7 keer op rij
2020
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Beste Wijnsupermarkt
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5 keer op rij
2020
Meest Verantwoorde Supermarkt



3 keer op rij
Beste Vleeswaren Supermarkt



2 keer
Klantvriendelijkste Supermarkt



Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019
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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
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soul food
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TERUG IN WOERDEN

EetcafeRIJNSTRAAT
De Spijker
3

 7 DAGEN PER WEEK

BOODSCHAPPEN
BEZORGEN
THUIS
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ONLINE
 
 
 
  
 
BESTEL EENVOUDIG
BIJ PLUS HOOGENDOORN



    



   
    
hoogendoorn.bestellenbijplus.nl
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.facebook.com/el.rey.woerden
   

Etenwww.el-rey.nl
- Drinken| T: -0348-416645
Gezelligheid
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www.eetcafedespijker.nl
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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

