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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

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

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

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

After corona
Het nieuws dat de media zestien maanden lang beheerst heeft begint nu
gelukkig af te nemen. De mondkapjes plicht is voorbij en het driemaal
kussen is in sommige gevallen ook geen gemis.
De verkeerssituatie ontwikkelt zich zoals voorzien. Met drie
loonwerkbedrijven en veel zwaar vrachtverkeer in ons dorp, was het
te voorzien dat dit met de wegversmallingen geen goed plan was. Maar
wat wil je, als de plannen achter de tekentafel gemaakt worden door
mensen die misschien nooit in ons dorp zijn geweest.
Zwaar vrachtverkeer, grote trekkers, automobilisten die niet terug
willen gaan en wielrenners die overal tussen door schieten. De chaos
compleet.
De starters woningen aan de Korte Waarder werden voor vaste prijzen
aangeboden. Die zijn ondertussen enkele keren verhoogd en de kans is
groot dat zij aan de meeste biedende verkocht worden. Dit kan toch
niet de bedoeling zijn van starterswoningen?
Burgemeester Van der Kamp gaat ons na tien jaar verlaten. Wie krijgen
wij er voor terug? Interesse? U kunt solliciteren. U kunt ook solliciteren
voor bezorger van De Nieuwsbrug. Zie het artikel elders in dit blad.
Het vakantie seizoen staat voor de deur. Wij wensen iedereen, ook de

                
kom gezond weer thuis.
Henk Aberson

Bezorger gevraagd!!!!
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.

Na bijna twintig jaar De Nieuwsbrug bezorgd te hebben, heeft Ans
Nederend aangegeven te willen stoppen. Wij betreuren dit ten zeerste
omdat het prettig werken is met Ans en zij met plezier en uiterst
correct haar werk deed.
Het betreft de Weijpoort, Bruggemeestersstraat, Weijland, De Bree en
Rietveld. Kortom de Brandschouwerij zonder de Hoge Rijndijk en de
nieuwbouw.
Wij zoeken iemand boven de 16 jaar en de maandelijkse vergoeding is
€ 30,00.
Aanmelden en informatie bij Henk Aberson, tel. 06 – 5029 7603.

brugje

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

17 juli zaterdag

WIE

WAT

Brugkerk

Oudpapier

WAAR

Dorp

TIJDEN

07.30

Kopij aanleveren: via de mail: postvoordenieuwsbrug@live.nl.
Mail adres tolbrug@ziggo.nl NIET MEER GEBRUIKEN
Zijn er voor de maand augustus 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-jul
21-aug
18-sep
16-okt
20-nov
18-dec

KOOP LOKAAL
R
E
K
E
Z
R
E
V
L
A
A
LOK
Meer weten?
Bel 0348 688 316 of stuur
een e-mail naar
info@ovmrijnenaar.nl
Binnenlopen kan natuurlijk ook!
Graaf Albrechtstraat 2-A
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE
Diensten om 9.30
en 18.30 uur
04 juli

09.30 uur
18.30 uur

ds. M.A. Kuijt, Wijk
ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

11 juli

09.30 uur
18.30 uur

ds. P.J. Droogers, Werkendam
ds. A.B. van Kampen, Hazerswoude

19 juli

09.30 uur
18.30 uur

ds. B.F. Bakelaar, Krimpen a/d Lek
ds. M.J. van der Poel, Utrecht

26 juli

09.30 uur
 

ds. Prop. J. Speksnijder, Gouda
    

Wij gaan je ongelofelijk missen ...
Maar jouw liefde zal altijd bij ons blijven
Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie zij was en wat zij voor ons en vele anderen
heeft betekend, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve vrouw en onze zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma

Maria Clazina Wijnen - Kastelein
- Ria 13 januari 1947
Jan Wijnen
Jan en Elly
Melissa en Andreas
Romy
Tessa


      
       

       
 
       
   !"

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK
04 juli

kand. A.T. Maarlevelt, Bodegraven

11 juli

de heer Nathan Noorland

18 juli

de heer J.P. Karstens, Leiden,

25 juli

de heer Nathan Noorland

Info over de diensten vindt u op de Facebookpagina van De
Brugkerk. Bethlehemkerk ’s Morgens worden de diensten uit
de Dorpskerk uitgezonden en ’s avonds uit de Bethlehemkerk.
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

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 Lucky Tomasouw.

† 13 juni 2021

Marianne en Sander
Anne
Lotte
Monique en Tinus
Serena
Santi D
Burg. Bruntstraat 9
2415 AJ Nieuwerbrug aan den Rijn
Tel. 0348-688702

Lieve Nieuwerbruggers , via deze weg willen we jullie bedanken
voor alle lieve steunbetuigingen. Het doet ons goed in deze
droevige tijd. Warme groet, Jan Wijnen, kinderen en
kleinkinderen
Met vriendelijke groet,
Jan Wijnen

Hardlopen na coronatijd
In januari schreef ik een stukje over hardlopen tijdens coronatijd.
Wat héérlijk dat sinds mei de coronamaatregelen voor buiten lopen
zo goed als zijn opgeheven. Dit betekent dat we weer als volledige
groep kunnen lopen, uiteraard wel rekening houdend met voldoende
afstand. We doen dit op maandagavond en woensdagavond van
19.30-20.30u op de Molendijk. De training is zo opgezet dat het
geschikt is voor elk niveau, dus ook voor beginners. Wendy die vorig
is gestart, zei hierover het volgende:
“Sinds augustus 2020 loop ik bij Marion. Door haar goede begeleiding
heb ik mijn conditie opgebouwd van 500 meter naar 5 km en volg
nu het volledige programma. Ook mijn houding is ontzettend
verbeterd en heb veel verschillende technieken geleerd. De sfeer
in de groep is top en wil geen les meer missen.”
Maakt dit je nieuwsgierig? Kom gerust langs en je kunt vrijblijvend
een training meedoen.
Daarnaast is er op de donderdagavond een nieuwe hardloopgroep
van start gegaan speciaal voor gevorderde lopers die middels
intensieve intervaltraining hun prestaties willen verbeteren. Ook is
er een hardloopgroep op de maandagochtend in Bodegraven.
Mocht je voor een van deze trainingen belangstelling hebben, neem
dan contact op met mij.
Marion Voskuil
06 - 2167493

brugje
Te koop
Cross-trainer, z.g.a.n., nieuwprijs € 900 mag weg voor € 200.
Theo Vlug Weiland 41, tel. 0348-689266

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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Op 1 juni is de inschrijving voor Speelweek
2021 geopend via de website van de
speelweek. “We hebben de eerste
inschrijvingen al mogen ontvangen en
hopen deze zomer weer heel veel kinderen
een leuke afsluiter van de zomervakantie te
bezorgen!”

Speelweek Nieuwerbrug 2021
De vooruitzichten voor de zomer zien er steeds beter uit…
Vorig jaar kon de Speelweek helaas niet doorgaan en hebben
we Huttenbouw in de Tuin georganiseerd. Dit jaar zullen we
weer een échte Speelweek organiseren. Goed dus voor de
kinderen uit Nieuwerbrug en omgeving!
“Het lijkt erop dat we deze zomer
weer een gewone Speelweek kunnen
organiseren!”, zegt voorzitter Robert
van den Berg. “Vorig jaar hebben we
als goedmakertje de ‘Huttenbouw in
de Tuin’ georganiseerd, maar voor ons
als bestuur was het toch heel gek alle
vrijwilligers en de kinderen op het
speelweekveld te moeten missen. We
hebben ontzettend veel zin om dit jaar
er weer een feestje van te maken!”
Van 23 tot en met 27 augustus strijkt
Speelweek Nieuwerbrug neer op het
terrein naast Tennisvereniging de
Wiericke aan de Brandschouwer. Vorig
jaar is de kantine van de IJsclub gesloopt
   
       
om het terrein bouwrijp te maken
voor woningbouw. “We zijn dan ook
heel blij dat we gebruik kunnen maken
van het terrein waar in de toekomst
woningen en de nieuwe basisschool
zullen verrijzen. Daarnaast zijn we de
tennisvereniging heel dankbaar dat
we van hun faciliteiten gebruik mogen
maken dit jaar.”
Op dit moment wordt door het bestuur
en de vrijwilligers hard gewerkt om
de laatste hand aan het programma
te leggen. Dit jaar is dat best een

Nieuws van de brandweer
Dier in de Problemen

uitdaging, vanwege de nog geldende
Coronabeperkingen. Gelukkig hoeven onder
de huidige maatregelen kinderen geen
afstand tot elkaar te bewaren en gaan we
ervoor zorgen dat het voor de vrijwilligers
op een veilige manier kan.
Op dit moment gelden er nog strenge regels
voor het organiseren van evenementen. Om
hieraan te kunnen voldoen mogen er dit
jaar geen ouders/verzorgers het veld op,
tenzij de Veiligheidsregio de anderhalvemeter-maatregel en de mondkapjesplicht
versoepeld. Het wordt echt een speelweek
voor de kinderen!
Elk jaar staat de Speelweek in het teken
van een thema. Dit jaar houden we het
dichtbij huis… Het thema van dit jaar is:
“Beestenboerderij”. We duiken in de wereld
van de boerderij: wat verbouwen boeren
allemaal, welke dieren leven er allemaal op
de boerderij en hoe zorgen boeren ervoor
dat ons eten in de supermarkt ligt?

Elk jaar zijn er weer een heleboel
Nieuwerbruggers
(en
van
buiten
Nieuwerbrug) die zich inzetten voor
de speelweek als leiding, terreinploeg,
#  $ * +"    " 
de techniek, enz., enz. Voor dit jaar zijn
we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers
voor in de leiding. Lijkt het je leuk om te
helpen en ben je ouder dan 14 jaar (ouders
mogen ook!)? Meld je dan aan via onze
website als vrijwilliger.
Vanaf volgend jaar zijn we ook nog op
zoek naar nieuwe mensen voor onze
terreinploeg. Na jarenlange inzet gaan
William, Jouke en Dirk ermee stoppen. Bent
u die handiger vader of moeder die ons zou
willen helpen, al dan niet in het bestuur?
Stuur dan een mailtje naar voorzitter@
speelweeknieuwerbrug.nl.
Koen Veelenturf
Secretaris | Webmaster / Speelweek
Nieuwerbrug

brugje
Gezocht
Voor mijn hobby zoek ik prentbriefkaarten en
tekeningen van ons dorp.
Reacties aan Cees Brouwer, Graaf Florisweg 8,
e-mail: tolbrug@outlook.com

Waarom moeilijk doen als het samen kan…..
telt is snelheid belangrijk en wordt er ook gekeken wie er het snelst ter
plaatse kan zijn. In deze situatie heeft de meldkamer (112) naast Woerden
ook Nieuwerbrug opgeroepen. Dat bleek een juiste inschatting daar we als
eerste ter plaatse waren en snel konden handelen. Op het moment dat de
tankautospuit van Woerden arriveerde werd er afgestemd over wie wat zou
doen. Dit alles met als doel zo snel mogelijk te handelen in het belang van de
  "          "  #  $ #  
vraagt dat uiteraard ook een goede afstemming met het ambulancepersoneel.

Werken bij de brandweer,
beroeps of vrijwillig, kenmerkt
zich
onder
andere
door
samenwerking in alle facetten.
Van samenwerking in de ploeg
tot samenwerking met iedereen
Later in de maand werd het korps Nieuwerbrug opgeroepen om de ambulance
die je in het veld tegenkomt. De
uitrukken van brandweer Nieuwerbrug in de maand te ondersteunen in Bodegraven. Uiteraard heeft Bodegraven ook een eigen
mei vielen ook op door de samenwerking met andere Kazerne. Enkele voorbeelden waarvoor Nieuwerbrug kan worden opgeroepen
 
 "    %       # & # &  ""   
korpsen.
uitrukken Het incident is te groot is voor één tankautospuit. Of, zoals eerder
Zo was er op 5 mei auto-ongeval op het Rietveld. beschreven, de locatie ligt dichtbij de grenzen van Nieuwerbrug. Als er sprake
De plaats van het incident valt onder de gemeente is van ondersteuning van de ambulance, dan levert de brandweer mankracht
Woerden, provincie Utrecht. Dan wordt dus het korps en middelen die de ambulance niet tot haar beschikking heeft ten dienste van
van Woerden opgeroepen. Maar als elke seconde het welzijn van de patiënt.

Brandweer Nieuwerbrug deze maand heeft haar
steentje kunnen bijdragen aan de gemeenschap
en aan de omringende gemeentes. Dat hebben we
kunnen doen door een goede samenwerking met
gemeente Woerden, - Bodegraven, de meldkamer
en de ambulance. Waarom moeilijk doen als het
samen kan. Uiteraard hopen we op een goed
         &  
Martine van Wageningen
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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

seerd
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a
i
c
Gespe eukens!
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Francken Metaal BV
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Reparatie en contructiewerkplaats
  

 

   

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

Trappen, bordessen, hekwerken
Trappen,bordessen,
hekwerken

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


erkend
lid
van
Romazo







euroline rolluiken en zonwering
De Bree 15
2415 BE Nieuwerbrug
Telefoon 0348 -68 89 23

 



Zekerheid van rolluiken en zonwering: Romazo Garantie
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Tennis ook de hele zomer mee!
Wijziging entree tennispark
De lock-down is voorbij en wat is nu leuker
dan buiten een enkel of dubbel balletje te
slaan en dan op ons gastvrije terras na te
genieten met een (fris-)drankje?
Ben je nog geen lid, kom dan een keer
kijken hoe mooi de banen erbij liggen.
Afgelopen jaar hebben we zelfs tot begin
december kunnen doortennissen. Het kan
dus een lange warme zomer worden met
jou als nieuw lid! Zie: www.tvwiericke.nl
Even voorstellen, onze nieuwe voorzitter:
Ik ben Peter de Jong (54) en sinds 2019
inwoner van Nieuwerbrug. Hiervoor
hebben mijn vrouw en ik 21 jaar in
Bodegraven gewoond.
Mijn huidige werk is een commerciële
functie bij een bloemengroothandel.
Onze hoofdvestiging zit in Aalsmeer en
vandaar uit distribueren we de bloemen
naar Frankrijk, Engeland, Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland.
Vanaf mijn jeugdjaren speel ik al tennis.
Bij TV Nieuwkoop ben ik ca. 20 jaar lid
geweest.
Toen we verhuisden vanuit Bodegraven was
ik erg blij met het feit dat Nieuwerbrug
een zelfstandige tennisvereniging had.
Het heen en weer reizen van Bodegraven
naar Nieuwkoop begon me steeds meer
tegen te staan, dus dit is nu een ideale
situatie om lopend vanaf de Weijpoort
naar de baan te gaan!
Ik ben nieuw in het dorp en vind dat je dan
ook een beetje moet investeren om nieuwe
mensen te leren kennen. We hebben een
leuke kleine vereniging en mijn hoofddoel
is de continuïteit van de vereniging voor
de komende jaren te waarborgen.
We zien elkaar op de tennisbaan!

Groenploeg
Al een paar weken is de verse Groenploeg
actief om de banen en paden onkruidvrij
te krijgen. We hebben geluk veel
actieve leden, het resultaat is al goed
zichtbaar. Gaan je handen jeuken bij dit
bericht: je kunt je altijd aanmelden bij

Tijdens de laatste bestuursvergadering is
uit onderhandelingen met de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk gebleken dat we
een stukje grondruil gaan doen. De huidige

"     ##  
&
gaan worden naar de kopse kant van ons
park nabij het parkeerterrein naast de
brandweer.
Dit heeft met de veiligheid te maken. De
onverharde bouwweg wordt straks een
doorgaande weg naar De Wijde Wiericke.
Verder zal de verdwenen voetbalkooi
worden teruggeplaatst in het verlengde
van de tennisbanen langs De Wiericke op
voldoende afstand van de oefenkooi.
Zodra over het plan van aanpak en
uitvoeringsdata meer bekend is, zal over
dit punt en de entreeverplaatsing in de
ALV een toelichting worden gegeven.

Sponsor ons!
Jullie bedrijfsbord kan hier ook nog bij.
Neem contact met ons op via het
contactformulier op onze site
www.tvwiericke.nl

ledenadministratie@tvwiericke.nl

Brandweeroefening
In juni heeft de vrijwillige brandweer een grondige oefening gehouden in en rond ons
clubhuis. We voelen ons vereerd dat de veiligheid op deze wijze getest is en het korps
in geval van nood blindelings de weg weet te vinden. Fijn dat jullie deze locatie als
oefenplek konden gebruiken.

Intern toernooi
Op vrijdag 16 juli en zaterdag 17 juli
a.s. organiseren we een 2-daags intern
toernooi. Het spelplezier en elkaar weer
zien, staan hierbij voorop. Ter afronding

 &      
worden georganiseerd. Ook de (nog)
niet spelende partners/fans zijn hierbij
welkom! Houd je mail/ app/ website in de
gaten voor aanmelden en exacte data.
KNLTB najaarscompetitie gemengd dubbel
in Z-H
Onze vereniging heeft zich weer
aangemeld voor de najaarscompetitie op
de donderdagavond en zondagmiddag.
Vanaf donderdag 16 september resp.
zondag 19 september speel je 7 weken
met jouw team tegen andere clubs van
jouw sterkte.
De ene keer speel je thuis de andere keer
op bij de tegenstander. Zeer leerzaam
maar vooral gezellig en leuk een kijkje bij
de buren te nemen.

Onderhoud naast baan 2
Een nieuwe duiker zal begin juli door de gemeente worden
geplaatst voor het herstellen van de waterverbinding
tussen Wiericke en sloot. Het gat op het looppad zal dus
spoedig worden gedicht.

Sportieve groet
namens het bestuur,
Rosika Twiss

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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Zomergeluk

“Zonder bestuiving is de wereld een woestijn”

Cubaanse kunstenaar Luis Manuel Otero
Alcántara is vrij!
Op 31 mei is de Cubaanse kunstenaar en
gewetensgevangene
Luis
Manuel
Otero
Alcántara vrijgelaten. Hij werd een maandlang
gevangengehouden in een ziekenhuis in Cuba nadat
hij in hongerstaking was gegaan omdat de overheid
kunstwerken van hem in beslag had genomen.
Luis Manuel is een van de leiders van de San
Idriso-beweging. Dat is een groep kunstenaars,
journalisten, academici en activisten die zich
inzetten voor de vrijheid van meningsuiting in Cuba.
Leden van de veiligheidsdienst arresteerden Luis
Manuel op 2 mei 2021 in zijn eigen huis, dat ook het
hoofdkantoor is van de beweging. In het ziekenhuis
waar hij naartoe werd gebracht, werd hij continu
geobserveerd door leden van de veiligheidsdienst.
Hij mocht nauwelijks bezoek ontvangen en een
groot deel van zijn gevangenschap bleef het licht
in zijn kamer dag en nacht aan, wat neerkomt op
mishandeling.
Vrij
Op 31 mei werd Luis Manuel zonder aanklachten
weer vrijgelaten. Er zijn ook geen voorwaarden
voor zijn vrijlating. Maar hij had helemaal nooit
gevangengenomen en geïntimideerd mogen
worden voor zijn mensenrechtenwerk. Amnesty
houdt zijn situatie in de gaten. In november 2020
werd hij ook al eens een aantal dagen opgesloten
in het ziekenhuis. Ook andere leden van de San
Idriso-beweging worden telkens lastiggevallen.
Amnesty Nieuwerbrug

Nieuws van EHBO-vereniging
Beste Nieuwsbruglezer,
Inmiddels zijn er meer dan 12,4 miljoen
vaccinaties tegen corona gezet en worden
steeds meer mensen gevaccineerd. Het aantal
Corona besmettingen en positieve Corona testen
dalen gestaag. Hierdoor hebben wij als EHBOvereniging groen licht gekregen om een aantal
reanimatiecursussen te geven. Deze worden op
onderstaande data gegeven:

Woensdag 7 juli a.s. (vol)
Woensdag 14 juli a.s.
Zoals u weet worden er in heel Nederland
reanimatie en AED-cursussen gegeven met als
       "  #  # 

Ingrid Zaal

 &  

 " 
wordt geholpen hoe groter de kans op herstel.
Dit kan iedereen plotseling overkomen zoals
iedereen onlangs heeft kunnen zien bij de Deense
voetbalinternational Christian Eriksen. Door snel
ingrijpen heeft ook hij het kunnen overleven.
Tijdens dit schrijven zijn er nog enkele plekken
vrij op woensdag 14 juli a.s. U kunt zich opgeven
op de site van de Hartstichting bij het kopje ‘doe
mee’. U kunt natuurlijk ook een mailsturen naar:
aed@ehbo-verenigingnieuwerbrug.nl voor meer
informatie.
Wees er snel bij want het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt.
Tot de volgende Nieuwsbrug.
Martin Wolswijk.
Algemeen
bestuurslid
Nieuwerbrug

EHBO-vereniging

1951 - 2011
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Uit de notulen van de Oranjevereniging deel 6
We schrijven inmiddels 1972
De bestuursleden zouden wel graag zien dat er een
verenigingsgebouw zou kunnen komen, maar ja daar kunnen ze
niet zo heel veel invloed op uitoefenen.
&  #"         Q&
 
worden gehouden. Dit om de doorgaans al slecht bezochte
vergaderingen wat aantrekkelijker te maken voor de leden.
Er zal een stukje hierover komen in de Bodegraafse courant.
29 februari, ledenvergadering
X  "     &#" Y# # Q [    "
was de bingo geslaagd en men overweegt om dit erin te houden.
Om in april voorafgaande aan Koninginnedag iets extra’s voor de
bejaarden te doen gaan de schoolkinderen briefjes rondbrengen
(zo’n 60 ouderen) bij de bejaarden. Zuster Bekkering
(wijkzuster) wordt gevraagd om hier voor de adressen aan te

   $  "   " 
  $ # 
bezit is van Dhr. Van Velzen uit Woerden.
De dames bestuursleden gaan dit regelen.

1973:
Bestuurslid dhr. Emous (hoofd van de school) is verhuisd. Hij
krijgt van het bestuur een platenbon als dank. Zijn functie blijft
nog even open staan want wie weet wil het nieuwe schoolhoofd
zijn taak wel overnemen?? En aldus gebeurde. Dhr. W van
Delen werd naast het nieuwe schoolhoofd ook bestuurslid van
de Oranjevereniging. Het feestprogramma voor dit jaar wordt
doorgenomen. Op verzoek van Dhr. van Delen wordt er bij de
#  # $ "
*      Q&  
kinderspelen. Voor de bejaardenavond wordt medewerking
verleend van de zangclub en de vrouwenbond. En het Oranjebal
met m.m.v. Nirvana.
Vergadering van juni: de Oranjevereniging ontvangt een
uitnodiging van V.V. De Rijnstreek vanwege hun 25 jarig bestaan.
= $  Q \]    ## 
op 5 september is het de viering van het 25 jarig regeringsjubileum
van Koningin Juliana.
Er wordt regelmatig vergaderd dat jaar om alle feestelijkheden
die op stapel staan goed te organiseren. De gemeente geeft
 
   Q \ & & 
En er wordt nog een collecte gehouden voor de onkosten.
Er komt een optocht met versierde wagens en voorop een
draaiorgel.
Deze optocht start vanaf de Gloeiende Spijker.
Daarna volksspelen. Er is een tent geregeld van 500m²
^Q]` q #"   &    {    
|   &&& #  $^Q\]`     
 " #  } "^Q]`
=
Q

1974:
 #    *   Q ]~ q #"   # 
van de feestelijkheden rond het regeringsjubileum.
Een verzoek van Nirvana om meer medewerking te mogen
verlenen tijdens Koninginnedag. Het bestuur wil hier zelf de regie
over houden maar besloten wordt dat zij het polsstokspringen
voor hun rekening zullen nemen.
Ook wordt Nirvana gevraagd om mede de bejaardenavond
te organiseren. Het oranjebal is dan m.m.v. “Ditchers” uit
Amstelveen. 5 mei wordt dan weer grotendeels verzorgt door
Nirvana. De Oranjevereniging wil ook voor de kinderen nog iets
  <  #  #  "   
 $ 
voor de grote kinderen bingo.
Nirvana organiseert ook een toneelavond dat jaar.
Er wordt (weer) een ledenwerfactie gehouden d.m.v. stencils
rond te brengen.
Vanaf 1976 en de hierna volgende jaren ziet het programma van
de Oranjevereniging er enigszins hetzelfde uit.
Vaste onderdelen zijn de lampionnenoptocht, volksspelen,

puzzelrit(deze rit is vele jaren uitgezet door Dirk Heemskerk)
en oranjebal m.m.v. “de Arco’s” uit Woerden. In 1978 wordt de
Oranjevereniging benaderd door een kermisexploitant die graag
een staanplaats wil in Nieuwerbrug.
q # "   

   Q]  
Oranjevereniging. Het bestuur ziet dit wel zitten en gaat naar de
gemeente om hier een vergunning voor te krijgen.
De gemeente stemt toe en in 1979 is er kermis in het dorp van 4
t/m 7 april.
Het is ook het jaar dat Koningin Juliana haar 70ste verjaardag
viert.

In 1980 vindt de troonswisseling plaats en op 30 april zal
Beatrix tot koningin gekroond worden.
Aangezien dit gebeuren de hele dag via de televisie te volgen is
besluit het bestuur om overdag niets te organiseren.
’s Avonds is er een oranjebal m.m.v. “The Blayers” uit Brabant.
Op 5 mei een ochtend voor de kinderen in het Wierickehuis.
Presentator en komiek Hans Versnel verzorgt een optreden met
zijn” Kinder en Lach show”
Middags volksspelen en avonds puzzelrit voor auto’s.
<        
 Q \] 
van de gemeente Bodegraven.
1981:
       & \~ Y #  Q ~ &  & 
wil de volleybalvereniging van NIVO een toernooi organiseren.
& ] "  
"
 *"     

autopuzzelrit.

Oranjevereniging Prinses Juliana
Tot zover mijn bijdrage als tijdelijk bestuurslid vanwege het
jubileumjaar. Hierna neemt Ina het stokje over en zal verslag
doen van de laatste 40 jaar.
Ik heb met veel plezier de notulen die er waren gelezen. Het viel
niet altijd mee om alles te ontcijferen, maar ja het was winter
en toch niet veel te doen…
De Oranjevereniging heeft vanaf haar oprichting tot nu altijd
veel inspanningen geleverd om voor alle dorpsgenoten iets te
organiseren. Mijn ervaring als voormalig bestuurslid is, als al de
tijd die je erin steekt iets moois oplevert waar heel veel mensen
van genoten hebben, geeft dat veel voldoening. Bovendien is het
nog gezellig ook.
Maar zoals blijkt uit de notulen, het is al 100 jaar best lastig
om genoeg bestuursleden te vinden en de opkomst op de
ledenvergadering te verhogen. (dit geldt zeker ook voor meerdere
verenigingen)
Als je vroeger niet op de algemene ledenvergadering kon zijn als
bestuurslid werd je gewoon herkozen….ha,ha.
Door alle vrijwilligers is ons dorp toch een stuk leefbaarder en
hebben zij Nieuwerbrug regelmatig op de kaart gezet. Laten we
vooral proberen om dit in stand te houden.
Oranjevereniging van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum
en op naar de volgende 100 jaar!

Oranjevereniging Prinses Juliana
Dorothea Verduyn
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Vroeger, vroeger
Op de boerderij Weijland 59, Hoeve Ruim Zicht,
woonden vroeger ‘rooie’ Cor Kok met zijn zuster
Aaltje. Cor lustte graag een borreltje en had niets
te vertellen. Hij was jarig op tweede kerstdag. Op
eerste kerstdag kwam hij bij mijn Oma de gebakjes
van het vorige jaar betalen en nieuwe bestellen.
Aaltje had een vieze steenpuist in haar nek en was
vreselijk gierig. In de kachel had zij rood mica en als
het koud was, zette zij er een waxinelichtje in. Dat
stond zo warm.
De grond van de Bethlehemkerk heeft zij verkocht
aan de kerkvoogdij en bedong erbij dat de ingang aan
de westkant moest komen. Dan kon zij vanuit huis
zien wie er naar de kerk gingen. De heren hebben dit
niet gedaan en toen was Aaltje boos en is nooit meer
in de kerk geweest.
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Toen Cor dood was moesten wij jaarlijks gebak
brengen in het rusthuis in de Kerkstraat met een
kaartje: “ter nagedachtenis aan mijn geliefde
broer Cor”. Ook heeft zij in 1956 de klokverlichting
geschonken, maar er moest wel een gedenksteen
komen met haar naam.
Henk Aberson

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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70+ huisbezoek
Vraag nu zélf een 70+ huisbezoek
aan bij SAM.
Inwoners van Bodegraven Reeuwijk
hoeven niet te wachten tot er via
de gemeente een uitnodiging komt
voor het 70+ huisbezoek. Heb
je behoefte aan informatie over plaatselijke voorzieningen en
mogelijkheden om zo lang mogelijk gezond en prettig zelfstandig te
functioneren, vraag dan een 70+ huisbezoek aan bij SAM.
Getrainde vrijwilligers gaan met behulp van een uitgebreide
vragenlijst met ouderen in gesprek over o.a. gezondheid, wonen,
   *   +       
contacten. Is er de wens om dieper op één of meer terreinen in te
gaan, dan is een vervolgafspraak met een professional zo gemaakt.
Je kan denken aan de wijkverpleegkundige, een notaris of een
mantelzorgondersteuner.
SAM wil graag kwetsbare ouderen in beeld krijgen om passende
ondersteuning te kunnen bieden. Daarnaast is het belangrijk om
bewoners te informeren over het diverse aanbod van voorzieningen
en wat je zelf kan ondernemen, juist voordat er belemmeringen
optreden door oplopende leeftijd. Als je vooruitkijkt zijn er
#
   &

"        "  
mogelijk prettig en zelfstandig te wonen. Het geeft een goed gevoel
als je het zelf in de hand hebt.
Een 70+ huisbezoek aanvragen kan via info@samwelzijn.nl of via
het nummer 0172- 614500, voor extra informatie zoek contact met
Marjolein Waagmeester, sociaal makelaar, tel: 06-30849203, mail:
m.waagmeester@samwelzijn.nl.
Marjolein Waagmeester
Sociaal Makelaar

Cursus Beeldhouwen in steen
Cursus Beeldhouwen in steen in Nieuwerbrug
De landelijke omgeving van de polder aan de Weijland te
Nieuwerbrug, vormt een bron van inspiratie en hier maak je
zelf, met behulp van docent Caroline Ruizeveld, een eigen
ontwerp.
De cursus is voor iedereen die graag wil beeldhouwen in
steen. Beginners en gevorderden gaan naast en met elkaar
aan de slag. Je werkt in een ontspannen sfeer en op je eigen
tempo. De te bewerken steen kies je in overleg. Afhankelijk
van je ervaring ga je aan de slag met een zachtere of hardere
steen. Uitleg, gebruik van gereedschap en technieken komen
op individuele basis regelmatig aan de orde.
De cursus wordt twee weken gegeven van 16 tot en met 20
augustus 2021 en van 23 tot en met 27 augustus 2021.
De prijs voor deze 5-daagse beeldhouwcursus is € 275
Inbegrepen is: gebruik van
gereedschap, eenvoudige
 #   
Voor
meer
informatie
en aanmelden neem je
contact op met Hetty de
Bruijn, tel. 06 29151063,
mail
hetty.de.bruijn@
gmail.com
Wanneer u nog vragen
hebt, stel ze gerust.
Hartelijke groet,
Hetty de Bruijn

Groen moet je doen!

NIEUWS VAN CBS DE BRUG

In de hele school staat het thema “Groen
moet je doen” een aantal weken centraal.
In verschillende lessen wordt er van alles
geleerd over hoe je groen kunt leven. De
kleuters leren hoe je afval kunt scheiden
en waarom dit belangrijk is. Groep 3
en 4 verdiepen zich ook in zwerfafval.
Hoe lang duurt het voordat plastic in
de natuur verteerd is? Het antwoord
was dat dit nooit verteerd wordt. Extra
belangrijk dus om afval in de prullenbak
te gooien. Het opwarmen van de aarde,
energieverbruik en de ontbossing staan
centraal in de bovenbouw. Tijdens de
doe-middag werken we met kosteloos
materiaal. Kunnen we dit nog van waarde
laten zijn? In de volgende Nieuwsbrug
zullen een aantal foto’s hiervan volgen.

Juf Linda: genomineerd voor
leerkracht van het jaar
In januari kreeg juf Linda te horen dat ze
was genomineerd voor de titel: “Leerkracht
van het jaar 2021!. Ondertussen zit zijn
zelfs bij de laatste 3 leerkracht voor het
basisonderwijs. Tijdens de Big Improvement
Day is juf Linda voorgesteld aan heel
Nederland en vertelde zij wat ze belangrijk
vind in het onderwijs: “Wij als leerkrachten
maken het onderwijs, daarom blijven we als
leerkrachten, directie en anderen altijd met
elkaar in gesprek!” Ook sprak zij deze dag
met Prins Constantijn over het belang van
goed onderwijs voor ieder kind.

Musical groep 8
Helaas is het ook dit jaar niet mogelijk om de musical van
groep 8 te laten zien aan het hele dorp vanwege de coronamaatrelenen. Wij vinden dit erg jammer als school, maar hopen
volgend jaar de deuren van het Wierickehuis open te kunnen
stellen voor iedereen.
We gaan ervanuit dat we de musical
wel op kunnen voeren voor alle ouders!
Daar is groep 8 in dit bijzondere jaar
erg blij mee!
Mariska Kool-Oudijk
Leerkracht Groep 4/5

info@pmvanbemmel.nl



7 keer op rij
Beste Wijnsupermarkt

2020

5 keer op rij
Meest Verantwoorde Supermarkt

2020



3 keer op rij
Beste Vleeswaren Supermarkt



2 keer
Klantvriendelijkste Supermarkt

Klantvriendelijkste
Supermarkt

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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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

