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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

September a.s. wonen wij twee jaar in Nieuwerbrug.
En daarvan dik een jaar in “coronatijd” dus.
En we waren zo lekker bezig: Ik, Nicky, legde wekelijks een klaverjasje
in het Huis van Alles (fantastische naam); Hans mijn partner kreeg
biljart les in Woerden; samen speelden we jeu de boules in Bodegraven.
We maakten een dorpsvergadering mee en de jaarlijkse voorstelling
van Animoso (hilarisch). We speelden potjes canasta met de buren en
we BBQ’den met nog meer buren. We ontdekten dat de middenstand in
Nieuwerbrug aardig en behulpzaam zijn. (vrijdagmiddag laat komt een
klusjesman nog een onwillig stopcontact repareren).
Kortom we vonden wonen in Nieuwerbrug best leuk.
En toen werd het maart 2020, ineens pats boem de eerste Lock down.
Het werd stil, erg stil. Te stil.
We hebben gedaan wat velen hebben gedaan: we namen een puppy.
En onze Friese kruising Wampie (pappa labrador, mamma kooiker) bleek
en blijkt een lot uit de loterij. Nog nooit heb ik zo’n leuk hondje gehad;
zo vriendelijk, zo slim, zo speels, zo betrouwbaar.
Je leert een hoop hondjes en baasjes kennen op het jaagpad.
En Hans ontdekte “de zandvlakte”, het nieuwbouwterrein waar het
prima frisbeeën is met Wampie.
Op de cover staan wat foto’s van de nieuwbouwlocatie.
Over een jaar of zo zal de zandvlakte waarschijnlijk geen speelterrein
meer zijn voor Hans en Wampie. Maar er zijn dan wel nieuwe huizen
en ook sociale huurwoningen voor meer Nieuwerbruggers. En een
prachtige nieuwe school.
Nicky Hazewinkel

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.

brugje

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

19 juni 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 juni 2021 nog dingen die u in deze rubriek wil zien? Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl

brugje

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

19-jun
17-jul
21-aug
18-sep
16-okt
20-nov
18-dec

Te koop
CAMPER Eura Mobil 2005. Automaat, 3 persoons,
1 x vast tweepersoonsbed. Zeer uitgebreid
uitgerust, zonnepanelen, airco, wc, douche etc.
Nadere inlichtigen: 06 - 16505176

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
6 juni

09.30 uur
18.30 uur

ds. A. Baas,
ds. R.R. Eisinga, Gorinchem

13 juni 09.30 uur
18.30 uur

ds. A. Baas
ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden

20 juni 09.30 uur

ds. A. Baas
Bediening H. Avondmaal
ds. A. Baas

18.30 uur
27 juni 09.30 uur
18.30 uur

Autopuzzeltocht
Hemelvaartsdag donderdag 13 Mei hebben we een autopuzzeltocht
georganiseerd met beperkende maatregelen. Iedereen moest in de
auto blijven zitten dus geen grote tussenstops en geen gezamenlijke
prijsuitreiking. Er zijn 49 auto’s gestart vanaf het wierickehuis en
er zijn 47 auto’s weer geëindigd bij het wierickehuis. Twee auto’s
hebben het opgegeven en zijn vroegtijdig naar huis gereden.
Het was een verkorte route van 38 kilometers. De route ging
via Zegveld, Woerdense Verlaat naar Kamerik waar veel mensen
aanwijzing 16, na ”1999”rechts, niet hadden gevonden en een deel
van de route hebben overgeslagen. Gelukkig kwamen ze dan altijd
weer uit bij de controlepost waar iedereen een tasje kreeg met
wat te eten en drinken.

ds. H. Markus, Leerdam
ds. C.H. Hogendoor, Lelystad

              
      
       
 
 
     
!

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK
6 juni

de heer Nathan Noorland
Bediening H. Avondmaal

13 juni ds. Erick Versloot
20 juni de heer Nathan Noorland
27 juni ds. N. de Jong, Rotterdam
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

Daarna konden ze weer op weg richting Woerden, via ’s-Gravensloot,
via de omleiding, richting de Waardsedijk waarna ze langs Waarder
kwamen op weg naar Nieuwerbrug. Het bleek toch nog een moeilijke
 
       
          
uitleg van de route en de uitslag die elke deelnemer per mail kreeg
        
Er waren twee teams met de minste fouten en het aantal kilometers
gaf toen de doorslag. Als eerste zijn geëindigd “De mannen van
Woerden” fam. Kompier/Kroes, als tweede fam. Pastoor/Ooms en
als derde fam. Baelde. De troostprijs gaat naar de fam. Hilkhuizen,
als aanmoediging om het over twee jaar weer eens te proberen.
Alle kinderen hadden een eigen puzzeltocht met een streepje
zetten als je een bepaald verkeersbord zag, alle kinderen hebben
in hun tasje al een prijsje ontvangen.
Het was ondanks alle maatregelen toch een geslaagde puzzeltocht,
waardoor veel mensen een leuke dag hebben gehad. Volgend
            
organiseren.

Oranjevereniging “Prinses Juliana”
Marianne Hogendoorn

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.

brugje
Te koop overcompleet
38 hardhouten vlonder delen 28x145x2480
8 bankirai balkjes: 4 stuks 4000 en 4 stuks 2400.
Vraagprijs € 250,C. Burger 06-10347722.

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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Verhuisd
Nolda meldde in een vorige
Nieuwsbrug dat ze ging verhuizen
van Nieuwerbrug naar Bodegraven.
Nieuwsgierig als ik ben waarom
iemand na 47,5 jaar Nieuwerbrug
verlaat, maakte ik een afspraak
om het er eens over te hebben in
haar nieuwe huis. Een schitterend
penthouse aan de Sportlaan met
uitzicht op het zwembad. Een
passender plek kun je voor een
sportlerares niet bedenken.
Bijna elke Nieuwerbrugger kent
Nolda. Van de gym, van de trimclub,
van de ouderengym, van elk feestje
wat er maar te vieren valt. Ik ken
Nolda vooral als ‘gangmaker’ van het
smullen in de Hooiberg. Het samen
eten voor alleenstaanden en alleen
gaanden heeft ze mede bedacht,
maar zegt Nolda: “Ik kom er niet als
gangmaker, maar gewoon als mezelf
omdat ik ook alleenstaande ben.
Mijn man John is al 25 jaar geleden
overleden.”
Haar huis in Nieuwerbrug aan
de Graaf Lodewijkstraat was zo
verkocht. “Ik woonde in het huis
met het prachtigste uitzicht van
Nieuwerbrug” zegt Nolda met
knipoog. “Maar hier kijk ik over de
Meije, het zwembad, het centrum

en in de verte zie ik A12. Beter had niet
gekund. Ik heb er jaren over gedaan om
een andere plek te vinden, maar hier wil ik
wel 100 worden.”

Blijven bewegen
Nolda de Leeuw is pas 76. Geboren in
Bodegraven. Toen ze trouwde ging ze
met John in Utrecht wonen. Toen dochter
Monique werd geboren vond Nolda het
               
‘dorpse omgeving’ en zo kwamen ze in
Nieuwerbrug.
Toen Monique naar school ging werd
Nolda steeds actiever buitenshuis. Ze
ging bejaarden helpen en was actief bij
de gymnastiekvereniging NIVO. Toen de
gymleraar er mee stopte werd Nolda

Nieuws van de brandweer
Dier in de Problemen
Op donderdag 29 mei werd de
brandweer opgepiept met de
melding “dier in de problemen”.
Soms komt weleens de vraag:
“Komen jullie dan ook voor
dieren?”
Jazeker, de brandweer komt als er gevaar dreigt
voor mens, dier en milieu. Dus ook voor een schaap
die in deze situatie al ruim anderhalf uur in de
Wiericke lag en er zelf niet uit kon komen door de
hoge kanten.

De brandweer was snel ter
plaatse na de melding. Met
behulp van een touw en
mankracht kon het schaap uit
het water worden gehaald.
Het dier was onderkoeld en
het kon van de kou niet meer
lopen. Om het beestje zo snel
mogelijk weer op temperatuur
te brengen is het bij de eerste
de beste boer gebracht,
ingepakt met stro en onder
de
warmtelamp
gelegd.
Daarnaast is de eigenaar van
het schaap telefonisch op de
hoogte gebracht. Het was
        
het schaap het hele avontuur
heeft overleefd. Eind goed, al
goed.

gevraagd of zij geen les wilde gaan geven. “Dan
wil ik wel eerst een opleiding daarvoor volgen”,
zei Nolda en zo begon ze op haar 37e aan een
sportlerarenopleiding van de KNGU. Twee jaar
lang elke zaterdag.
Toen ze op haar 62e gevraagd werd om
ouderengym te gaan geven, was haar antwoord
weer: “Dan wil ik daar wel eerst een opleiding
voor volgen.” “Ja”, zegt Nolda, “het is toch
echt heel wat anders of je aan jonge kinderen
lesgeeft met toestellen, klimrek enz., of dat je
op een paar vierkante meter iets met ouderen
moet gaan doen. Ik heb heel veel aan die
opleiding gehad, en vind het nu heerlijk om
ouderen in beweging te houden. Dat missen
we nu wel heel erg in deze coronatijd. Het
is zo belangrijk om in beweging te blijven! In
september hoop ik weer met mijn groepjes te
kunnen beginnen.”
Ik weet van de trimgroep en de gym in het
Wierickehuis. Maar Nolda verblijdt niet alleen
Nieuwerbrug met haar gymlessen. Zegveld,
Waarder, Driebruggen, Bodegraven, de hele
regio geniet mee. “Ik hoop dit nog zeker wel
een paar jaar zo te kunnen blijven doen”, zegt
  "#          
gaan zitten en ik vind het zo gezellig he. Bij
mij is de gezelligheid, het recreatieve het
allerbelangrijkst. Als je het niet gezellig vindt,
kom je toch niet gymmen?”
En waarom Nolda dan toch naar Bodegraven is
verhuisd? “Hier ben ik zo bij de winkels en bij
het station. Dat is in Nieuwerbrug net ietsjes
lastiger.”
Cora Postema

Naaiatelier in Nieuwerrbug

Marcel.oussoren@VRHM.nl
Weet je het nog niet zeker
of zou je eerst meer willen
weten? Maak dan een afspraak
om eens te komen kijken in de
kazerne of op een oefenavond.

Ja er komt soms een tijd dat je dingen niet
meer kan. Altijd met de naaimachine alles
kunnen uitvoeren. Broeken korter maken,
zakken in broeken vervangen, ritsen er op
nieuw inzetten. Helaas het is over.
Maar gelukkig hebben we nu ook in
Nieuwerbrug een naaiatelier.
Die dit kan doen voor als je het zelf niet kan
of iets anders.
Nu ik hou op en zeg bel zelf Djamila Monteiro
en voor de prijzen hoef je het niet te laten
Deze zijn zeer redelijk en je kan in het dorp
blijven.
Geen parkeer problemen of duur parkeergeld
  

Martine van Wageningen

Joke den Bleker

Vind je het ook leuk om op
deze manier van betekenis
te zijn? Neem dan contact op
met Marcel Oussoren:
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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
i
l
a
i
c
Gespe eukens!
in k

Francken Metaal BV
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Reparatie en contructiewerkplaats
  

 

   

Dealer
 ! "#$
%$$van
&#
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Trappen, bordessen, hekwerken
Trappen,bordessen,
hekwerken

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


erkend
lid
van
Romazo







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

 



Zekerheid van rolluiken en zonwering: Romazo Garantie
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Kom tennissen bij TV Wiericke!
Na een lange winterperiode van lockdown en weinig
bewegen, dagen wij iedereen in Nieuwerbrug uit weer in
beweging te komen. Tennis is een van de buitensporten
die al vrij snel weer mocht. Hou je van buiten zijn en
achter een bal aan rennen, meld je dan aan. Je kunt direct
lid worden voor maar €140 (plus 2e jaar 50% korting) en
jeugdleden tot 16 jaar zijn GRATIS! Mail voor aanmelden
of meer info naar hendriks.esther@ziggo.nl of vul het
aanmeldformulier in op onze website: www.tvwiericke.nl
Onze vereniging heeft de afgelopen maanden niet
stilgezeten. Vanaf 29 maart gingen de banen weer open.
De groencommissie heeft met hulp van professionals en
vrijwilligers de banen weer strak en ongewenst groen
onder controle gekregen.
      % &+   
 <=

voorzitterschap het stokje overgedragen. Ed vanaf deze
pagina nogmaals veel dank voor al je inspanningen. Fijn
dat je ons blijft steunen met al je ervaring, de website
bijhoudt, maar vooral ook enthousiast door tennist.

Even voorstellen:
Het nieuwe bestuur bestaat nu uit: Peter de Jong,
voorzitter; Esther Hendriks, secretaris; Marijke van Selm,
penningmeester; Rosika Twiss, alg. bestuurslid.

Wist je dat:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

je met je abonnement elke dag kunt tennissen
op woensdagavond weer racketavond is, waarop je
met iedereen willekeurig kunt spelen
voorbereidingen voor een intern toernooi worden
gemaakt
er altijd vrijwilligers nodig zijn voor (groen-)
onderhoud
Sponsors GRATIS een eigen reclamebord krijgen
langs de banen en hun logo op onze website wordt
geplaatst!
TV Wiericke sinds vorig jaar nauw samenwerkt met
en ruimte biedt aan IJsclub Wintervermaak
Stichting Vakantiespeelweek dit jaar gebruik kan
maken van de faciliteiten van TV Wiericke

Onze vereniging is blij dit voor actieve dorpsverenigingen
te kunnen doen, zodat ook zij hun activiteiten kunnen
blijven voortzetten
tijdens de nieuwbouw
op De Wijde Wiericke.
Tot ziens op de baan!
Namens het bestuur,
Rosika Twiss

KONINGSDAG 2021
Helaas, dit jaar weer geen grote activiteiten met koningsdag,
koningsdag was weer woningdag.
Dit jaar hadden we een kleurplaat voor de kinderen verspreid. We
hebben vele leuke ingekleurde kleurplaten terug mogen ontvangen.
Alle kinderen hebben bij het inleveren, bij de Dagwinkel, al een klein
presentje gehad maar toch hebben we er een paar mooie tekeningen
uitgezocht voor een extra prijs. Lynn Kompier, Deborah van der Gouwe
en Mitz van Dijk hebben hun prijsje al ontvangen. Middags zijn we
     > $   #X $  
uit Barwoutswaarder, het dorp doorgelopen om heerlijke ijsjes uit te
delen.
Dit ambachtelijke boerenschepijs
van hun eigen koeien zat al in
bakjes verdeeld. Iedereen kon
kiezen
uit
rood(aardbeien),
wit(witte
chocolade)
of
blauw(smurf vanille). Onze luide
koeienbel was goed te horen in
het dorp en veel mensen kwamen
naar buiten om een heerlijk ijsje in
ontvangst te nemen. Het was leuk
om veel mensen weer even te zien
en de leuke reacties te horen. Naar
aanleiding van onze vorige oproep
hebben we van veel dorpsgenoten/
donateurs hun bijdrage mogen
ontvangen.
Heeft u het misschien gemist dan
vragen we u om ons alsnog te
steunen met een kleine bijdrage
van vijf euro zodat zodra het weer
kan en mag we onze activiteiten
weer kunnen gaan organiseren.
Wij willen u vragen of u zelf uw
donatie á €5,00 wil overmaken naar
onze rekening: NL33 RBRB 0674
5966 09 tnv.: Oranjevereniging
Nieuwerbrug. Wilt u bij de
omschrijving uw naam en adres
invullen. Alvast hartelijk bedankt
voor uw steun.
Oranjevereniging
“Prinses Juliana”
Marianne Hogendoorn

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'
Nieuwerbrug aan de Rijn

Nieuws van EHBO-vereniging
Beste Nieuwsbruglezer,
Inmiddels zijn er meer dan 6 miljoen vaccinaties
tegen corona gezet en worden steeds meer
mensen gevaccineerd. Het kabinet verwacht dat
het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nu snel
verder af zal nemen. Daarom neemt het kabinet
1951 - 2011
de tweede stap in het openingsplan op 19 mei.
Er is wel een voorwaarde: het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames
moet op maandag 17 mei verder zijn gedaald. Dit betekent dat er dan
een afname moet zijn van ongeveer 20 procent ten opzichte van de
piek eind april. Als dit niet het geval is, wordt de pauzeknop ingedrukt.
De tweede stap wordt dan uitgesteld.

Bij de tweede stap in het openingsplan mogen
de binnensportlocaties weer open, mag er weer
buiten gesport worden met maximaal 30 personen,
attractieparken,
natuurparken,
dierentuinen
en
kinderboerderijen gaan onder voorwaarden open. Net
als spellocaties buiten zoals minigolf, klimbossen en
buitenspeeltuinen, verhuurlocaties voor recreatieve
activiteiten buiten mogen open en de buitenterassen
mogen langer openblijven.
Wij als EHBO-vereniging kunnen als het een beetje
meezit nog wat reanimatiecursussen inplannen voor
de zomervakantie, maar dit is nog erg onzeker. Als wij
reanimatiecursussen voor de zomervakantie mogen
inplannen dan maken wij dat o.a. bekend op onze website.
Nu maar duimen dat wij hiervoor groen licht krijgen.
Martin Wolswijk.
Algemeen bestuurslid EHBO-vereniging Nieuwerbrug

Weijland 22
2415 BB Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 070
Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66

E-mail: vrolijkevoetje@ziggo.nl

Vroeger & Toen - Brocante
De sfeer van landelijke ongedwongenheid,
mooi verweerde meubels, brocante en accenten.

Kom langs in onze sfeervol ingerichte
loods (400 m2) vol brocante.
Wij zijn iedere vrijdag, zaterdag
en zondag geopend van 11.00
tot 17.00 uur én op afspraak.

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

WIL DE WIT
VOOR HET LEVEREN VAN
zand • grind • grond • warm en koud asfalt

Vroeger & Toen - Brocante
Weypoort 9
2415 BV Nieuwerbrug a/d Rijn
Tel. 06 - 534 280 68
www.vroegerentoen.nl

Burg. Bruntstraat 1
ISO 9001 : 2000
2415 AJ Nieuwerbrug
WEYLAND
19
Telefoon 0348 - 68 82 69
Telefax 2415
0348 -BB
68 86NIEUWERBRUG
46
AAN DE RIJN
V GM
www.vanschaiktransport.nl
C HECKLIST
TELEFOON
0348
68
84
22
A ANNEMERS
Info@vanschaiktransport.nl


 
0172-613798
Bereikbaar 24 uur per dag,
7 dagen per week

Dierenartsen praktijk
Bodegraven BV ̿Ǥ

ǤǤ



Zuidzijde 63, 2411 RT Bodegraven
Tel. spoed 0172 - 61 37 98
www.dapbodegraven.nl

Graaf Florisweg 2
2415 AB Nieuwerbrug
Telefoon 034 - 68 80 10
Mobiel 06 - 26 02 01 46

KOZIJNEN
RAMEN
DEUREN

Verweij Houttechniek Barwoutswaarder 97 3449 HL Woerden
T: 0348 - 68 82 82 F: 0348 - 68 81 11 I: www.verweij-ht.nl E: info@verweij-ht.nl

• onderhoudsschilder
• decorateur
• hout- en marmerimitatie
• muurschilderingen
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Coördinator gezocht in Bodegraven!
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke
huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds
plaats. We zijn hard op zoek naar een coördinator
in Bodegraven.

Koningsdag
Het was een gezellige boel op koningsdag
bij de Dagwinkel. Met plantenmarkt en
oranje tompoucen.

Want zonder coördinator kan de collecteweek hier niet doorgaan. Hierdoor lopen we
veel giften mis. De opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel belang
voor de 25.000 mensen met MS in Nederland die iedere dag met een ziekte moeten
leven die hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en de ondersteuning van
deze mensen moet daarom doorgaan. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose
(MS)?

Word coördinator!
Een collectecoördinator is bij ons een zeer gewaardeerde spin in het web van
de collecte. Van het contact met de collectanten tot het online bestellen van de
collectematerialen. In plaatsen met veel collectanten is vaak ook een assistentcoördinator actief zodat de taken verdeeld kunnen worden. En uiteraard is er de
benodigde ondersteuning vanuit de medewerkers van het kantoor in Rotterdam. Het is
een uitdagende en hele leuke vrijwilligersklus voor een goed doel!

Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het
afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor
komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en
uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk jaar
komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen
het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest invaliderende ziekte onder jonge
mensen.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe
de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds
besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk
onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen
met MS.
Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
Cora Postema

Sluit jij je aan bij VV De Rijnstreek?
We hebben zin in het nieuwe seizoen. We willen vooruit met
de club en dus gaan we in het nieuwe seizoen met dubbele
energie aan de slag. Maar daar hebben we wel nieuwe leden
voor nodig. Soccerdream is in ieder geval wel weer van de
partij. Deze voetbalschool zorgt ook in het nieuwe seizoen
voor leuke en uitdagendere trainingen. En we beschikken
daarnaast ook nog over onze vaste krachten die met veel
ervaring de Rijnstreekidentiteit uitdragen.
Word je ook lid van onze gezellige knusse vereniging? Dan ben
je in ieder geval verzekerd van de laagste contributie van de
regio, 3 keer voetballen in de week, een echt grasveld om
op te voetballen, nieuwe activiteiten en een gemoedelijke
sfeer.
En laten we eerlijk zijn. VV De Rijnstreek wil ook graag blijven
bestaan. En dus hebben we meer leden nodig. Daar kun jij
aan bijdragen. Je hoeft niet in Nieuwerbrug te wonen en het
maakt niet uit hoe oud je bent of je al eens gevoetbald hebt.
Wij staan voor jou klaar. Meer informatie en aanmelden is te
vinden op www.vvderijnstreek.nl
Robert van den Berg
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Uit de notulen van de Oranjevereniging deel 5
    <Y[[    \<]^]\  `  
er door het bestuur besloten om geen activiteiten te organiseren
op 31 januari. Het geld is er simpelweg niet voor.
Op de vergadering van 7 februari wordt er geopperd om een paar
dames te vragen in het bestuur. Die hebben soms weer andere
ideeën. Het bestuur verslapt de laatste jaren namelijk een
beetje. De dames van der Weij en Miltenburg worden gepolst. Op
de eerstvolgende ledenvergadering in maart worden de dames
gekozen en worden hierbij de eerste vrouwelijke bestuursleden
van de Oranjevereniging! Dhr. van Ommeren neemt afscheid
van het bestuur na 20 jaar inzet. Op 10 maart is er een
lampionnenoptocht om toch nog iets van activiteiten te doen
voor de kinderen. De kinderspelen staan dan ook ter discussie
vanwege de kosten.
Misschien met wat extra subsidie van de gemeente Bodegraven
en een collecte in het dorp, tevens ledenwerving kan er nog wat
georganiseerd worden voor de kinderen. Het nieuwe hoofd van
de school, Dhr. Emous, komt kennismaken met het bestuur.
Op de vergadering van 13 april worden Dhr. Emous, Mevr. Van
Emst en Mevr. van de Valk bestuurslid.

4-04-1967
#  {\[^]\|<\}^==      
Dhr. C. van Duijn treedt af, hij is 20 jaar penningmeester geweest
en wordt hiervoor heel hartelijk bedankt.
Er zijn meerdere bestuursleden afgetreden afgelopen jaar en
het is lastig om nieuwe bestuursleden te vinden (een probleem
waar de Oranjevereniging vaak tegen aanloopt, het is een
          ~    
om het bestuur met 2 leden in te krimpen. Maar daar zijn de
bestuursleden geen voorstander van. Met de organisatie van o.a.
de feesten heb je elkaar hard nodig.
Toch maar blijven proberen om nieuwe bestuursleden te vinden.
Op 30 april zal er weer een kinderfeest en lampionnenoptocht
zijn. De lampionnen worden gratis ter beschikking gesteld door
de Oranjevereniging. Voor muziek mag de geluidsinstallatie van
de ijsclub worden gebruikt.

een gekostumeerde optocht van schoolkinderen zijn. Middags
   
’s Avonds vond eerst gondelvaart en vanaf 21.00uur oranjebal
m.m.v. Nirvana (jeugd sociëteit)
Aan de vrouwenbond wordt gevraagd een stuk op te voeren voor
de ouderen.

1971:
Het ledenaantal staat nu op 160. Men kijkt terug op een druk
vorig jaar maar wel bijzonder geslaagd.
Naast de gebruikelijke activiteiten zal er nu ook op 25 maart een
avond voor de bejaarden zijn. Er is in ons dorp ook een drumband
opgericht en zij worden gevraagd om op 30 april
‘s ochtends om 7.30 uur een rondgang door het dorp te maken. En
’s avonds mee te lopen met de lampionnenoptocht. De winkeliers
zullen die dag enkele kramen neerzetten. Ook het oranjebal is
een blijvertje en begint om 20.30uur
Op de vergadering van augustus wordt gemeld dat er nog spullen
opgeslagen liggen van de ter ziele gegane muziekvereniging. Er
wordt besloten deze te verkopen. Zegveld heeft wel interesse.
Het bestuur wil Dhr. P. Piek voordragen voor een koninklijke
onderscheiding. Hij neemt na 25 jaar afscheid als bestuurslid
van de Oranjevereniging. Of hij ook daadwerkelijk deze
onderscheiding heeft gekregen staat verder niet vermeld in de
notulen.
Tot zover voor deze keer.
Oranjevereniging Prinses Juliana
Dorothea Verduyn

25-03-1968
De schoolkinderen gaan op 30 april naar Bodegraven om deel
te nemen aan de aubade. Voor het vervoer regelt de gemeente
Bodegraven 4 bussen. Daarna kinderspelen. Na een aantal jaren
van afwezigheid wegens gebrek aan animo is er nu weer een
middagprogramma.
Volksspelen met o.a. kruiwagenrace, zaklopen, touwtrekken en
verkleed voetballen op het ijsclubterrein. Stoelendans op het
schoolplein.

1-04-1969 ledenvergadering.
Een wel heel slecht bezochte ledenvergadering dit keer. Er is
maar eén lid naar de vergadering gekomen!
De zoektocht naar nieuwe bestuursleden heeft ook nog niets
opgeleverd. Eén bestuurslid vindt dat er gezocht moet worden
naar een katholiek lid. Anders klopt de verhouding binnen het
bestuur niet meer…
In 1969 ziet het programma er weer uit als voorgaande jaren.
Het volgend jaar is het 25 jaar bevrijding. Daar wordt nu al over
nagedacht.
In 1970 ziet het bestuur na de jaarvergadering van maart er als
volgt uit:
Voorzitter: Dhr. N. Breedijk, tweede voorzitter Mevr. C. van Rooy,
penningmeester Mevr. Van Emst, lid: Dhr. Van de Kooi, Dhr. N.
Dijkshoorn, Mevr. G. Verwaal, Mevr. T van Schaik, Dhr. Emous,
Dhr. M. Vijfhuizen, Dhr. A. Threels.
In maart en april wordt er vergaderd over het programma voor 30
april, 4 en 5 mei. Het is 25 jaar bevrijding en er zal op 30 april

Vroeger, vroeger
Tegenover Bakker Bos was de smederij van Jan Voorbergen
  ^       
naast hem en zijn vrouw Neeltje, die ik Oma Muurtje
noemde, . omdat ik altijd over de muur werd getild.
Op een dag kwam dominee Ligter met een pannetje waar
een oor vanaf was. Jan zei hij: “je moet het pannetje even
solderen.” Jan keek de dominee eens aan en zei: “Dominee,
dood gaan moet en verder kan je alles vragen.”
Op een dag was er een aanrijding op de hoek. Jan zag het
gebeuren en was dus getuige. Hij moest in Utrecht op de
rechtszitting verschijnen. De vrouw werd schuldig bevonden
en veroordeeld. Bij het slotwoord zei deze adellijke dame
uit Zeist tegen de rechter:
“Ik wil een aanklacht indienen tegen dat smidje, hij heeft
mij zeer beledigd. Toen ik na de aanrijding uitstapte zei
hij tegen mij: “mens, ga kousen stoppen en kom niet op de
dijk”. Het antwoord van de rechter was: “mevrouw deze
man had volkomen gelijk”. Woedend ging de adellijke dame
terug naar Zeist.
Henk Aberson
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Zit jij er ook zo warmpjes bij?
Zonder het te weten zit je er misschien wel heel
warmpjes bij! Geld van jouw (zorg)verzekeraar,
pensioenfonds, of bank kan lekker renderen, ook in
deze moeilijke tijd.

Waar komt jouw geld
terecht?
Dat is de andere kant van de medaille: dit geld wordt
vaak verdient op minder nette manieren. Gelukkig
beoordeelt de Eerlijke Geldwijzer jaarlijks het
      
     
Nederland aan de hand van 21 maatschappelijke thema’s
zoals klimaat, mensenrechten, wapens enzovoort.

Zo beleggen sommige pensioenfondsen jouw premies in bedrijven die
wapensystemen leveren aan landen die mensenrechten schenden of die in
   
De 10 grootste Nederlandse pensioenfondsen beleggen minimaal 8,2 miljard
euro in bedrijven die betrokken zijn bij landroof. In 2019 kwamen hierbij
zeker 212 land- en milieuverdedigers om het leven. Ze doen daar meestal
     +  

Dit zijn slechts twee voorbeelden van die 21 thema’s van de Eerlijke
Geldwijzer. Amnesty werkt hierbij samen met een aantal partners zoals
FNV, Pax en Oxfam Novib.
Kijk op de Eerlijke Geldwijzer hoe jouw premiegeld belegd wordt. Is dit
onder de maat kom dan in actie, net als onlangs zorgmedewerkers die een
petitie stuurden naar hun zorgverzekeraar PFZW om meer maatschappelijk
verantwoord te beleggen.
Amnesty Nieuwerbrug,
Jan van de Burgt

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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gratis judolessen
Judo Bond Nederland en Chikara Sport geven gratis
judolessen.
Sportbond en Chikara Sport Bodegraven zetten zich
in om jeugd in beweging te houden.

NIEUWS VAN CBS DE BRUG
Nieuwe leerlingen
Op de Brug zijn nieuwe kinderen altijd
welkom. Bent u benieuwd naar de
school, de mogelijkheden en waar wij
voor staan als de Brug, plan dan zeker
een kennismakingsgesprek in. Tijdens
dat gesprek krijgt u alle ruimte om al uw
vragen te stellen en leggen wij u graag uit
waarom wij met recht een wereldschool
zijn in het dorp! Ook is er een rondleiding
door de school en kan er alvast gekeken
worden in de kleutergroepen. Als uw
zoon of dochter 2,5 jaar oud is, dan kan u
hem of haar al bij ons aanmelden. Wilt u
meer informatie? Dan kunt u mailen naar
debrug@spco.nl

Om juist in deze barre corona-tijden
de jongste jeugd in beweging te
krijgen stellen Judo Bond Nederland en
zijn aangesloten clubs 100.000 gratis
judolessen ter beschikking. Onder
aanvoering van Olympisch kampioen
en vader Mark Huizinga kunnen ouders
vanaf vandaag op www.gunjekindjudo.
           
aanvragen. De actie is niet alleen de
komende week geldig, maar voor heel
2021.
Schrikbarende cijfers
De cijfers liegen er niet om. Het
afgelopen half jaar is zowel het aantal
bewegende kinderen als het aantal
beweegmomenten met 35% drastisch
afgenomen. Mark Huizinga zegt er het
volgende over: “Als geen ander ken ik
het belang van bewegen. Niet alleen
voor topprestaties, maar ook om je als
kind goed te ontwikkelen. Of je nou
verlegen bent of niet weet wat je met
je energie aan moet: judo helpt! Juist
daarom schrik ik zo van deze slechte
cijfers. We moeten nú zorgen dat ook
deze generatie goed in beweging komt
en dat ook blijft. Zodat ze er nu én
   
Judo als basis voor een beweegvaardige
generatie.
Veilig leren vallen en vooral ook
opstaan; omgaan met fysiek contact
en het ontwikkelen van motorische
vaardigheden; het zijn kenmerken die

onlosmakelijk verbonden zijn met
de judosport. Ook kinderen die een
andere sport gaan beoefenen ervaren
       
en de ontwikkeling van spierkracht
die ze in het judo hebben opgedaan.
Met het beschikbaar stellen van
<=====    X  
Nederland bijdragen aan een gezonde
generatie.
Via www.gunjekindjudo.nl zijn vier
interviews te bekijken die Mark afnam
met ouders van judoënde kinderen.
“Dat ik geloof in de kracht van judo
is met mijn topsport-achtergrond
niet verrassend, maar in deze serie
benader ik de sport als vader. Juist
daarom ben ik in gesprek gegaan met
jonge ouders die elke dag ervaren
  +   
kind heeft.’’
Op de website www.gunjekindjudo.
nl is alle informatie te vinden.
De aanvraag is zo geregeld en je
ontvangt ook direct het online judostarterspakket.
Vanzelfsprekend
wordt er rekening gehouden met de
corona-maatregelen en is de actie dit
gehele kalenderjaar geldig. Op www.
chikara-sport.com kun je nog meer
informatie vinden. Hier zie je ook het
meest recente lesrooster.
Met sportieve groet,
Chikara Sport
Laila Elmahi

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april vierden we met elkaar de koningsspelen! Deze dag speelden we oudHollandse spelletjes, zoals koekhappen, spijkerpoepen, ezeltje prik en blikgooien! Bij het
10-uurtje mochten we zelf spiesjes maken met allemaal lekkere dingen, zoals druiven,
tomaat en komkommer en knakworstjes. In sommige klassen werd bingo gespeeld met
bekende liedjes. Wat wisten de kinderen er veel! Ook werden er buiten leuke spellen
gedaan: trefbal, hoepeldans, paaltjesvoetbal en eieren-estafette. In de gymzaal werden
ook nog veel leuke spellen gespeeld!

Het was een gezellige en sportieve dag!

Thema bijen bij de kleuters
Bij de kleuters leren we steeds meer over bijen. Bijen wonen in een korf of een
bijenkast. Een imker heeft een speciaal pak zodat de bijen hem niet kunnen prikken.
De bijen hebben hun eigen luchtje en zo herkennen ze elkaar met de antennes. De
antennes zijn om mee te ruiken. Ook knutselen we over bijen en doen we spelletjes in
de gymles die gaan over bijen.
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

