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Explosief 
in kleur!

www.drukkerijvuurpijl.nl

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes

> Doordruksets
> Facturen

> Brochures
> Folders

> Vlaggen
> Visitekaartjes
> Textiel

> Trouwkaarten
> En nog veel meer

Bodegraven en wijde omgeving
E-mail: info@baeldeuitvaarten.nl
www.baeldeuitvaarten.nl

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

Baelde uitvaarten,
professioneel en betrokken

                                                                          
  

 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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ABONNEMENTEN
Hoe te handelen voor het verkrijgen van een abonnement?
U meldt zich aan bij Henk Aberson, tel. 688 362. Na betaling 
wordt dan de Nieuwsbrug aan u toegezonden. Abonnementsprijs 
voor 2020 is € 27,50. 
Het banknummer is NL25INGB.000.554.0210

FINANCIEEL
Banknummer     NL17INGB.000.420.7477 
 t.n.v. Stichting Nieuwsbrug, 
 Bruggemeestersstraat 8
Abonnementen NL25INGB.000.554.0210  
 t.n.v Nieuwsbrug, afdeling abonnementen,
 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, die in de rubriek ‘Lezers schrijven’ worden 
opgenomen. Plaatsing is alleen mogelijk indien naam en adres bij 
de redactie bekend zijn. De redactie behoudt zich het recht voor 
het geschrevene te bekorten, aan te passen, dan wel te weigeren.

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 

ALGEMEEN

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

Morgen, overmorgen. 
Dat is wel iets anders dan vroeger, vroeger. De knop moest echt om. 

Als u deze Nieuwsbrug krijgt, staan wij misschien wel voor de 
belangrijkste maand van het jaar. Gaan de winkels, de horeca, 
sportscholen en zwembaden weer open? 
Voor veel mensen is dit een vreselijke tijd. Ondernemers staat het 
water tot aan de lippen en zullen wij ooit weten of dit allemaal nodig 
is geweest? 

Dan krijgen wij de Tweede Kamerverkiezingen. Er hebben 51 partijen 
ingeschreven, waarvan er 37 op het stembiljet komen. Absurd. Wanneer 
krijgen wij een kiesdrempel van b.v. drie zetels en dat kamerleden die 
een partij verlaten, niet meer als éénmansfractie verder kunnen? 
Blijft de Kamer bestaan uit idealisten en omhooggevallen ambtenaren, 
niet nooit iets gepresteerd hebben? 

En dan het kabinet. 
Krijgen wij eindelijk vakministers, met kennis van zaken en geen 
kneuzen en brekebenen? Wil er nog wel iemand minister worden in 
deze chaotische tijd met slecht functionerende overheidsinstellingen? 

En dan…..begint op 21 maart het voorjaar. Hopelijk een prachtig 
voorjaar, net zo verrassend als het winterweer in februari. 
In ieder geval staan wij er goed voor. Twee zomers tegen één winter de 
komende anderhalf jaar.

H.A. 

Peuteropvang 

Peuteropvang in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
extra dag open 

Vanaf 1 maart gaan peutergroepen de Brug (Nieuwerbrug), de Bron 
(Reeuwijk) en Speel- en Werkhoeve (Bodegraven) een extra dag open. 
De peuteropvang zal open zijn op maandag-, dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend, zoveel mogelijk gelijk aan de schooltijden. 
De peutergroepen gaan 4 dagen open omdat de overheid de uren voor de 
Voorschoolse educatie(VE) regeling uitbreidt naar 16 uur. Peuters met 
(risico op) een taalachterstand krijgen vanuit het consultatiebureau 
een VE-indicatie. Tijdens deze voorschoolse educatie wordt er extra 
aandacht besteed aan de ontwikkeling van de peuters en kunnen zij 
zonder achterstand starten op de basisschool. Peutergroep de Brug is 
����������	
�������������������������������������������	��������
Op peutergroepen zijn ook kinderen zonder VE indicatie welkom. De 
ouders kunnen dan zelf kiezen welke dag en hoeveel dagen ze hun 
peuter naar de peuteropvang brengen. 
Op de peutergroepen kunnen peuters spelen, leren en de wereld 
ontdekken. Er wordt aandacht besteed aan de taalontwikkeling, de 
sociaal emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van zintuigen en de 
motoriek. Doordat de peutergroepen gevestigd zijn in een basisschool 
wennen de peuters alvast aan de omgeving, dit maakt de stap naar de 
basisschool minder spannend. Dit alles zorgt dat de peutergroepen een 

�������	�	��������	���������������������

Stephanie Brouwer
KMN Kind & Co

PeuteropvangPeuteropvavangng
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
     WANNEER                     WIE                                 WAT                                         WAAR     TIJDEN

 

                                                    

    

20  maart    zaterdag      Brug kerk                Oud papier        Dorp               7.30

Zijn er voor de maand april 2021 nog dingen die u in deze rubriek wil zien?   Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl        

Kopij aanleveren: via de mail: postvoordenieuwsbrug@live.nl.     
Mail adres tolbrug@ziggo.nl  NIET MEER GEBRUIKEN 

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

20-mrt
17-apr
22-mei
19-jun

17-jul
21-aug
18-sep
16-okt

20-nov
18-dec

oud papier

brugje
Gezocht 
Oppashulp gezocht! Een helpende hand tijdens het oppassen op de maandag op 
alle kleinkinderen (leeftijd 0 – 3 jaar), iedere maandag van 10.00 – 16.00 uur op 
het Weijland in Nieuwerbrug. Bedankt alvast!  

Hartelijke groet,
Joanne de Vink +31613032472

o
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e
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g
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Onderlinge ‘Rijn en Aar’ U.A.
Graaf Albrechtstraat 2-A  2415 AW Nieuwerbrug t: (0348) 688 316
Vosholstraat 1 2461 AB Ter Aar t: (0172) 605 700
info@ovmrijnenaar.nl www.onderlingerijnenaar.nl

Verzekeringen?
Onderlinge Rijn en Aar!

�������	
����������
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK

Diensten om 9.30  
en  18.30 uur

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 Hans Hazeborg.

7 mrt 09.30 uur ds. Ds. A. Baas 
  18.30 uur ds. A. Vastenhoud, Dinteloord 

10 mrt   19.30 uur ds. A. Baas 
  Biddag 

14 mrt   09.30 uur ds.J. van Rumpt, Barneveld 
  18.30 uur ds. M.M.J. Verheuvel, Schoonhoven 

21 mrt   09.30 uur ds. G.F. Willemsen, Veenendaal 
  18.30 uur ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen 

28 mrt   09.30 uur dd. M. Westerink, Langerak 
  18.30 uur ds. G.J. Roest, Huizen 

07 mrt  ds. Ing. P. de Graaf, Kruiningen 

10 mrt  dhr. Nathan Noorland 

 Biddag 

14 mrt  dhr. Nathan Noorland 

21 mrt  dhr. A.J. Noorland, Langerak 

28 mrt   dhr. Nathan Noorland 

Zie ook website: www.brugkerk.nl

Vroeger, vroeger 

Naast veel winkeltjes en boerenbedrijven waren er ook 
meerdere schippers in ons dorp. Zij vervoerden turf, zand, 
grint en veevoer. Ook was er Dirk de Vlieg die aardappels uit 
Zeeland vervoerde. Toen hij het genoeg vond, verkocht hij zijn 
schip. Zijn vrouw was zo kwaad daarover dat zij zes weken op 
de zolder van ‘De Ster’ heeft gebivakkeerd en ’s nachts naar 
huis ging om eten te halen. 

Ook waren er vee schippers zoals Siem de Kruijf en Willem 
van Hemsbergen, die ’s zomers ook vaartochtjes naar Katwijk 
organiseerde. Aan het eind van de dag kwamen de mensen, 
roodverbrand, terug, maar hadden voor die tijd een wereldreis 
gemaakt. 
Op de boerderij ‘Nooit Gedacht’ woonde Janus van Dam. 
Hij ging graag een dagje uit en gunde dat ook zijn koeien. 
Jaarlijks met Woerdse Mart liet hij een veeschuit komen, 
laadde zijn koeien op en voer naar Woerden. Aan het eind 
van de middag gingen zij weer terug. Het deed het niet om 
beesten te verkopen, maar om ze een dagje uit te geven. Of 
de koeien het ook zo leuk vonden weet ik niet, maar Janus 
had er plezier in. 
Verder op Rietveld kwam een pasgetrouwd stel met de 
veeschuit, via Utrecht naar Rietveld varen. Benevens de 
���	���������	�������������	�����
�����������	����	���	������
huwelijks geschenk van haar ouders had gekregen. Toen zij 
eenmaal gesetteld waren, wilde zij een keer naar Woerden. 
�������������	�������
�����	������"����������#�������#����
�����������������
���������$	���������������������%�&$	��
heb ik aan een koopman verkocht, een boerin hoort op de 
boerderij en niet op de dijk”. En daar kon zijn vrouw het mee 
doen. Zo ging dat soms in de tijd.  

H.A.

brugje

  VILLA BLAUW CURACAO 
Kijk op: Micazu 

of mail naar h.a.aberson@online.nl

TE HUUR VANAF HALF APRIL 



onderhoud, reparaties,
apk keuringen,
in- en verkoop
van alle merken auto’s

volkswagen audi specialist

autoservice

Golf van Biskaje 4a-10
3446 CP Woerden
www.autoserviceJaron.nl
info@autoserviceJaron.nl

Jan Wijnen en Ronald Feijt  telefoon  0348 - 460170

VERKAIK WAARDER

Verkoop • Reparatie • Onderhoud
Wasstraat •  Tankstation

Kijk voor onze voorraad auto’s en aanhangwagens op:

www.verkaikwaarder.nl
De Groendijck 49 - 3466 NJ  Waarder - Tel.: (0348) 50 14 29

info@verkaikwaarder.nl

AUTO'S EN AANHANGWAGENS

Dealer van : Carl Groß • Gardeur • Mac • Tenson
 Arrow • Olymp • Le Dûb • State of Art • For Fellows

Wildhandel Arjan de Wit
Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug

Tel. / fax: 0348 - 688 147
Mobiel: 06 - 55 100 457

- onderhoud en reparaties
- apk keuringen
- in- en verkoop auto's

volkswagen audi specialist
Wij zijn gespecialiseerd in al het onderhoud

en reperatie's van uw vw audi seat en skoda.

Golf van Biskaje 4a-10
3446 CP Woerden
www.autoserviceJaron.nl
in fo@autoserv iceJaron.n l

✆ 0348 - 460170

Oedeemfysiothera rapie

Telef  W

Telef

www.fysiot

fo@fysiot

Telef  Waarder 0348 - 50 15 05

Telef werbr

www.fysiotherapiemaxim

fo@fysiotherapiemaxim

 
  

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

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

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
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Bravour in 2021 

Het jaar 2020 zal ons lang bijblijven. Voor 
iedereen heeft dat jaar diepe sporen 
achtergelaten. Wij van Bravour willen ons 
niet bezighouden met alle economische 
en andere ernstige en minder ernstige 
gevolgen op korte en lange termijn maar 
wij hebben uiteraard als shantykoor ook 
te maken met de gevolgen van Corona. 
Daarover delen wij graag ons wel en wee 
met u. 
We gaan eens even niet in op de wereld 
om ons heen en alle discussies die worden 
gevoerd door al die deskundigen. Wij 
willen u alleen op de hoogte brengen van 
de koers die Koor Bravour vaart. 
2020 was een jaar waarin wij op diverse 
manieren hebben geprobeerd te repeteren 
binnen de geldende beperkingen. Tijdens 
de eerste lockdown zijn wij per direct 
overgestapt op online repeteren. Na wat 
opstartperikelen bij enkele leden werd dit 
zeer snel een redelijk succes. 
In de tussenfase zagen wij kans om enkele 
keren op 1,5 meter afstand van elkaar te 
repeteren in de Maranathakerk. Maar dit 
plezier duurde niet lang want toen kwamen 
wij terecht in de tweede lockdown. 
Het online repeteren bleek uiteindelijk 
niet voor iedereen even prettig. Je wordt 
dan toch opeens allemaal een solist en dat 
is niet waarom je bij een koor bent gaan 
zingen. Ook leent de thuissituatie zich er 
niet altijd voor. Een aardig detail hierbij is 
dat enkele van onze betere solisten liever 
niet online willen repeteren…. dat is dan 
toch wel weer jammer. 
Om toch contact te blijven onderhouden 
met de leden hebben wij tot aan de Kerst 
iedere week de mogelijkheid geboden aan 
alle leden om elkaar te zien en te spreken. 
Een aantal trouwe makkers zien we elke 
week op het beeldscherm verschijnen en 
er zijn er ook een aantal die komen zo nu 
��� ���� ����� &*	���������/�� ����� 	������
week wordt er gelachen en ook de minder 
vrolijke gebeurtenissen worden met elkaar 
gedeeld.  

De topper was wel onze laatste bijeenkomst 
voor de Kerst. Het bestuur bezorgde vooraf 
bij alle leden een kerstpakket waarvan de 

inhoud tijdens de meeting kon worden 
geconsumeerd. Tevens was er deze avond 
een spelelement toegevoegd waardoor 
iedereen een actieve bijdrage leverde. 
Deze avond mochten wij ruim 30 leden 
verwelkomen en het werd iets later dan 
21.30 uur. 
En dan is het alweer even 2021. Uit het 
voorgaande blijkt wel hoe belangrijk wij 
het vinden om contact te blijven houden 
met onze leden. Maar ook is het ons 
duidelijk geworden hoe lastig het is om 
iedereen te blijven bereiken. Voorlopig 
zullen wij de onlinebijeenkomsten iedere 
donderdagavond blijven organiseren en 
voor de liefhebbers kan er ook worden 
gezongen. Daarnaast ontvangen onze 
leden een felicitatiekaart op hun 
verjaardag om te laten blijken dat ze 
niet worden vergeten. 
Ondertussen is er door onze dirigente ook 
lesgegeven aan twee leden (zangers) die 
als we weer gaan optreden zullen gaan 
&����	��/��<�������*����=��*���	�������
ons voor op een vliegende start zodra 
het weer kan en mag. 
Momenteel beraden wij ons over wat er 
verderop in 2021 wel en niet mogelijk 
zal blijken. Ons jaarlijkse succesvolle 
Bravour Shantyfestival gaat in ieder 
geval niet door. Dit evenement wordt 
(mede) mogelijk gemaakt door een 

����	>��� *	������� ���� ����� <���������
ondernemers. In deze voor velen 
moeilijke tijd willen wij geen geld gaan 
vragen voor dit gezellige evenement. 
2021 is ook het jaar waarin Koor Bravour 
20 jaar bestaat! Wij leefden tot voor 
kort in de veronderstelling dat wij dit 
jubileum groots zouden gaan vieren…. 
maar inmiddels is tot ons doorgedrongen 
dat uitstel tot 2022 een beter idee is. 
Maar niet getreurd, zolang wij erin 
slagen om onze bemanning gezond 
en enthousiast te houden kunt u erop 
rekenen dat wij vroeg of laat weer volop 
van ons laten horen! 

Amnesty is een beweging van meer dan 7 
miljoen mensen wereldwijd. Die steunen 
Q#����X��	����������
����	�����#��������
door actie te voeren of vrijwilligerswerk 
te verrichten. Steun aan onze acties door 
betrokken Nederlanders is essentieel. 
Onze achterban zorgt ervoor dat we een 
steeds grotere vuist kunnen maken tegen 
onrecht en cynische politiek, zodat we 
het geluid vóór mensenrechten steeds 
sterker kunnen laten horen.
In Nederland steunen meer dan 
375.000 mensen ons werk op de één 
of andere manier. Zo zijn er 213 lokale 
Amnesty-groepen die zich inzetten voor 
mensenrechten. De groepen vormen 
door de lokale aanwezigheid een 
belangrijke basis van onze beweging in 
het land. Ze verzamelen handtekeningen 
onder petities, informeren mensen 
over Amnesty-acties, zamelen geld 
in, informeren de lokale media. 
Sommige groepen zetten zich lange 
�	��� 	�� ����� ���� ����	
��� ����	���� ����
brieven aan autoriteiten vragen ze 
*�	������ ��������� ����� �������Y����
van mensenrechtenschendingen 
die vaak al lang gevangenzitten. In 
Nederland verstuurden we in 2020 
meer dan 1 miljoen e-mails, brieven en 
handtekeningen tegen onrecht.
Een andere groep mensen wil graag 
individueel bijdragen aan Amnesty’s 
acties. Dat kan bijvoorbeeld door (online 
��� �[	��\� *�	����� ��� ����	����� �����
autoriteiten, te collecteren, mee te 
doen aan sms-, of e-mailacties, of via 
onze website een groetenkaart te sturen.

En…….heb je 
interesse om bij Koor 
Bravour als zanger 
of muzikant aan 
boord te stappen? 
Schroom niet. Bezoek 
onze website www.
bravour.nl voor meer 
informatie en bel of 
mail ons. Ook online 
kun je instappen bij 
ons gezellige koor. 

André Honders

Het aantal volgers op sociale media nam 
��� �=�������� ������ ]	��� ����� ^�� `q`q�
volgden ruim 250.000 mensen ons op 
Facebook, Twitter en Instagram.
Maak ook deel uit van onze beweging
Volg ons op Twitter, Facebook en 
Instagram.

Kom in actie
Kijk welke Amnesty-groep bij jou in de 
buurt actief is
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en 
ontvang de laatste acties per e-mail
Zet je in als vrijwilliger voor Amnesty
Steun ons met een gift
Word lid

Amnesty Nieuwerbrug

Onze achterban



8 Zaterdag 13 juni: 

euroline
rolluiken en zonwering

Zekerheid van rolluiken en zonwering: Romazo Garantie

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

Dealer van

Meubelmaker

WIMMULCKHUYSE
Ambachtelijke houtbewerking

op interieurgebied

Wim Mulckhuyse v.o.f.
Weyland 9
2415 BA Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 025

Gespec
ialiseerd

in keukens!

Francken Metaal BV
Reparatie en contructiewerkplaats

Hoge Rijndijk 7 • 2415 AC Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 68 83 37 • Telefax 0348 - 68 87 55

Trappen, bordessen, hekwerken
staalcontructies, verankeringen en

bevestigingsmaterialen.

Goudseweg 149a
2411 HK Bodegraven

Telefoon 0172 - 61 42 31

Installatiebedrijf

HAGOORT BV

GAS - WATER - SANITAIR
LOODGIETERSWERK

VERWARMING

erkend
lid
van
Romazo

Weyland 15
2415 BA Nieuwerbrug
Tel. 0348 - 550 725
Fax 0348 - 550 500

Mobiel: 06 22 74 65 77

 
     Burg. Bruntstraat 1 |  2415 AJ  Nieuwerbrug | T 0348-68 82 69 / 020-65 34 237 
 
 

Transporteur en leverancier van zand, grond, grind en asfalt. 

Trappen, bordessen, hekwerken
���������	
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Anita van der Neut                 
Steenbakker 15

2415 CH Nieuwerbrug      
Telefoon 06-23344639                    

landelijk geregistreerd        
���{	�	�������	
�������������������

Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl
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Soccerdream 

Soccerdream wegens 
groot succes verlengd
Nog een seizoen Soccerdream 
bij VV De Rijnstreek 
Voetbalvereniging De 
Rijnstreek wilde de jeugd op 
een andere manier uitdagen, 
maar ook de eigen identiteit 
bewaren. 

· Zijn de kinderen vooruitgegaan? 
A��	 
�	 �����	 ����	 ���	 �����	 ���	 ���	
�������	��	
���	
�	��	������	���	���	��	
��������	 ���	 ��������	 �������	 �������	
���	��	��
�����	��	��	����	
��	�������	
��������	��	��������	������	��	���	���	
�������	����	�������	
· Wat is de indruk die je van de Rijnstreek 
hebt? Organisatorisch, uitstraling, 
mentaliteit? Kan er wat beter? 
Ik heb zoals vaker aangegeven een 
����	 ������	 ��	 ��	 ��	 ����������	 ��
��	
���������������	 ���	 ��	 �����������	 ��	 ��	
�����������	��	�����	����	��������	������	
��	 �����	 !��������	 ��	 ��	 ����	 �����	
�����	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ��	
����	 �������	 ���	 ��	 �����	 ��	 ������	
����������� 
· Welke motivatie heb je zelf om de jeugd 
te ontwikkelen? 
"��������	 ����	 �	 ����	 ����	 �����������	
�������	 ��	 ����	 �������	 ��	 �����	 ��	 ����	

������	!��������	��	���������	#�������	
���	�������	��	������	����	��	���
��������	
���	��	���������	$��	��	��	���	������	���	
�������	���	����	�������#	������%	 &'�	
���	
����	���	��	���	��������	���&�	
· Hoe houden jullie de trainingen zo 
uitdagend en origineel? 
!���	 �������(����	 ��	 �#
��������	 ����	 ��	
����������	 ����	 �	 ������	 ���	 ��������	
�������	 �����	 
������	 ����	 ���	 �)���	
������	 ��������	 ���	 ���������	 ����	 ��	
�����������	����������	���	

������������	��	��������	���	��
��	��	
��	 �����	 ��������	 ��	 ������	 *����������	
���	
�	��	����	�����	�����	�����	
�	��	
�����	����	�����������	�����	
· Waarom zou iemand bij de Rijnstreek 
moeten komen voetballen? 
����	 ��	 ��	 ����	 �����	 ��������	 ��	
�����
�������	 +�	 ��	 ��	 ���������	
�����	 �������	 ��	 ��	 ������	 �����	 !��	
������������	 ���	 �����	 ����������	

���	�	������	��������	�����	���	
�����	
�����	������	���	�����	����	���	���	����	
������	 ����	 ����	 �����	 !��������	 �����	
��	 ��	 ���������	 ���	 �����	 ��������	 ��	
����	��	������	!���	������	���	��	�����	
����������	��������������	��	�����������	
������������	

We zijn trots op de samenwerking met 
Soccerdream en op de transparante wijze 
waarop Soccerdream werkt. De kinderen 
worden echt beter en hebben echt meer 
plezier in het voetballen. 
En we hopen in de toekomst nog meer 
kinderen dit te kunnen bieden. Wij staan 
klaar voor elk kind en elk kind krijgt 
van ons de juiste en ook individuele 
begeleiding. Kleinschalig, maar met veel 
mogelijkheden. Voor meer info of lid 
worden? Ga naar www.vvderijnstreek.nl 
 

We zochten dus expertise van buitenaf en 
dat hebben we nu een seizoen gehad van 
Soccerdream. De jeugd kreeg al goede 
begeleiding van onze eigen trainers, maar 
een extra injectie zou de jeugd van De 
Rijnstreek toch meer moeten motiveren. 
We hebben niets te klagen over het 
eerste seizoen dat Soccerdream met ons 
samenwerkt. De helft van de trainingen 
worden gewoon door onze eigen trainers 
gegeven en de andere helft door de 
trainers van Soccerdream. Met ervaring op 
hoog niveau was de insteek om de jeugd 
een extra boost te geven. In onze ogen 
is dat goed gelukt. Soccerdream brengt 
expertise, enthousiasme, motivatie en 
ontwikkeling in het voetbalspel. Dat met 
de bewakers van onze eigen identiteit, 
onze eigen trainers, hebben we een 
���=�����#	�������>�����
Dus was het tijd om eigenaar van 
Soccerdream Vlatko Lazic eens aan de 
tand te voelen over onze vereniging. We 
hebben hem enkele vragen gesteld. 

· Wat vind je tot nu toe van het niveau van 
de jeugd van De Rijnstreek? Valt het mee 
of was er veel werk aan de winkel? 
'�	����	���	������	���������	���	��������	
���	 
��	 ��	 �����	 ���	 ���
����	 �������	

�	 ���	 �������	 ������	 ��������	 ,�	 
��	
���������	 
��	 
���	 ���	 ��	 
������	
���������	��	����	��������	
��	��	���	��	
���	���	�����	������	

 

Robert van den Berg
VV De Rijnstreek

Er zijn grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus, die nog 
besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Naar andere varianten 
wordt nog onderzoek gedaan. Daarnaast zijn er andere varianten van 
het virus ontdekt waar zorgen over bestaan. Het is noodzakelijk om nu 
besmettingen af te remmen en de verspreiding van nieuwe varianten te 
�����������"���������	������	������	#������������������������	>�����
en andere zorg zoveel mogelijk door kan gaan. Als we nu niets extra’s 
doen, dan kunnen we daar later spijt van krijgen. 

Nieuws van EHBO-vereniging 

Beste Nieuwsbruglezer,

Waarom geldt de avondklok van 21.00 uur – 04.30 
uur? 

Dit is een zware coronamaatregel bovenop de 
huidige lockdown om het ontvangen van bezoek 
en ontmoetingen in groepen tegen te gaan. 1951 - 2011

Door de heftigheid van het Corona virus moeten we als 
bestuur steeds reeds gemaakte plannen wijzigen of zelfs 
annuleren. Vervelend, maar we proberen er het beste van 
te maken en blijven positief. Hopelijk is in september 
iedereen gevaccineerd en kunnen we ook als vereniging 
dan onze bezigheden weer oppakken. Wie weet kunnen 
wij misschien eerder aan de slag, maar dat is natuurlijk 
afhankelijk van de eventuele versoepeling van de Corona 
maatregelen. 

Tot die tijd proberen we ons aan de Corona maatregelen 
te houden. 

Wij als bestuur wensen iedereen wederom veel sterkte toe 
de komende tijd en het allerbelangrijkste: blijf gezond. 

Martin Wolswijk.
Algemeen bestuurslid EHBO-vereniging Nieuwerbrug



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.

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

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

K O Z I J N E N

R A M E N

D E U R E N

praktijk
Bodegraven
Dierenartsen

BV

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

• onderhoudsschilder
• decorateur
• hout- en marmerimitatie
• muurschilderingen

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

Burg. Bruntstraat 1
2415 AJ Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 68 82 69
Telefax 0348 - 68 86 46
www.vanschaiktransport.nl
Info@vanschaiktransport.nl

V
C
A

GM

HECKLIST

ANNEMERS

ISO 9001 : 2000

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

WIL DE WIT

WEYLAND 19
2415 BB NIEUWERBRUG AAN DE RIJN

TELEFOON 0348 - 68 84 22

Weijland  22
2415 BB Nieuwerbrug

Telefoon 0348 - 688 070
Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66

��������	

�����������
����������������

0172-613798 

Bereikbaar 24 uur per dag,  
7 dagen per week 

�������	
������������

�������
����	������
�
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 E-mail: vrolijkevoetje@ziggo.nl
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Windmolenmaffia

Er is toch niets mooiers als je elke week bij opa en oma op dinsdag bent, en 
de verhalen hoorde dat hun mama's vroeger met de sneeuw een iglo gemaakt 
hadden.  
Mart, Stan en Tjalling zijn hard aan de slag gegaan om een iglo te gaan maken. 
En overduidelijk met een prachtig resultaat.  
Ze hebben er uren aan gewerkt en er met zijn drietjes onwijs veel plezier 
aan beleefd. 
Heerlijk om je kleinkinderen zo te zien genieten! 

Tony Vermeulen Februari 2021, van de week heb ik het 
programma ‘Doe alsof je thuis bent’ op NPO 
start teruggekeken. Het ging over een familie 
uit Soest die hun woning voor een paar dagen 
geruild had met de molenaarswoning van de 
Weijpoortse molen in Nieuwerbrug. 

Wat we allemaal weten en wat bevestigd 
wordt door deze familie is dat onze omgeving 
schilderachtig mooi is en dat we daar zuinig op 
moeten zijn. Nu wordt deze omgeving ernstig 
*����	��� ����� ��� �	��#����#�|�� �	�� �����
de schijnbaar bodemloze subsidiepot gaan. 
Zelf ben ik op alle knip-en plakavonden van 
deze personen geweest en ik ben veelvuldig 
in gesprek gegaan met deze personen. Dan 
blijkt dat turbines zonder subsidie niet kunnen 
bestaan en dat ze onrendabel zijn. Willen 
deze turbines iets betekenen qua opbrengst 
dan moeten deze gedrochten 200 meter hoog 
worden en moet de bebouwing 2 km afstand 
houden (i.v.m. geluidsoverlast en slagschaduw). 
Deze mega turbines staan nu ingetekend bij 
Weideveld (Bodegraven) en de Wijde Wiericke 
(Nieuwerbrug) binnen een straal van 2 km. 
Zelf ben ik ook erg benieuwd hoe de toekomstvisie 
van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is. 
Vinden ze deze nutteloze symboolpolitiek 
belangrijk of is woningnood tegengaan 
belangrijker en gaan ze voor een uitbreiding 
van de woningbouw in de Zuidzijde polder 
(Weideveld) en de vd Berg locatie langs de 
Wiericke (Wijde Wiericke)? Deze locaties zijn de 
enige logische uitbreidingslocaties voor luxe en 
betaalbare woningen. 
Je wordt op dit moment overladen met folders 
en artikelen van RES. Laat je niets wijs maken. 
We worden niet gedwongen en het is makkelijk 
om te zeggen zet die dingen maar bij de snelweg 
neer maar dan kies je tegen woningbouw voor 
jongeren en doorstromers. 

Met dit bericht hoop ik mensen aan het denken 
te zetten en actie te ondernemen. 
Samen kunnen we ons verzetten tegen de 
�	��#����#�|��

Hans van Diemen
ps.  voor advies mag Kees Oskam mij altijd 
bellen.. 

Op zaterdag 20 maart a.s. is er weer de Landelijke Opschoondag (www.
supportervanschoon.nl) 
Drie jaar geleden hebben we voor het eerst meegedaan. En dat was zo’n 
succes dat we besloten hebben om ieder jaar mee te doen om Nieuwerbrug er 
weer schoon en opgeruimd uit te laten zien. We weten dat er al veel mensen 
zijn die in hun eigen omgeving de blikjes, pakjes en het papier opruimen en 
���� 	�������
��������� �����*�	�=���������������=���� �	����������	������������
wordt. 
Omdat het net als vorig jaar een tijdperk met corona is, doen we dit weer op 
een veilige manier: 

·  Melvin Zaal is de coördinator. Om te weten hoeveel prikkers, handschoenen, 
� �����������������	����**������������
����	����������	��������~�#�����*	���
 hem op zou willen geven. Zijn emailadres is: melvin_zaal@msn.com en zijn 
 telefoonnummer is 06 53 39 79 63. 
·  U geeft ook op met hoeveel mensen u uit het gezin meedoet, uw adres en  
 bovendien de maat van de handschoenen, die nodig zijn. 
·  In de dagen voor 20 maart worden dan de handschoenen, grijpers,   
 vuilniszakken en hesjes bij u thuisgebracht 
·  Ook zit daar een brief bij met de straat of wijk waar u het vuil kunt gaan  
 ophalen. 
·  U mag zelf weten wanneer u deze straten gaat schoonmaken. Als bv vrijdag 
 u beter uitkomt, is dat ook prima. 
·  De volle zakken kunnen achter op het speelpleintje bij het Wierickehuis  
 gezet worden, waar de gemeente ze later weer ophaalt. 
·  De grijpers, hesjes, emmers en overgebleven vuilniszakken mogen weer  
 bij Paula Moraal achter het hekje neergezet worden, waar wij ze later  
 weer ophalen en schoonmaken. 
·  De actie is om 13.00 uur afgelopen. 

Helaas kunnen we ook dit jaar niet gezellig met elkaar napraten met een 
������|������������������������������������	�����������������	�����	��������

Nieuwerbrug Schoon

gezellig. 

We hopen op heel veel 
aanmeldingen. Laten we er 
een mooie morgen van maken 
met als eindresultaat een 
dorp om trots op te zijn! 

Met vriendelijke groeten, 
Melvin Zaal en Ani van der Winden
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Koning Winter 

<��� ���� ���� 
��� �#� ����� ����� ���
lente nog een week echte ouderwetse 
winterpret te mogen beleven. Waar velen 
‘Coronamoe’ rondliepen en smachtend 
uitkeken naar normale tijden, was daar 
opeens Koning Winter. Met een ijzige 
noordenwind joeg hij een sneeuwstorm 
over de kale vlakte, die we hier het 
Weijland noemen. Al dagen van tevoren 
door de landelijke media aangekondigd 
met vele waarschuwingen en een te 
verwachten code rood. Sommige mensen 
hamsterden deze keer geen wc-papier 
maar rookworst en erwtensoep. 
De ene dag regende het nog warm water 
en de andere dag, toen de wind uit een 
andere hoek kwam, sneeuwde het. Hoe 
bijzonder was dat. De wind had een 
gevoelstemperatuur die aansloot bij het 
humeur dat de weken daarvoor het land 
had overmeesterd. Het was nu geen straf 
meer om binnen te blijven. 
Op zondagochtend bereikten mij de 
eerste foto’s van mensen die in hun 
zwempak door de sneeuw rolden. Hun 
opwinding vond ik aanstekelijk. Oh, was 
mijn zoon hier, dan zou ik dit samen 
met hem ook doen, dacht ik nog. Vijf 
#	������ ������ ���� 	�� ���� 
�#���� ����
hem rollebollend door de sneeuw op een 
Amsterdams dakterras. Dat wil ik ook!! 

Die middag trok ik de stoute schoenen 
en een dikke jas aan om het veranderde 
klimaat te verkennen. Als poolreiziger 
banjerde ik door de sneeuwduinen de 
polder in. 

 

Het trotseren van de snijdende 
kou, de jagende sneeuw, de lege 
vlakte… het gaf me een enorme 
boost. Opgewonden zette ik 
mij na een half uurtje met een 
glaasje voor de houtkachel. 
��������������	>�������� 	��#��
op de beste voorbereiding voor 
zo’n duik in de sneeuw bij min 
10. Ik besloot te beginnen met 
het verkennen van de sneeuw 
op blote voeten. Elke ochtend 
en avond. De volgende dag, 
maandag, haalde ik voor het 
eerst op blote voeten door 
de sneeuw de krant uit de 
brievenbus aan de weg. Met 
tintelende voeten banjerde ik 
daarna door de sneeuw naar 
de winkel. Fietsen was geen 
optie en de auto stond nog 
ingesneeuwd. 

Die maandagochtend was alles 
anders. De zon scheen, mensen 

kwamen blij en opgewonden hun brood, vers 
geperste sinaasappelsap en sigaretten kopen. 
Corona was ver weg. Koning Winter had de 
heerschappij over het land overgenomen. 
Sleetjes gleden door de straat, ruiten 
werden bekogeld met sneeuwballen, heuse 
iglo’s werden gebouwd. Mensen deden 
boodschappen voor de buurvrouw en het was 
ouderwets gezellig. Noren en andere glij-
ijzers werden verzameld ter voorbereiding 
op de volgende pret… het schaatsen. De 
ijsbaan werd gemist, maar gelukkig zijn er 
sloten, de Wiericke en uiteindelijk ook de 
Oude Rijn voor ieder die het aandurft zich op 
het gladde ijs te begeven. 

 

Ik stond in dubio. Het was zaterdagochtend, de 
rondjes op blote voeten in de sneeuw waren in die 
week steeds langer geworden en het was min 8,7. Ik 
besloot dat het nu zover was. Ik trok mijn bikinibroek 
aan voor een sneeuwduik. Achter het huis, zodat 
niemand me zou zien. En ik deed het! De adrenaline 
spoot door mijn aderen. Wat was dat kicken. Dat 
smaakte naar meer en ik besloot de volgende ochtend 
weer en dan langer te gaan. 
Mijn twijfel was weg. Ik hoefde niet meer het gladde 
ijs op. Ik had met een zachte val in de sneeuw mijn 
koude kick al gehad. Even later zag ik vele dorpelingen 
op het ijs. Wat was dat genieten!! 

 
Een dag later waaide de wind weer uit een andere 
hoek. Koning Winter trok zich terug. De strijd met 
Corona deed opnieuw zijn intrede.

Cora Postema 

Tolvignet 

Beste inwoners van de Brandschouwerij. 
Inmiddels is de verkoop van de tolvignetten voor 2021 weer aan de gang. 
Uiteraard alleen bedoeld voor de inwoners uit ons dorp. 
Inmiddels heeft Dhia van de Dagwinkel ook aangeboden om de vignetten 
voor ons te verkopen. 
Dat is een mooi aanbod van hem waar wij dankbaar gebruik van maken. 
Neem bij aankoop van een vignet u kentekenbewijs mee want dat wordt 
genoteerd op het vignet. Staat daar nog niet uw huidige adres op, neem dan 
een ander document mee, bijvoorbeeld een brief van een gemeentelijke 
instantie, zodat u kunt aan tonen dat u in het dorp woont. 

Dan is het voor Dhia en zijn 
medewerkers ook meteen 
duidelijk. 

Zo helpen we elkaar. 

Kosten zijn €5,00 contant te 
voldoen. 

Uiteraard kunt u bij de 
brugwachter ook een vignet 
kopen. 

Met vriendelijke groet, 
College van Bruggemeesters
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'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

Lezers schrijven………..

Mokka en Katrien 
Bijna iedereen die langs de Rijn woont heeft 
wel een stukje tuin, zo ook ik. Als afscheiding 
met de buren staat er een heg van zeker een 
meter dik, niks mis mee zult u zeggen. Dat 
is ook zo, wil dan niet het geval dat er op 
die plaats een eend broedt. Zij zal gedacht 
hebben: het is hier lekker rustig en ik heb 
geen last van de wind. Omdat het zo’n knappe 
eend is hebben we haar Katrien genoemd, 
niet dat ze daar naar luistert, maar het idee. 
Onze hond heet Mokka en daar luistert ze 
ook naar. Die twee hebben een verbond zal 
ik maar zeggen; er komt niemand in de buurt 
of Mokka jaagt de indringer met veel lawaai 
weg. Katrien maakt het niets uit, ze kijkt 
stoïcijns voor zich uit. 

Ze zit er al drie jaar. Het eerste jaar was niet 
zo’n best jaar, ze liet na een aantal weken 
het broedsel in de steek en ging met haar 
partner een beter plaatsje zoeken denk ik. 
Het jaar daarop ging het een stuk beter, ze 
had haar plaats in de heg weer opgezocht 

en wat aangepast met haar eigen 
verenkleed zodat ze weer een warm 
nest had en binnen de kortste keren 
lagen er een tiental eieren te wachten 
op het uitkomen. Dit keer maar hopen 
op een beter resultaat. 
Onze hoop is niet teleurgesteld, er 
kropen na een kleine maand een 
tiental grappige donsachtige beestjes 
door het grasveld. Heerlijk om te 
zien! Eendjes horen niet in het gras, 
die moeten zwemmen, dus toen ze 
onder het toeziend oog van Mokka 
voldoende in het gras gespeeld hadden 
ging Katrien ze voor en plonsde de 
Rijn in. In het begin hadden ze er niet 
zo’n zin, maar de brutaalste wilde al 
snel op het water stappen en plonsde 
er pardoes in. Ze kwaakte wat naar 
haar zusjes en broertjes zodat die al 
snel volgden. Prachtig dat jonge spul 
te zien spelen en de gekste capriolen 
te zien uithalen. Mokka blafte hard, 
ze vond er niets aan; was ze daarvoor 
enige dagen oppas geweest over die 
kwetterende beestjes? Hun leven 
gered uit handen van de kokmeeuwen 
en ander gevaarlijke beesten, nee, 

geen kwak van dank. Nu poedelden ze in 
dat gevaarlijke water. Terugkomen op het 
veilige droge gras was haar devies. Zijn ze 
nou helemaal! Plotsklaps zag ik een rat onder 
zo’n jong en klein donzig wezentje en weg 
was ze, alleen een rimpeling op het water 
was alles. Vijf minuten later kwam er een 
]	����������������##������#����������	��
geluidje en weg was onze jonge eend. Katrien 
had het ook in de gaten en nam de gehele 
groep mee naar het midden van de Rijn, dat 
is vast veiliger. Een paar dagen later waren 
er nog maar vijf. Je kan het zielig vinden of 
niet, maar zo is de wet van de natuur. Ik heb 
ze nog een tijdje in de gaten gehouden, maar 
op den duur gaan ze hun eigen weg. 
Maar wat schetst onze verbazing? Mokka was 
gisteren (zondag 14 februari) druk in de weer 
������������������*��Y���*	����������������
bleek: ja hoor Katrien was er weer! Ze keken 
elkaar aan en het was meteen weer: Ha, daar 
ben je weer, welkom thuis op het vertrouwde 
nest! Is het niet een beetje vroeg om te gaan 
nestelen? Maar ja, na zo’n zachte januari-
maand moet je je kans grijpen. En nu maar 
hopen dat er weer een vrolijk nestje jonge 
eendjes kan peddelen op de Rijn.
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In oktober 1937 wordt er een spoedvergadering belegd. Er is 
����� ��� ������ ��������� ���� ����������� ��� ��� ������� ���� &���
gebeurtenis die te wachten staat in het Oranjehuis”.
Men doelt hiermee op de geboorte van een prins of prinses 
die verwacht wordt in januari 1938. Dit voorstel wordt goed 
ontvangen. 

In december komt er reclame van de vuurwerkfabriek. 
De Oranjevereniging kan een vreugdevuurboom bestellen om die 
dan te ontsteken bij de geboorte van een prins of prinses. 
Kosten 20,00 gulden. Ook zijn er oranjepakketten te bestellen 
voor de verkoop. Het bestuur besluit om er 400 te bestellen, wat 
over is mag teruggestuurd worden. Ook worden er 1000 speldjes 
besteld met de afbeelding van de vreugdevuurboom zodat die ook 
verkocht kunnen worden (wie heeft er nog één in bezit??) verder 
wordt er druk vergaderd ter voorbereiding van een feestavond. 
Er worden 1000 entreekaarten en strooibiljetten gedrukt. 

Op 31 januari 1938 wordt er een prinsesje en troonopvolgster 
geboren: Beatrix. 
Het feest dat begin februari heeft plaatsgevonden was een 
succes. 
Er wordt al weer nagedacht om een open luchtspel op te voeren. 
Dit moet dan in augustus 1938 plaatsvinden. Rond Koninginnedag 
op 31-08 de verjaardag van koningin Wilhelmina. 
����� �	�� =����� ������ ��� ������� ���� ]	��� ���� $��� #���� �����
vuurwerk. 
De ondernemers kunnen bij inschrijving een plek krijgen om hun 
etenswaar te verkopen. 

� �����{�	�Y����	������=`��q�
 Ben Burger- fruittent f2,50 
 C Beyeman- ijs f7,50 
 J de Goei- consumptietent f17,50 

Uiteindelijk is er na het feest een klein nadelig saldo van f85,43. 
Het bestuur laat zich daardoor niet ontmoedigen en heeft al weer 
een nieuw plan opgevat. Namelijk om het revue gezelschap uit 
te nodigen met Snip en Snap. Eén bestuurslid is naar Amsterdam 
geweest om dit te bekijken. Het revue gezelschap bestaat uit 40 
personen en kost 750,00 gulden. 
En er zal ook een tent gehuurd moeten worden voor plaats aan 
3000 personen en met 2000 stoelen. 
De datum wordt vastgesteld op 4 augustus 1939. Entree revue is 
f7,50. 
�� ������ ]	��� �����#�� ����� ��#����� #���� �������� �����
inspanningen vallen de inkomsten tegen en de kosten waren ook 
hoger. Met als resultaat een negatief saldo van f1200,00! Er wordt 
besloten om een lening af te sluiten bij Dhr. Kok tegen een rente 
van 3%. De andere bestuursleden moeten elk voor f100,00 garant 
staan. Voor het jaarlijkse kinderfeest verleend de gemeente 
Rietveld 0,35 cent subsidie per elk schoolgaand kind. De school 
doet een gift van 35 gulden. 

Vanaf eind 1939 tot begin 1945 zijn er geen notulen. 
De eerste notulen dateren dan weer van 15-05-1945. 
De Oranjevereniging moest tijdens de oorlog ontbonden worden. 
Het bestuur komt wel bij elkaar maar nu als Oranje comité. 
Men wil een traktatie regelen voor de kinderen uit de 
Brandschouwerij. Het bestuur wil dit graag op een Nationale 
Feestdag doen maar het hoofd van de school, dhr. van de 
Wijngaard had de traktatie al bekend gemaakt dus dat plan viel 
in het water. 
Toch gaat de traktatie door en wel met de hulp van verschillende 
middenstanders uit het dorp. 
Veel bestuursleden willen eigenlijk stoppen met hun 
bestuursfunctie. 
Maar bestuurslid Dhr. Kortekaas vindt dat iedereen nu aan moet 

blijven om als comité de Oranjevereniging weer op gang te 
helpen. 
Gelukkig gaat men allen akkoord. 
Er komt weer een ledenwerfactie. 
Dit heeft succes, er zijn 254 nieuwe leden. Opbrengst hiervan 
f 945,50. 
Er wordt wel gesproken over een datum voor een Nationale 
Feestdag(en), vanwege de bevrijding, maar er is nog geen 
��
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Toch treft het oranje comité voorbereidingen om een feest te 
organiseren. 
Het kinderfeest wordt op 27 juni gehouden en er wordt een 
toneelstuk ingestudeerd dat drie avonden opgevoerd zal worden. 
En wel op 26 ,27 en 29 juni. 
De entree is gratis maar er wordt wel een collecte in de zaal 
gehouden. 

Later dat jaar wordt er door de overheid besloten: 
30 augustus 1945: eerste plaatselijke herdenkingen van het 
voormalig verzet met stille tochten naar plaatsen waar mensen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog gefusilleerd zijn, zoals op de 
Waalsdorpervlakte bij Den Haag, in de Kennemerduinen en bij 
kamp Vught. 
31 augustus: nationale gedenkdag met theaterspel op de 
verjaardag van koningin Wilhelmina in het Olympisch Stadion in 
Amsterdam. 

1946: De ministerraad besluit om de herdenking en de viering van 
de bevrijding voortaan op 5 mei te combineren. Het voormalig 
verzet protesteert: het wil eerst herdenken op 4 mei. 
De regering gaat akkoord met richtlijnen van de particuliere 
Commissie Nationale Herdenking 1940-1945 voor plaatselijke 
herdenkingen op 4 mei. Om 19.30 stille tochten, om 20.00 uur 
twee minuten stilte en vlaggen halfstok tot zonsondergang. 
In de notulen van 19-07-1945 wordt weer gesproken van de 
Oranjevereniging. 
Hier heeft het bestuur waarschijnlijk weer toestemming voor 
gekregen. 
Het bestuur wordt gevormd door o.a. B van Ommeren- voorzitter 
C van Duin –secretaris 
N. van Leeuwen- Penningmeester 
In kas f 588,15 

Op 4 september is er een volksfeest met o.a. hard rijden op de 

����������������#����	�����	���������������#���������*�������
Besloten wordt om in januari 1946 een opvoering te geven ten 
bate van de Oranjevereniging. 

Vanaf eind 1945 tot 1958 ontbreken de notulen. 
Volgende keer pakken we de draad dus weer op vanaf 1958. 

Oranjevereniging Prinses Juliana
Marianne Hogendoorn

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'

Nieuwerbrug aan de Rijn
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Openingstijden: ma-za 7.00-21.00

7 keer op rij 
Beste Wijnsupermarkt 

5 keer op rij 
Meest Verantwoorde Supermarkt 

3 keer op rij 
Beste Vleeswaren Supermarkt 

2 keer 
Klantvriendelijkste Supermarkt 
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Dorp 14 | 3466 NG Waarder | T: 0348 50 13 11
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BESTEL EENVOUDIG ONLINE
BIJ PLUS HOOGENDOORN

BOODSCHAPPEN 
BEZORGEN THUIS 
OF OP KANTOOR?

www.facebook.com/el.rey.woerden
www.el-rey.nl |  T: 0348-416645

tapas      cocktails       soulfood       more

diner       cafe       catering

eyEl
& moresoul food

 TERUG IN WOERDEN
RIJNSTRAAT 3

7 DAGEN PER WEEK

 info@pmvanbemmel.nl

Eten  -  Drinken  -  Gezelligheid

www.eetcafedespijker.nl

De bree 38   I    2415 BG Nieuwerbrug   I   0348 - 506398 

Eetcafe De Spijker

�

�
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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



 

bekijk alle acties op onze website
of maak online uw afspraak

www.kniploods43.nl

OPENINGSTIJDEN:

bel voor een afspraak
0348 - 746 210

Ons adres is:
Korte Waarder 43 - Nieuwerbrug

Dinsdag-donderdag    9:00-18:00 uur
Vrijdag                              9:00-21:00 uur
Zaterdag                          8:00-13:00 uur
Maandag                         gesloten

kapsalon voor 

dames, heren en kids
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