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bouwplannen ?
bouwkundig tekenwerk en presentaties - www.3dfloor.nl

Hoge Rijndijk 38 Nieuwerbrug

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes
> Vlaggen

Bel
vrijblijvend
voor
een
passende
> Doordruksets > Brochures
voordelige
> Facturen
> Folders 

> Visitekaartjes > Trouwkaarten
> Textiel
> En nog veel meer

Explosief
in kleur!

www.drukkerijvuurpijl.nl
Baelde uitvaarten,
professioneel en betrokken
Bodegraven en wijde omgeving
E-mail: info@baeldeuitvaarten.nl
www.baeldeuitvaarten.nl

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

AUTOSCHADE
Spanjeweg 26a Bodegraven
0172 652373
info@zaalautoschade.nl
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ALGEMEEN

Voorwoord

Verspreidingsgebied

Brandschouwerij Nieuwerbrug

Bezorging

Laatste dag van de maand

Oplage

860 exemplaren

Kopij inzenden

voor de 18e van de maand,
per email aan
postvoordenieuwsbrug@live.nl

Fotovoorpagina

HvS Photography

De Nieuwsbrug digitaal

U kunt nu ook de Nieuwsbrug
digitaal ontvangen in de vorm van
een PDF-bestand. Even een berichtje
naar: postvoordenieuwsbrug@live.nl
en u heeft het de volgende dag in uw
bus.

Drukwerk

Drukkerij Vuurpijl, Elim

REDACTIETEAM
Henk Aberson

Secretariaat en Penningmeester
Bruggemeestersstraat 8
Telefoon 0348 - 688362
h.a.aberson@online.nl

Jaap den Bleker

Gloeiende Spijker 6
Telefoon 0348 - 688322
jdenbleker@hotmail.com

Melvin Zaal

Hoge Rijndijk 49
Telefoon 06 - 53397963
melvin_zaal@msn.com

Cora Postema

Weyland 34
Telefoon 06 - 50655437
cora@corapostema.nl

Nicky Hazewinkel

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

Het is onvermijdelijk, het is weer herfst. Het wordt weer grijs en
miezerig en waterkoud. Maar ook straks weer prachtig met al die rode,
oranje, paarse en bruine kleurschakeringen.
En wat hebben we genoten van een waanzinnig mooie en warme
nazomer.
Een hoogtepunt vond ik de kunstroute door heel veel mensen bezocht.
                
parkeerplekken waren bijna vol.
De kunst was gevarieerd, voor elk wat wils.
En wat een ongekend mooie bouwsels, plekjes en tuinen zitten er achter
menig huis verborgen. Een kant van Nieuwerbrug die ik nog niet kende.
Misschien moeten we net als in Leiden een muziek dag organiseren op
die verrassende plekjes?
Geen hofjesconcerten maar Groene Hart Muziekspelen?
Ook kijk ik in de herfst altijd uit naar de ruimere mogelijkheden om te
wandelen met de hond. Ze mogen na 1 oktober weer bijna overal los op
onze zeestranden. En bij de vele plassen met strandjes mogen ze ook
weer lekker spelen.
Honden worden net als kindertjes helemaal enthousiast van zand en
water.
Maar wat dat betreft komen de hondenbezitters van Nieuwerbrug
beteuterd uit. Onze dichtstbijzijnde uitlaatmogelijkheid is de
Reeuwijkse Hout; een aardig plassengebied en veel bezocht door
hondenbezitters. Als de herfst wat vordert zijn we meestal de enigen
die er nog lopen.
Aan het strandje zijn ineens de
bordjes “verboden voor honden van
1 april tot 1 oktober” vervangen door
botte verbodsborden.
        
iets spannends met het strand
dan? Iets hips? Iets nieuws? Wel nee
overbodige regelzucht.
De paar klagers van deze zomer
leggen de meerderheid van de
gebruikers hun wil op. Heel jammer.
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

70 JAAR
EHBO NIEUWERBRUG
1951-2021

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





VRIJDAG 12 NOVEMBER 2021

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

20.00  22.00 uur

Bruggemeestersstraat 8

Het Wierickehuis
Graaf Albrechtstraat 1, Nieuwerbrug

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







U bent van harte uitgenodigd om dit heugelijke feit met ons te vieren
tijdens onze receptie.
Onder het genot van een drankje kunt u bijkletsen met (oud)leden,

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.

(oud)bestuursleden, ereleden. Ook zal er een tentoonstelling zijn met
behaalde prijzen en (oud) beeldmateriaal.
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER
01
01
03
03
08
08
08
08
10
10
12
13
15
15
20
17
17
19
22
22
22
22
24
24
29
29

november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november

WIE
maandag
maandag
woensdag
woensdag
maandag
maandag
maandag
maandagf
woensdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
maandag
maandag
zaterdag
woensdag
woensdag
vrijdag
maandag
maandag
maandag
maandag
woensdag
woensdag
maandag
maandag

WAT

Knutsel Club
Knutsel Club

EHBO

Brugkerk

Huis van alles
Knutsel Club
Knutsel Club

Zumba
Tone
TABATA
Body balance
Meisjes Jongens Gr 3,4en5
Meisjes Jongens Gr 6,7en 8
Zumba
Tone
TABA
Body balance
70 Jarige Receptie
Auditie Oudhollandse waterlinie
Zumba
Tone
Oudpapier
TABATA
Body balance
Inloop jongeren 12-17 jaar
Meisjes Jongens Gr 3,4en5
Meisjes Jongens Gr 6,7en8
Zumba
Tone
Tabata
Body balance
Zumba
Tone

WAAR
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Wierickehuis
Wierickehuis
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Wierickehuis
Wierickehuis
Gymzaal
Gymzaal
Dorp
Gymzaal
Gymzaal
Wierickehuis
Wierickehuis
Wierickehuis
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal

Deze maand worden er nog veel dingen georganiseerd maar die staan uitgebreid in de Nieuwsbrug.
Kopij aanleveren: via de mail: postvoordenieuwsbrug@live.nl. Mail adres tolbrug@ziggo.nl NIET MEER GEBRUIKEN
Zijn er voor de maand december 2021 nog dingen die u in deze rubriek wil zien?
Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl

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

TIJDEN
19.00
20.00
19.00
20.00
14.15-15.30
18.45-20.00
19.00
20.00
19.00
20.00
20.00-22.00
19.00
20.00
07.30
19.00
20.00
19.00-20.00
14.15-15.30
18.45-20.00
19.00
20.00
1900
20.00
19.00
20.00
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE
Diensten om 9.30
en 18.30 uur
3 nov

19.30 uur

ds. A.J.R Treur. Dankdag

7 nov

09.30 uur
18.30 uur

ds. A. Baas
ds. P.G.I. van den Berg, Asperen

14 nov

09.30 uur

ds. A. Baas
Bediening Heilig Avondmaal
ds. A. Baas

18.30 uur
21 nov

09.30 uur
18.30 uur

28 nov

ds. A.J.R. Treur
Eeuwigheidszondagl
ds. D.J.W. Kok, Stolwijk

09.30 uur

ds. A. Baas
Bediening Heilige Doop
18.30 uur ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven.

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur

De Spijker
Er is een tijd van komen en een
tijd van gaan. De tijd van gaan
is voor mij bijna gekomen. Zoals
velen wel weten heb ik vorig jaar december de huur van de Spijker
opgezegd. Dit heb ik gedaan om mezelf in te dekken aangezien
de corona pandemie behoorlijk onzeker was voor de horeca. Ik
was daarmee nog zeker niet van plan te stoppen. De lockdown
zijn we dan ook redelijk goed doorheen gekomen. Mede dankzij
de vele bestellingen die we hebben mogen bezorgen. Het was
echt heel mooi om te mogen ervaren! De reacties de steun en
het enthousiasme van Nieuwerbrug doen een mens goed. Inmiddels
zijn we weer open en mogen we in grote lijnen weer doen waar
we goed in zijn.
Toen ik Inmiddels bijna 5 jaar geleden begon aan de Spijker had
ik hier grootse plannen mee de meeste daarvan zijn realiteit
geworden. Het is een mooi en gemoedelijk eetcafé geworden waar
iedereen zich welkom mag voelen. Een aantal andere ideeën zullen
helaas nooit werkelijkheid worden. Het liefst zou ik de Spijker
kopen. De woning boven de Spijker renoveren en er gaan wonen.
Op deze manier is het makkelijker haalbaar op de lange termijn.
Na vele gesprekken met de verhuurder van het pand is gebleken
dat kopen geen mogelijkheid is. Ook staan ze er niet echt voor
open om me te helpen bij de ontwikkelingen die ik voor ogen heb
met het pand.

BRUGKERK
3 nov

ds. A. van der Steen, Bodegraven, dankdag

7 nov

ds. W. de Bruin, Bleiswijk

14 nov

dhr. Nathan Noorland

21 nov. dhr. Nathan Noorland
Eeuwigheidszondag
28 nov. dhr. J. Woller, Rotterdam
               
 

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

Dit alles zet je wel aan het denken. Zo is dan uiteindelijk toch de
keuze gemaakt om alsnog te stoppen met de Spijker en is het voor
mij tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Wat die uitdaging
mag zijn is nog een vraagteken maar ik geloof er zeker in dat er
weer iets moois op mijn pad komt net zoals de Spijker op mijn pad
is gekomen.
Voor nu gaan we eerst ons uiterste best doen om een nieuwe
huurder te zoeken voor de Spijker zodat het café open kan blijven.
En ga ik tot 31 december nog met veel plezier naar mijn werk.
Liefs Linda Sluijs.

Zoekt u een vertrouwd
persoon om bij u thuis
alles omtrent uw
 
  

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

Ik richt mij op senioren, nabestaanden
en alleenstaanden die willen sparren
over sparen, beleggen, pensioen,
(levens)testament, belastingaangifte
of een (levens)executeur zoeken.

MELDPUNT DIERENNOODHULP
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.

“Financieel
ontzorgen met
één vertrouwd
contactpersoon”

Fred Sluijs
06 18 15 17 66

“Na mijn
bezoek heeft
u een zorg
minder”

www.fredsluijsadvies.nl
info@fredsluijsadvies.nl

autoservice

volkswagen audi
audi specialist
specialist
volkswagen
Jan Wijnen en Ronald Feijt telefoon 0348 - 460170

Wij zijn gespecialiseerd in al het onderhoud
Golf van
4a-10
enonderhoud,
reperatie's
van uw vw audi
seatBiskaje
en skoda.
reparaties,
apk keuringen,
in- en verkoop✆ 0348
van alle merken auto’s

-

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

3446 CP
Woerden
460170
www.autoserviceJaron.nl
info
Golf@autoserviceJaron.nl
van Biskaje 4a-10
3446 CP Woerden
www.autoserviceJaron.nl
info@autoserviceJaron.nl

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

VERKAIK

WAARDER

AUTO'S EN AANHANGWAGENS
Verkoop • Reparatie • Onderhoud
Wasstraat • Tankstation
Paaschallenge 2021

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

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

TelefPPO W
TelefPPO/
OedeemfysiotheraQJFt,JOEFSGZTJPUIFrapie

www.fysiot
JOfo@fysiot

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

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

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

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

Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug
Tel. / fax: 0348 - 688 147
Mobiel: 06 - 55 100 457
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Handwerk café

Sinterklaasintocht?
Beste kinderen en ouders/verzorgers
van Nieuwerbrug,
Op het moment dat ik dit schrijf is het 7 oktober en is het nog
onduidelijk of ik met de Pieten een bezoek aan Nieuwerbrug
kan brengen. Natuurlijk hopen we op zaterdag 20 november
2021 de kinderen te kunnen begroeten. Ik heb contact
opgenomen met het Sinterklaascomité in Nieuwerbrug en
afgesproken dat als er bekend is wat we kunnen organiseren,
zij jullie via hun website en via school op de hoogte brengen.
Ondanks dat het nu nog wat onzeker is, hopen we dit jaar met
behulp van vrijwilligers toch iets leuks te kunnen organiseren.
Hiervoor is ook geld nodig. Mocht u dit evenement een warm
       #  $    
ondersteunen, zodat wij er een mooie middag van kunnen
       % & #   
overmaken op dit rekeningnummer: NL82 RABO 0110 143 922,
t.n.v. Sinterklaas Comité Nieuwerbrug, onder vermelding
van: Sinterklaas 2021 Zie de website voor het laatste nieuws:
www.sintnieuwerbrug.nl of volg hen op facebook: www.
facebook.com/sinterklaascomitenieuwerbrug.

Hallo allemaal,
Ik ben Jacqueline Domburg, 50
jaar, een nieuwe Nieuwebrugger.
Wij zijn 17 juli jl. met ons gezin
vanuit Vlaardingen naar het mooie
Nieuwerbrug verhuisd.
Graag zou ik in Huis van Alles
Nieuwerbrug een Handwerk café
starten per 7 oktober a.s. om de
andere donderdag van 10 – 12 uur.
U kunt dan komen handwerken in
de breedste zin van het woord;
met elk handwerkje dat u mee
kunt nemen naar het Huis van Alles

bent u van harte welkom!
Breien, Haken, borduren,
macrameeën….
Graag brei ik zo nu en
dan eens, zeker in najaar
en winter. Ik ben zeker
geen
specialist,
geen
doorgewinterde
breister
(meer een sociaal breister),
maar samen komen we een
heel eind. Wat ik niet weet
of kan, kunt u misschien en
zo kunnen we elkaar verder
helpen – ook met ideeën.
We willen graag om de
andere week bij elkaar
komen om onder het genot
*#+$
gezellig te handwerken.
Welkom!
Jacqueline Domburg

Met een vriendelijk pepernoot, Sinterklaas

Uitnodiging warme maaltijd 2 november 2021
Eén keer in de maand wordt in het Huis van Alles
Nieuwerbrug een warme maaltijd geserveerd voor
alle dorpsbewoners. Na maanden van stilte kunt u
nu weer aanschuiven. Een maaltijd kost € 6,50 per
persoon, inclusief een drankje. Natuurlijk worden
      "   
“coronaveilige” omgeving te kunnen genieten van
een gezellige maaltijd. U bent van harte welkom!
Hollandse Maaltijd:
- Erwtensoep
- Roggebrood met spek
- Stokbrood met gerookte makreel
- Griesmeelpudding met druivenmoes
Wanneer: dinsdag 2 november
Waar: Huis van Alles, Wierickehuis
Tijd: inloop 11.45 uur, maaltijd
12.00 uur – 13.30 uur
Kosten: € 6,50 (overhandigen na de maaltijd)
Inschrijven: t/m donderdag 28 oktober bij
Mieke Burggraaf telefoon: 06-29275234 mail: mieke.tuin92@gmail.com

Tablet café
Iedere dinsdagmorgen is er van 10 tot 12 uur tablet café in het Huis van Alles.
Er zijn dan vrijwilligers aanwezig om u te helpen met uw laptop, tablet of
smartphone. Zij helpen u graag op weg met de app's die op de apparaten
staan of helpen u er nieuwe op te zetten. U kunt er onder begeleiding
oefenen met bijv. uw e-mailprogramma. Het café is open tot eind november.
Bij voldoende belangstelling starten we daarna weer in
februari. Houdt de Nieuwsbrug in de gaten.
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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
&#
'  '

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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Audities musical Water en Vuur
Tijdens het 350 jarig jubileum van de Oude Hollandse
Waterlinie gaat de musical Water en Vuur op tournee langs
verschillende theaters binnen de waterlinie. De audities
hiervoor zijn op 13 november in het Wierickehuis.

In 2022 wordt gevierd dat de Oude Hollandse Waterlinie 350
jaar geleden het Franse leger stopte. Ook het Rampjaar 1672,
waarin ook Engeland, Munster en Keulen binnen vielen, zal
landelijk worden herdacht. Er vinden diverse historische
festivals plaats, er zijn tentoonstellingen en er is theater.

De nieuwe musical Water en
Vuur speelt zich af rond het
hoofdkwartier van de Oude
Hollandse
Waterlinie.
De
jonge prins Willem III leidt het
Nederlandse leger tegen zijn
oom, de koning van Frankrijk.
Veilig achter het water kan hij
niet laten zien dat hij net zo’n
sterke Oranje prins is als zijn
voorvaderen. Het volk plaatst
hem op een voetstuk, maar
de regering had hem liever op
het zijtoneel gehouden. Toch
groeit hij in een half jaar uit van
onervaren jongen tot de redder
die ons land nodig heeft.
X  Y" 
mee in het prinselijke leger.
In Nieuwerbrug ontmoet hij de
boerenmeid Marieke. Hun harten

Nieuwerbrugse Schonen!!

worden naar elkaar toe getrokken,
maar tegengestelde belangen stoot
hen steeds weer van elkaar af.
Theatermaker,
waterliniekenner
en Nieuwerbrugger Michiel van
de Burgt verzorgt de regie en het
script, waarbij Florian van der
Reijden muziek componeert. De
        
Nieuwerbrugse Sharon Slachter.
De voorstelling speelt in september
en oktober 2022 acht keer in zeven
verschillende theaters binnen de
waterlinie.
Wil je meespelen, zingen en
dansen? Dat kan. Op 13 november
zijn de audities.
Kijk voor meer informatie op
www.musicalwaterenvuur.nl
Michiel van de Burgt

opbrengst collecte

In de vorige Nieuwsbrug stond wel het stukje over de uitgaansdag van de
Meisjesvereniging “Mirjam”, maar niet de foto. Volgens Cees is deze foto uit
1952. De foto heb ik gekregen van Ina van Kooten-Vroege uit Driebruggen.

Collecte pr. Beatrixfonds (spierfonds)
Vele collectanten hebben erg hun best gedaan
met het collecteren voor het spierfonds. De
collecte heeft het mooie bedrag opgeleverd van
€884,85, excl het scannen van QR code.
Na 10 jaar deze
collecte georganiseerd te hebben,
zoek ik iemand
die dit van mij
overneemt.
Het
zou jammer zijn
als dit niet meer
georganiseerd
wordt in ons mooie
dorp. Wie wil deze
taak overnemen? Ik
hoor het graag.
Tel 0348-688110 of via de mail:
riaboogert@gmail.com
Hartelijke groeten, Ria Timmer-Boogert

Henk Aberson

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

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

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

www.abcincasso.nl
info@abcincasso.nl
0294 - 494100
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Weijland 22
2415 BB Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 070
Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66
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Vroeger & Toen - Brocante
De sfeer van landelijke ongedwongenheid,
mooi verweerde meubels, brocante en accenten.

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

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

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

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

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

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


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

Dierenartsen praktijk
Bodegraven BV ̿Ǥ

ǤǤ



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

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

KOZIJNEN
RAMEN
DEUREN

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

• onderhoudsschilder
• decorateur
• hout- en marmerimitatie
• muurschilderingen
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kerk in actie
Huis-aan-huiscollecte
Na het succes van de huis-aan-huiscollecte van
vorig jaar, willen we deze collecte ook dit jaar
graag samen met u organiseren. Vanaf dit jaar
is Kerk in Actie opgenomen in het landelijk
collecterooster van het CBF. In week 47 van 22
tot 27 november gaan we in heel Nederland
aan de deur collecteren. Ook dit jaar is het
collectedoel: Geef licht! Een beter leven
voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.
De gammele tenten. De extreme kou of juist
de ondraaglijke hitte. De onveiligheid. Het
gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen
en sanitaire voorzieningen. En misschien
wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid,
het jarenlange, onzekere wachten. Dat is
de realiteit waarin duizenden kinderen in
Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij
gunnen hen een beter leven! Daarom komen
wij in actie. Doe mee en geef! Geef licht
aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
We helpen met voedsel, kleding, onderwijs
en proberen hen op een betere plek te
krijgen. Ook investeren we in de landen van
herkomst in een beter leven voor kinderen.
Kijk voor meer informatie op: kerkinactie.nl/
griekenland. Voor informatie of collecteren:
\ ]^`{|}|||~

OPEN HUIS
OPEN HUIS BIJ DE GOUDSE WAARDEN OP
5 NOVEMBER VAN 18.30 – 20.30 UUR
O vrijdag
Op
ijd
5 november
b
is
i er bij De
D
Goudse Waarden een open huis van
18.30 tot 20.30 uur. Iedereen is welkom
om te komen kijken. Open huis locaties
zijn: Kanaalstraat 31 (vmbo), Groen
van Prinsterersingel 44 (mavo, havo,
atheneum, gymnasium en tweetalig
onderwijs), H.J. Nederhorststraat 2
(Praktijkonderwijs).

N

IEUW! DE WEEK VAN FUTURE,

TECH & HEALTH 1 T/M 5 NOVEMBER

In de week van één tot en met vijf
november organiseert De Goudse Waarden
de week van Future, Tech & Health. In
deze week nemen we groep 8 leerlingen
mee op experience in de Technologie
van de toekomst. De leerlingen ‘proeven
van de school’, maken kennis met de
docenten in de vmbo-lokalen van Future,
Tech & Health en gaan voor al ‘doen’. De
campagne is net gestart en nu al doen er
15 basisscholen mee. Het programma is
onderdeel van een kennismakingsweek bij
de vmbo-locatie van De Goudse Waarden
die op 5 november wordt afgesloten met
een open huis voor alle locaties. Lees
meer over het programma van de week
van Future, Tech & Health.
Mirelle van Dijk
(projectleider De Goudse Waarden

Dhia’s Dagwinkel
Er moet mij iets van het hart. Iedereen
heeft het over leefbaarheid van dorpen
en hoe dat aangepakt moet worden. Er
worden vergaderingen over belegd, ideeën
geopperd, enthousiast met elkaar gepraat
over het hoe en wat dan. Maar dan komt
het doen en daar blijft het nog weleens
steken. Bijvoorbeeld met het kopen in
onze eigen dagwinkel.
Want...we hebben een heel enthousiaste
winkelier in ons midden, Dhia. Hij doet
heel erg zijn best zodat wij veel van onze
boodschappen in Nieuwerbrug kunnen
blijven doen. Dhia heeft de winkel al eens
moeten sluiten. Hij heropende weer omdat
hij vindt dat Nieuwerbrug niet zonder
winkel kan en de eerste week was het druk.
En nu....waar zijn alle Nieuwerbruggers? Er
zijn mensen die echt wel zeer regelmatig
in de winkel komen. Maar te veel
Nieuwerbruggers ook niet, waarom niet?
Omdat niet alles in alle soorten en maten

Beste Nieuwerbruggers
Dat is best raar, een advertentie van
iemand uit Zegveld in de Nieuwsbrug.
Een advertentie met de tekst “Het
bijzonder zit vaak verborgen in het
gewone”. MiStoRia uitvaartbegeleider.
Een advertentie van iemand waarmee je
liever niet in contact komt. Tja, toch
gaat iedereen een keer dood en wanneer
deze situatie zich aandient, wil je toch
graag weten wat de mogelijkheden zijn
en wie je hierin kan begeleiden.
Met dit artikel wil ik mij graag voorstellen.
Na een geslaagde opleiding van 1,5 jaar ben
ik in 2019 begonnen als uitvaartbegeleider
met de module sterf- en rouwbegeleiding.
Met zorg, rust en alle mogelijke aandacht
begeleid ik de uitvaart. Een uitvaart
waarbij er is geluisterd naar de wensen
die de overledene had en nabestaanden
hebben. Een uitvaart waarbij het
bijzondere verborgen zit in het gewone.
Het ontgaat u vast niet dat in kranten bij
de familieberichten een verzameling staan
advertenties van uitvaartbegeleiders.
Familieberichten, de meest gelezen
advertenties van een krant. Iedere
uitvaartbegeleider heeft een eigen
expertise. Mijn expertise is uitvaarten
waarbij mensen met een verstandelijke
beperking zijn betrokken.
Tijdens mijn opleiding heb ik een
onderzoek gedaan naar uitvaarten
waarbij mensen met een verstandelijke
beperking zijn betrokken. De keuze voor
dit onderzoek tijdens mijn opleiding
was omdat ik werk als begeleider bij
dagbestedingen voor mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt en omdat
ik inmiddels 28 jaar moeder ben van een
zoon met een verstandelijke beperking.

verkrijgbaar is? Als je vraagt of Dhia
iets voor je kan inslaan zal hij zijn
  " 
huis te halen. Voor de prijzen hoef je
het ook niet te laten, de (inmiddels
weer) volle winkel heeft misschien
niet alle A-merken, er staat genoeg
om je kasten op alle fronten mee
te vullen. Ook vers fruit, brood en
zuivel, wat wij iedere week dan
ook hier halen. Wilde je vandaag sla
maar ligt dat er niet? Eet je toch iets
anders vandaag. Zo doen wij dat hier
thuis ook. Ben je/ bent u nog nooit in
de winkel geweest of maar af en toe?
Hoogste tijd om iedere week even
aan te gaan en je boodschappen, al is
het maar voor een deel, hier in onze
eigen Nieuwerbrugse winkel te doen.
Zonder een regelmatig bezoekje
van alle Nieuwerbruggers voor de
dagelijks boodschappen, heeft de
winkel geen recht van bestaan.
Leefbaarheid....dat doen we met z'n
allen.
Marleen Dam

Mensen met een verstandelijke
beperking wel of niet betrekken
bij een uitvaart is een keuze. Een
beslissing die meestal niet door de
persoon met een verstandelijke
beperking wordt gemaakt, maar door
verzorgenden/vertegenwoordigers
van de persoon met een verstandelijke
beperking. Het is belangrijk om deze
niche groep mensen te betrekken
bij de uitvaart. Door hem een taak
te geven, met rituelen, symbolen
en hulpmiddelen wordt een afscheid
concreet gemaakt. Duidelijk en
eerlijk zijn. Wanneer het afscheid
niet concreet is geweest, heeft
dit invloed op het gedrag. Gedrag
die niet alleen mensen met een
verstandelijke beperking laten zien,
maar ook kinderen en volwassenen.
Het veranderde gedrag wat niet
altijd gelijk na of tijdens een uitvaart
mensen laten zien, maar vele weken,
maanden of jaren later bij het besef
van het gemis.
Mijn zoon woont inmiddels bijna 10
jaar in het Thomashuis Nieuwerbrug.
= # *     
team. Zo is Nieuwerbrug weer 10 jaar
verbonden aan mijn leven. Ik schrijf
“weer”, want ook mijn roots liggen in
Nieuwerbrug. Ik ben als klein meisje
vele malen op bezoek geweest bij
mijn opa en oma in Nieuwerbrug.
Nieuwerbrug
hemelsbreed
niet
ver gelegen van Zegveld. Zo is
Nieuwerbrug is voor mij geen brug te
ver, wanneer het voor u te zwaar is.
Heeft u vragen, neem gerust contact
met mij op.
Hartelijke groet,
Ria van der Zon
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Uit de notulen van de Oranjevereniging deel 10
2010
We gaan weer verder met de notulen van de Oranjevereniging.
We zitten inmiddels in 2010 en in 2011 is het 90 jarig bestaan
van de vereniging. Daar willen we natuurlijk weer een feestelijk
jaar van maken en daar moeten we op tijd voor vergaderen. Maar
eerst is het Bevrijdingsdag feest aan de beurt. Het is het 65ste
jubileumjaar dat ons land bevrijd is en we gaan weer een optocht
organiseren. Ester en ik hebben de taak op ons genomen om zoveel
mogelijk oude voertuigen bij elkaar te krijgen voor 5 mei. Een
     \ #    *   
we hadden al brieven verstuurd in September 2009. Komt dit
nog goed??? Natuurlijk zijn alle activiteiten die we altijd hebben
doorgenomen en gaan weer gewoon door. De lampionnenoptocht,
ledenvergadering, waarbij er gelukkig niemand gaat aftreden,
seniorenmiddag, Koninginnedag, 4 mei dodenherdenking,
autopuzzeltocht die te moeilijk was en touwtrekken.
In februari waren er 9 aanmeldingen voor de historische optocht.
We hebben een voorlopige planning voor die dag opgezet.
Het is een ontzettend leuke dag geworden. We verzamelden bij het
Wierickehuis om half 11 met alle voertuigen… jawel 70 stuks!!! 200
personen en nog wat “illegalen”. We moesten zelfs auto’s weigeren
anders werd de stoet te lang! We hadden lunchpakketten voor alle
deelnemers en om half 12 reden we weg. Bij de Rijngaarde in
Bodegraven hebben we de senioren opgehaald met een oude bus
die graag mee wilden. Zo reden we door tot de Schans waar de OV
van Bodegraven nog een aanvullend programma had. Na dit festijn
ligt onze focus op het jubileum jaar ook daarvoor moet er nog het
een en ander geregeld worden.

2011
15 januari betonden we 90 jaar. We hebben een receptie voor
    ** "  = 
waren 33 personen bij en was zeer geslaagd.
Voor de lampionnenoptocht kregen de kinderen van ons een
**#   * 
chocolademelk. Voor het eerst in jaren hebben we geen kramen
op Koninginnedag. Het is zo moeilijk om vrijwilligers te vinden
die ons willen helpen met op en afbouwen van de kramen dus
gaan we wat anders verzinnen. Er wordt besloten om weer op het
schoolplein spelletjes te doen voor de kinderen en een ontbijt
voor de inwoners. Er is ook vanaf dit jaar een jaarlijks overleg
met 4 en 5 mei commissies van Bodegraven Reeuwijk samen met
de burgemeester. Tijdens de ledenvergadering besluiten Dianta
en Ester om te stoppen! Ester stopt tijdens de ledenvergadering
in 2012. Dus een nieuwe voorzitter en nieuwe bestuursleden zijn
zeer welkom. Tim v d Meulen meldde zich later aan als nieuw
bestuurslid. Omdat er zo weinig bestuursleden waren werd mijn
persoontje aangewezen als nieuwe voorzitter. Dat doe ik inmiddels
dus al 10 jaar met veel plezier. Wat gaat de tijd toch snel!
Koninginnedag op het schoolplein was een groot succes. Op 30 juni
nam burgemeester Lokker afscheid en zijn Marianne en ik naar toe
geweest. Bij het touwtrekken geven zich steeds minder kinderen
op ondanks promoten op school. Ook bij de volwassenen waren
maar 9 ploegen.
Op 17 september kregen enkele bestuursleden (Dianta, Ester,
Marianne, Gerard en Jan) een symbolisch lintje van wethouder
Wendy Verkleij ( Ina geregeld) voor het vrijwilligers werk.

2012
Er wordt voor de veiligheid besloten om een eigen laptop voor
 " * 
computer had staan.
De kermis wordt heel slecht bezocht en waarschijnlijk was het dit
jaar voor de laatste keer. Bij de 4 mei herdenking is wethouder
Goudbeek erbij. Elk jaar is er tegenwoordig een afgevaardigde van
de gemeente bij die een toespraak houdt.
Dirk van Selm stopt bij het touwtrekken Help!! Hij helpt gelukkig
wel nog bij de opbouw en afbreken. Er moet dus een nieuw jurylid
komen en iemand die de ploegen regelt. Aangezien we maar met
{  # Y
denkt van niet dus z.s.m. spoedoverleg. We hebben gelukkig een

aantal vrijwilligers gevonden die ons willen helpen met op- en
afbouwen van het touwtrek terrein van de fam. Nederend. Truus v
d Lely stelt de ploegen samen en is ’s avonds scheidsrechter samen
met Rene van Vliet. In de jurywagen zitten Astrid v Lieshout en
Ina. Het touwtrekken is een van de evenementen waar veel werk
in zit. Persoonlijk vind ik het ‘t leukste evenement om te doen.
Veel voorbereiding maar ontzettend leuk. Als er maar genoeg
vrijwilligers zijn komt alles goed. Bij de kinderen liep het elk jaar
steeds slechter. Dit jaar waren er maar 20 !! Erg handig !!
Ook hadden we dit jaar extra hulp van Tineke van Steenbergen. Zij
wilde niet in het bestuur maar wel graag helpen bij activiteiten.
Daar waren we heel erg blij mee.

2013
In 2012 werd ons bord in het plantsoen van zijn plek gehaald en
in de bosjes gegooid maar het bleek dat wij van de gemeente
toestemming hebben om dat bord daar neer te zetten. Dus heeft
de gemeente het weer netjes teruggeplaatst zodat we onze
evenementen weer konden aankondigen.
Op de ledenvergadering namen we afscheid van Jan van Beekum
die de vereniging heel lang heeft geholpen. Bionda Mertens kwam
ons team versterken en werd penningmeester.
We besluiten om de avond voor Koninginnedag weer een bal te
organiseren. Dat werd vroeger ook gedaan en we gaan het maar
weer proberen. Rijk Overdijkink komt draaien met zijn disco op 29
en 30 april. Op 30 april is er de Troonsafstand van Koningin Beatrix
en de inhuldiging van Koning Willem- Alexander. We hebben in het
Wierickehuis een groot scherm met beamer opgehangen om de hele
ceremonie te kunnen volgen. Marianne en Ina hebben geholpen om
een koningslinde te plaatsen in het plantsoen.
Op het Oranjebal was het heel gezellig. Ongeveer 60 mensen
kwamen het met ons meevieren. Op Koninginnedag was het in de
morgen druk maar de meeste mensen hebben de inhuldiging lekker
thuis op de bank gekeken.
Op 4 mei tijdens de dodenherdenking kwam Burgemeester van der
Kamp bij onze bijeenkomst. Het was best druk met ongeveer 60
mensen. Deze herdenking is altijd spannend. Alles moet op tijd.
De speech van de voorzitter (mij) moet net voor 20.00 uur klaar
zijn voor de Last Post en de 2 minuten stilte, zeg maar gerust
zenuwslopend, maar het lukt de laatste tijd best goed. Na 20.02
worden er duiven losgelaten het Wilhelmus wordt gespeeld op
een trompet, geeft de Burgemeester, of wie er dan ook bij is van
de gemeente, een toespraak en een schoolkind leest een gedicht
   *        #   *# + 
het Wierickehuis. Na het touwtrekken gaat ook Tim het bestuur
verlaten. Hij gaat trouwen en verhuizen.

2014
Het Wierickehuis bestaat 10 jaar en er komt een tentoonstelling
van alle verenigingen en een verenigingsdag om je vereniging te
presenteren en te promoten. Lampionnenoptocht was niet druk dit
keer. Nog even iets over de puzzeltocht die we elk jaar organiseren.
$ * #  Y
Rooijen en Ad Neuteboom. Zij verrassen ook ons elke weer met een
prachtige tocht. Je komt in plaatsjes en over wegen waar je anders
misschien nooit komt. Ze verzinnen spellen voor onderweg tijdens
een stop en wij regelen iets te eten en te drinken onderweg. Ook
dit evenement heeft een behoorlijke voorbereidingstijd nodig.
De rit moet getest worden en kort voor de echte rit moet er nog
gekeken worden of er geen weg is afgesloten want dan moet de
route weer worden veranderd. Ze zijn er maar druk mee!. Wij
zijn ze dan ook heel dankbaar dat ze het elk jaar weer willen
  * *  
besproken op het plein bij het Wierickehuis en worden de prijzen
uitgereikt. Ook weer een superleuke dag!!
Dit was het weer voor deze maand. Nog 2 maanden dan is ons
jubileumjaar ten einde. Maar omdat we dit jaar niks konden vieren
hopen we het in het volgende jaar wel te kunnen doen. We houden
U op de hoogte.
Oranjevereniging Prinses Juliana
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Getrainde vrijwilligers
van SAM gaan met
behulp
van
een

70+ Huisbezoek
De gemeente gaat weer uitnodigingen
versturen voor een 70+ Huisbezoek.
Het is bijna een jaar geleden dat de
gemeente uitnodigingen voor een 70+
huisbezoek heeft verstuurd. Corona
maakte dat het project voor langere tijd stil
kwam te liggen. Nu de Coronamaatregelen
zijn versoepeld gaan ook de uitnodigingen
binnenkort weer de deur uit.

uitgebreide vragenlijst met ouderen in
gesprek over o.a. gezondheid, wonen,
&
$    
dienstverlening en sociale contacten.
Maandag 4 oktober zijn de vrijwilligers
sinds lange tijd weer fysiek in de ruimte van
SAM aan de Rijngaarde samengekomen om
de nieuwe ronde uitnodigingen met elkaar
te markeren. Zij zijn zeer gemotiveerd om

Terugkeer van de Viking

weer aan de slag te gaan.
Inwoners van Bodegraven Reeuwijk
hoeven niet te wachten tot er via de
gemeente een uitnodiging komt voor het
70+ huisbezoek, maar zij kunnen het
ook zelf aanvragen via info@samwelzijn.
nl of het telefoonnummer 0172- 614500,
voor extra informatie zoek contact met
Marjolein Waagmeester,
sociaal makelaar,
tel: 06-30849203,
mail: m.waagmeester@samwelzijn.nl.

Vroeger, vroeger

Het is al weer ruim 3 jaar geleden dat de telefoon ging en autohandelaar
Toon uit Limburg belde om te melden dat hij een oude brandweerauto uit
Nieuwerbrug in zijn bezit had. Hij vroeg zich af of we geïnteresseerd waren
deze te kopen voor 3500 Euro? Wie had dit kunnen bedenken? Het bleek te gaan
om de Chevrolet Viking die in 1959 nieuw in dienst was gekomen in ons dorp. Na
vele trouwe dienstjaren is de Chevrolet In 1976 met pensioen gegaan en terecht
gekomen in Limburg. Daar werd de auto bijna helemaal gedemonteerd, met als
doel ombouwen naar een camper. Gelukkig werden daarbij alle onderdelen
netjes opgeborgen in kratten. Wil je weten hoe het verder is gegaan met de
Viking, lees dan het vervolg in de volgende Nieuwsbrug.
Marcel Oussoren

Op onze reis langs het Weijland zijn wij nu
bij nummer 38 aangeland. Bekend van “De
Zingende Zaag”.
Hier woonden heel vriendelijke, eenvoudige
mensen met zoon en dochter en een
ongetrouwde broer. Zo ging dat in de jaren
’50 – ’60. De zoon was wat ondernemender.
Toen hij zijn dienstplicht moest vervullen,
tekende hij voor twee jaar Suriname. Een
hele onderneming! Hij schreef vaak naar zijn
ouders en ik kreeg dan de postzegels. Na
twee jaar kwam Ellis weer naar Nederland.
Pakte zijn oude beroep weer op, fotograaf en
verloofde. Maar…hij kon niet meer wennen
in ons land. Hij besloot een tijdje naar ZuidAfrika te gaan. Ik weer blij om de postzegels.
Na een jaar viel bij zijn ouders en bij zijn
verloofde een mooie envelop op de mat.
Een ondertrouwkaart!! Grote verbazing bij
zijn ouders en zijn verloofde. Hij is nog één
keer in Nederland geweest met vrouw en
kinderen.
Henk Aberson

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

langzaam zal blijven stijgen.

De huizenprijzen zijn inmiddels weer gestegen

tot ruim boven het niveau van 2005.

Overweegt u te verhuizen of loopt uw hypotheek op korte termijn af
dan raden wij u zeker aan om een afspraak te maken.
Uw hypotheekadviseur in Nieuwerbrug en omstreken
Graaf Albrechtstraat 2-A, 2415 AW Nieuwerbrug
Telefoonnummer 0348-684830 of 06-52543517
e-mail info@onderlingeadvies.nl

Onderlinge Advies B.V. is een initiatief van Onderlinge Rijn en Aar
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Een leuke Sinterklaasattentie?
Bestel
dan
onze
roomboter
amandelletter en/of speculaaspop!
Een leuk cadeau voor uw kinderen,
familie,
vrienden,
relaties,
medewerkers enzovoort. Het wordt
enorm gewaardeerd, dat blijkt elk
jaar weer. Een kleine moeite, een
groot gebaar!

Speculaaspoppen (500 g) á € 6,00
Roomboter Amandelletter (500 g) á € 9,50
Dit jaar willen we de opbrengst van de
sinterklaasactie opnieuw besteden aan het
onderhoud van het houtwerk. Denk hierbij aan
plaatselijke reparaties en niet te vergeten het
schilderwerk, al met al weer een grote kostenpost.
U kunt uw bestelling doorgeven t/m vrijdag 12
november. Ze worden op donderdag 25 of vrijdag
26 november bij u afgeleverd. U kunt uw voorkeur
aangeven. Reageer gelijk a.u.b. zodat u het niet
vergeet!
Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw bestelling.
Uw bestelling:
- Opsturen naar Conny van Bemmel, Weijpoort 37a,
2415 BW Nieuwerbrug
- Of mailen naar brugkerkactie@gmail.com
Meer informatie? Neem dan telefonisch contact op
met: - Conny van Bemmel, tel. 06-48829288
Conny van Bemmel

Praktische hulp gezocht
Bodegraven-Reeuwijk Helpt – Praktische hulp gezocht
voor minderjarige vluchtelingen.
Sinds de tweede week van oktober vinden zo’n 40
minderjarige vluchtelingen tijdelijk onderdak in het
Gr8-hotel in Bodegraven. Het zijn alleen reizende
jongens tussen de 14 en 17 jaar.
De afgelopen tijd is er door de inwoners van heel
Bodegraven al veel kleding en spullen verzameld wat
onder andere verzameld is bij het Rode Kruis. Ook
hebben zich veel mensen gemeld om als vrijwilliger
mee te helpen bij activiteiten, vervoer e.d. Om dit
wat meer te stroomlijnen en op een juiste manier
te coördineren hebben we ervoor gekozen om de
aanmeldingen hiervoor centraal te gaan verzamelen.
Om de jongeren een veilig en goed verblijf te geven
zijn we op zoek naar vrijwilligers voor allerlei
uiteenlopende taken. Denk hierbij aan het bedenken
en begeleiden van activiteiten, zoals sport, creatieve
activiteiten, taalles of het verzorgen van vertaling,
het wassen en drogen van de kleding, het vervoer
naar een dokter, tandarts of naar activiteiten,
het sorteren van kleding en het bemannen van
het kledingwinkeltje wat er is ontstaan uit alle
ingebrachte kleding. Wil je helpen? Meld je dan aan
door het aanmeldformulier in te vullen op www.
bodegravenhelpt.nl. Voor al je vragen rondom dit
initiatief kun je mailen naar info@bodegravenhelpt.
nl. Er zal dan contact met je worden opgenomen.
Dit is een initiatief van burgers in samenwerking met
o.a. COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers),
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, VluchtelingenWerk
Bodegraven-Reeuwijk en het Rode Kruis.
Erna Beukens
Coördinator Bodegraven-Reeuwijk helpt

Kunst over ons hoofdkwartier 1672 – 2022
In het Rampjaar 1672 werd het Franse
leger tegengehouden door de Oude
Hollandse Waterlinie.
Het hoofdkwartier lag dat Bodegraven,
met daar achter legerkamp van prins
Willem III van Oranje. Bij Nieuwerbrug
lagen toen drie schansen. Nadat de Fransen
de bevroren waterlinie overstaken, is
Bodegraven met de grond gelijk gemaakt.
Deze gebeurtenis gaf het dorp Europese
bekendheid. Fort Wierickerschans werd
aangelegd om herhaling te voorkomen.
In 2022 zullen we met verschillende
activiteiten stil staan bij het 350 jarig
jubileum van deze belangrijke plek.

Wij willen lokale kunstenaars
vragen om een werk te
maken dat is geïnspireerd
door
‘ons’
hoofdkwartier.
Waterliniekenner
en
Nieuwerbugger Michiel van de
Burgt zal jullie op 19 november
in het Groene HartHuys in
Bodegraven alles vertellen
over het hoofdkwartier, de
waterlinie en het Rampjaar.
Daarbij toont hij ter inspiratie
een schat aan afbeeldingen,
die achteraf online zijn terug
te zien. In de tweede helft van
2022 zal al het werk worden
geëxposeerd in het Wierickehuis
en het Groene HartHuys. Kijk
voor meer informatie op www.
hoofdkwartier1672.nl
Michiel van de Burgt

brugje
Gezocht
Heeft iemand soms mijn zwarte
> 
Melvin Zaal 0653397963

uitgenodigd. Als u nog
niet benaderd bent voor
deze middag, kunt u zich
telefonisch
opgeven
bij
Dit jaar willen we weer een kerstmiddag ]  + ^~
organiseren, maar wel in aangepaste vorm. 652848) of Margo van der
De middag wordt gehouden op woensdag Burg (0348-688417). Voor
15 december in de Bethlehemkerk, vervoer kan worden gezorgd.
aanvang 14.30 uur. Omdat we toch nog    #  
een beetje rekening willen houden met daar te ontmoeten.
de coronamaatregelen zal er dit jaar geen Hartelijke groet van de
broodmaaltijd zijn.
Kerstmiddag commissie.
 +   Bent u niet in de gelegenheid
een viering in de kerk. Daar zal de nieuwe om
te
komen,
maar
predikant, Ds. Treur uit Bodegraven, een wilt u de viering via de
meditatie houden. Muzikale medewerking kerkradio of internet www.
wordt verleend door Dhr. Erick Versloot
hervormdbodebraven.nl
uit Woerden. In deze viering is er genoeg meeluisteren, dan kan er
ruimte voor samenzang van bekende een liturgie bij u worden
kerstliederen. Rond 16.30 uur sluiten we af thuisbezorgd. We horen het
en gaat iedereen naar huis.
graag
Alle mensen van 70 jaar en ouder zijn Margo van der Burg

Kerstviering voor senioren

Hallo kids!
Wij zij weer van start gegaan!
Maandag 25 oktober is de christelijke
jeugdclub Nieuwerbrug weer begonnen!
Maandagmiddag meisjes en jongens van groep 3,4 en 5 (14.15-15.30
uur) Wierickehuis Maandagavond Meisjes en jongens van groep 6,7 en
8 (18.45-20.00 uur) Wierickehuis We luisteren naar een verhaal uit de
bijbel en praten hierover. Daarnaast is er vooral veel tijd voor creatieve
uitspattingen! Dit jaar zal er 2x in de maand een club middag of avond
zijn! In november is dit 8 en 22 november. Het clubseizoen loopt van
november tot eind maart. De kosten vanaf 8 november zijn 20 euro
per kind voor het hele seizoen. Lijkt het je ook leuk om te komen? Je
bent van harte welkom! Heb je nog vragen bel of mail gerust.
Mieke Smith 06 40408067/ miekesmith13@gmail.com
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7 keer op rij
2020
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Beste Wijnsupermarkt
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5 keer op rij
2020
Meest Verantwoorde Supermarkt



3 keer op rij
Beste Vleeswaren Supermarkt



2 keer
Klantvriendelijkste Supermarkt



Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019


$ #$ $
ReviconBarosta
produceert onderdelen en samengestelde
$  $
componenten
in uitsluitend roestvast staal en realiseert
$ $ !"!$
complete installaties.
 
$
"""  $
Klompenmakersweg
   $9  $

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



 

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00
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soul food

& more



TERUG IN WOERDEN

EetcafeRIJNSTRAAT
De Spijker
3

 7 DAGEN PER WEEK

BOODSCHAPPEN
BEZORGEN
THUIS
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ONLINE
 
 
 
  
 
BESTEL EENVOUDIG
BIJ PLUS HOOGENDOORN



    



   
    
hoogendoorn.bestellenbijplus.nl
Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00
 
Dorp 14 | 3466 NG Waarder | T: 0348 50 13 11

       
           
  www.facebook.com/el.rey.woerden
   

Etenwww.el-rey.nl
- Drinken| T: -0348-416645
Gezelligheid
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www.eetcafedespijker.nl
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bel voor een afspraak

0348 - 746 210
bekijk alle acties op onze website
of maak online uw afspraak

www.kniploods43.nl
Ons adres is:
Korte Waarder 43 - Nieuwerbrug

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag-donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag

9:00-18:00 uur
9:00-21:00 uur
8:00-13:00 uur
gesloten

