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

FINANCIEEL
Rekeningnummer   NL17INGB.000.420.7477 
 t.n.v. Stichting Nieuwsbrug, 
 Bruggemeestersstraat 8
Abonnementen NL25INGB.000.554.0210  
 t.n.v Nieuwsbrug, afdeling abonnementen,
 Bruggemeestersstraat 8

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

LEZERS SCHRIJVEN 
De redactie acht zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
ingezonden stukken. Plaatsing is alleen mogelijk indien naam en 
adres bij de redactie bekend zijn. De redactie behoudt zich het 
recht voor het geschrevene te bekorten, aan te passen, dan wel 
te weigeren.

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 

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 Melvin Zaal 

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

Geeft augustus zon, veel wijn in de ton

Voorwoord
Als u deze Nieuwsbrug ontvangt zitten we waarschijnlijk midden in een 
verkeerscrisis. Verzet tegen de afsluiting van de A12 mocht niet baten, 
gelukkig mogen inwoners van Nieuwerbrug in ieder geval nog wel over 
de Tolbrug. 
Deze keer een extra dikke Nieuwsbrug omdat er gelukkig veel copy 
binnenkomt. De Oranjevereniging viert dit jaar haar 100 jarig bestaan 
op creatieve wijze en dat merken we. Gelukkig doen ook de Kleindieren 
weer mee en is de tennisvereniging druk om toestemming te krijgen voor 
een padelbaan. Ook kon er eindelijk weer een jeu de boules toernooi 
plaatsvinden. Het verenigingsleven komt duidelijk weer op gang. En er 
is nog veel meer. Je kunt trainen als profvoetballer in de herfstvakantie 
en kennismaken met de nieuwe dominee in de Bethlehemkerk. 
Ik hoop op een mooie maand oktober, met veel zonnestralen en een 
goed humeur. Er is al genoeg gedoe in de wereld om ons heen tenslotte. 

Cora Postema

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

16-okt
20-nov
18-dec

oud papier

Nu gaf augustus niet echt heel veel zon, toch was het voor brandweer 
Nieuwerbrug een goede maand en reden om te proosten. 
Om te beginnen verwelkomen we twee nieuwe collega’s. Niels Verbaan 
en Martin Kastelein. Niels woont sinds 3 jaar in het dorp en Martin 
is werkzaam in Nieuwerbrug en woonachtig in Linschoten. Zij zijn 
enthousiast begonnen en zullen zo snel mogelijk met de opleiding 
starten. Namens het korps, van harte welkom! 
Mocht je ook enthousiast zijn, het is (nog) niet te laat. Kom 
maandagavond eens kijken tijdens de oefenavonden vanaf 19.30 uur. 
Verder was het een betrekkelijk rustige maand met de uitrukken, 
gelukkig! Slechts twee keer ging de pieper. Op 14 augustus 2021 gaf 
de melding een “grote brand”, er was dikke zwarte rook, wat kan 
duiden op een grote brand. De brand van juli op het bedrijventerrein in 
Bodegraven zat ook nog vers in het geheugen. Het bleek mee te vallen, 
het ging slechts om afvalverwerking. 
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zeer snel gehandeld. Daar doen we het voor, veiligheid voor mens, 
dier en milieu en in dit geval een persoon. Uiteraard wensen wij het 
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Ondanks de regenachtige zomer, kunnen we als brandweer positief 
op deze betrekkelijk rustige maand terugkijken. Dat komt mooi uit, 
want er is werk aan de winkel. De nieuwe slangen zijn gekomen, de 
zogenaamde O-bundels. Daarover de volgende keer meer. 
Over “werk aan de winkel” gesproken, tijdens de oefenavonden werken 
we graag op locatie. Dat heeft een aantal voordelen. We leren de 
omgeving kennen waardoor we een volgende keer minder tijd kwijt 
aan “verkennen” en hebben er al eens geoefend, waardoor we in een 
noodsituatie sneller kunnen handelen. 
Heb je een locatie waar we kunnen oefenen, laat het weten!! We gaan 
graag het persoonlijk gesprek aan om te kijken wat de mogelijkheden 
zijn. Als dank een aardigheidje. Uiteraard om mee te kunnen proosten.
Martine van Wageningen

 brugje

Gratis af te halen 
Witte wc/douchstoel. 
Astrid van Rooijen, 06-1987 5131
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
     WANNEER                     WIE                                 WAT                                         WAAR     TIJDEN

 

                                                    

    

16  oktober zaterdag       Brugkerk        Oudpapier         dorp           07.30.

22  oktober vrijdag   D.V.V. en Nut   Kleindierententoonstelling  Wierickehuis  20.00-22.00

23  oktober  zaterdag  D.V.V.en Nut  Kleindierententoonstelling  Wierickehuis  09.00-16.00

Deze maand worden er nog veel dingen georganiseerd maar die staan uitgebreid in de Nieuwsbrug.

ABC Incasso B.V.
Korte Waarder 38
2415 AV  Nieuwerbrug
www.abcincasso.nl
info@abcincasso.nl
0294 - 494100

Kopij aanleveren: via de mail: 
postvoordenieuwsbrug@live.nl. 

Mail adres tolbrug@ziggo.nl  

NIET MEER GEBRUIKEN 

Zijn er voor de maand 
november 2021 nog dingen die 
u in deze rubriek wil zien?   

Graag even een mail 
postvoordenieuwsbrug@live.nl  

KOOP LOKAAL

VERZEKER

LOKAAL

Meer weten?

Bel 0348 688 316 of stuur  
een e-mail naar  
info@ovmrijnenaar.nl
Binnenlopen kan natuurlijk ook!  
Graaf Albrechtstraat 2-A
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE

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 Lucky Tomasouw.

3 okt.     Prop. A. van Hees, Apeldoorn
  Ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek

10 okt. De heer Nathan Noorland
  Kom over de Brug dienst

  18.30 uur    ds. A. W. van der Plas, Waddinxveen

17 okt.   9.30 uur   ds.  A.  Baas        
             18.30 uur  ds. Joz. De Koeijer,  Ermelo      

24 okt.   9.30 uur ds.J.H. Reijm, Rotterdam    
             18.30 uur ds. J. van der Meijden, Bergambacht       

31 okt.  09.30 uur  ds.  A. van Vuuren, Capelle aan de IJssel  
  18.30 uur  prop.  A.N.J. Scheer, Huizen

Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven.  

3 okt.       Ds. K.W. de Jong, Woerden   

10 okt      Kom over de Brugdienst-Bethlehemkerk

17 okt     ds. H. Overeem, Waddinxveen 

24 okt.     de heer J. Prosman, Hoevelaken 

31 okt.     De heer Nathan Noorland 
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Trainen als een profvoetballer in de herfstvakantie

Speciaal voor jeugdspelers uit de regio die als een profvoetballer 
willen trainen is dit de kans. Op dinsdag 19 en woensdag 20 
oktober 2021 tijdens de herfstvakantie, zullen er op het complex 
van Esto, uit Bodegraven, de Jeugdvoetbaldagen plaatsvinden. De 
organisatie is in handen van de staf van Jeugdvoetbalopleiding. 
Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hieraan 
deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is welkom! Je hoeft 
geen lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich 
��������� �� 
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door professionele trainers. Men krijgt alle basistechnieken 
aangeleerd volgens de Wiel Coerver methode. Dankzij een 
intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de balvaardigheid 
en het zelfvertrouwen verder toenemen. 

Voordelen van de Wiel Coerver methode: 
Het moderne voetbal eist een dynamische balvaardigheid en 
deze zal de jeugd verwerven nadat ze de bewegingen met de 
bal technisch goed beheersen. Door gevarieerde oefenvormen 
en ontelbare snelle acties te hebben gemaakt heeft de speler 
zijn handelingssnelheid sterk ontwikkeld. Het aan- en meenemen 
van de bal en het verkrijgen van een prima traptechniek gaat 
hierdoor veel gemakkelijker, omdat het totale balgevoel enorm 
vooruitgaat. Dit gebeurt door veelzijdige techniektraining. 
Dankzij een individuele techniekverbetering is het mogelijk het 
collectieve spel op een veel hoger niveau te brengen. Spelers 
worden zelfbewuster en eisen meer en meer de bal op. 

INSCHRIJVEN: 
Men kan zich inschrijven voor deze jeugdvoetbaldagen via www.
jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen 

Ingezonden bericht

Hallo Nieuwerbruggers.
Ik stel me graag even aan jullie voor. Ik ben Silvia Ritchi, 51 jaar 
en woonachtig in Bodegraven. 6 jaar geleden begon ik met het 
geven van Zumba bij een sportschool in Bodegraven. Ik vond dit 
zo leuk dat ik meerdere opleidingen bij Les Mills ben gaan volgen 
om nog meer verschillende lessen te mogen geven. Ieder kwartaal 
word ik bij Les mills bijgeschoold zodat ik mijn kennis up to date 
��������������"��	��������#���������	�������$�������
trainen. Vorig jaar maart  ben ik in het diepe gesprongen en ben 
ik voor mezelf begonnen met het geven van diverse groepslessen.
Deze geef ik in de zaal van Studio Forza op de doortocht 20 in 
Bodegraven.
Sinds 30 augustus j.l geef ik ook les op de maandag en 
woensdagavond in de Gymzaal (schoolstraat 1) in Nieuwerbrug. 
Elke maandagavond is er om 19:00 uur ZUMBA (Dans) en om 20:00 
uur TONE (Cardio ,Kracht en Core Training) 
Op woensdagavond geef ik om 19:00 uur TABATA ( HIIT workout) 
en om 20:00 uur BODYBALANCE ( Tai Chi, Yoga en Pilates )
Lijkt het je leuk om te komen sporten en wil je meer Info geef me 
dan even een PB of Mail en kom vrijblijvend een keer meedoen.
Met sportieve groet, Silvia Ritchi 
Mail: sportstudiosilvia@gmail.com    Tel: 06-13233045

Iedereen mag zich 
aanmelden, men 
hoeft dus geen lid 
van een bepaalde 
vereniging te zijn. 
Verzoeken om 
samen met vrienden 
of vriendinnen in 
dezelfde groep zijn 
mogelijk. 
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Ze wil graag een studie volgen in de 
verpleegkundige richting, maar wordt tot haar 
spijt tot twee keer toe uitgeloot door de in 
Zuid-Afrika geldende taalquota.
 Lydia volgt een opleiding tot secretaresse en 
komt op het kantoor bij haar vader werken. 
Ze komt in Nederland eerst in Boskoop bij een 
kwekerij terecht, maar al gauw vindt ze werk 
op een uitzendbureau in Bodegraven in de 
salarisadministratie. Daar werkt ze met veel 
plezier tot ze door automatisering overbodig 
is verklaard. 

Het roer om 
Dan moet het roer dus om! Ze volgt haar hart 
en kiest voor een opleiding tot masseuse, 
eerst de basisopleiding en daarna vele 
specialisaties. Sinds twee jaar mag Lydia zich 
%����&*�������+� ����� �� ���� ��
ervaring op in diverse massagesalons. Maar 
Lydia wil meer en leert verder, bijvoorbeeld 
over de energiebanen in een menselijk lichaam 
in de traditionele Chinese geneeskunde. 
Deze energiebanen zijn belangrijk, ook in 
bijvoorbeeld de accupunctuur. Na het behalen 
������"����	����������������������<�
januari dit jaar haar eigen massagepraktijk 
VitaFerma. 
VitaFerma betekent letterlijk ‘leven(s)kracht’. 
Voor haar logo kiest ze de levensbloem. Dit 
bloemmotief is in veel wereldbeschavingen 
als ‘Bloem des Levens’ bekend. Het geldt als 
één van de krachtigste natuursymbolen uit de 
heilige geometrie van verschillende geloven en 
tradities. Het is daarom een oeroud symbool 
voor de verbondenheid van al het leven in het 
universum. 
Lydia biedt twee vormen massages aan. 

· Neurologische massage. Dit is een krachtige, 
fysieke massage, zoals een fysiotherapeut dat 
ook doet. 

· Energetische massage. Dit houdt in dat de 

energiebanen in je lichaam weer geactiveerd 
en geoptimaliseerd worden. Dit doet Lydia 
�������������������&*�������
Door middel van een uitgebreid intakegesprek 
kan Lydia bepalen wat voor soort type 
mens je bent. Daardoor weet ze ook welke 
behandeling voor jou het beste is en kan ze 
zo de juiste balans weer in jouw lichaam en 
geest terugbrengen. 
Waarom naar VitaFerma? Mensen komen 
met allerlei klachten bij mij. Hierbij komen 
hoofdpijn, stress en oververmoeidheid 
het meeste voor. Maar de minder bekende 
klachten zijn voor mij altijd de grootste 
uitdaging. Mensen zijn vaak bij de reguliere 
arts of fysiotherapeut ‘uitbehandeld’, maar 
blijven dikwijls nog klachten houden. 
Je kunt dus met alle soorten klachten bij 
mij terecht. Vaak wordt het een combinatie-
behandeling met een nek-schouder-
rug massage die gevolgd word door een 
����&*="�������	��
Ik bied een uitgebreid pakket aan van 
zwangerschapsontspanning-massage – waar 
de vrouw heerlijk even van haar kwaaltjes 
mag vergeten terwijl ze heerlijk ontspant 
door een lichaam-massage. Of je heb last 
van spanning in je rug na lang werken achter 
de computer? Daar ga ik ook mee aan de slag. 
Doordat ik neurologisch en energetisch werk 
is er dus vaak ook en wisselwerking tijdens 
een massage. De druk die ik tijdens de 
massage gebruik, pas ik aan bij de druk die 
de spier of pees aangeeft nog net te kunnen 
verdragen – en dan komt ontspanning! 
Iedereen kent wel de uitdrukking ’het zit 
tussen je oren’, maar dan zit er ook vaak iets 
tussen je oren. Je stelt je dus nooit aan! Je 
lichaam geeft aan dat er iets niet goed zit en 
zelf kun je er niet achter komen wat dat is. 
Kom dan naar mij. Ik ga dan samen met jou 
op zoek naar een oplossing! 

VitaFerma massage
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Lydia Smith van VitaFerma-Massagepraktijk 
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Wie is Lydia Smith? We nemen een kijkje bij VitaFerma 
in Nieuwerbrug. Deze massagepraktijk is van Lydia 
Smith-van der Waal. Lydia is geboren in Zuid-Afrika 
en woont sinds 2001 in Nederland. Lydia haar 
ouders emigreerden in de jaren 50 vanuit Nederland 
naar Zuid-Afrika. 1978 wordt Lydia geboren in 
Johannesburg. Ze groeit op in Pretoria, waar ze naar 
een vrije school gaat.

Vita Ferma  massage 

Voor meer informatie of het 
maken van een afspraak ga je 
naar mijn website: 
https://vitaferma.nl/

De basisschool is weer begonnen 
op maandag 30 augustus. Het 
ene kind kon niet wachten. Het 
andere kind had nog wel langer 
vakantie willen hebben ;-) We 
hebben alweer veel meegemaakt. 
De burgemeester kwam op visite 
tijdens zijn afscheidsrondje. 
Met elkaar hebben we het jaar 
geopend in de hal van de school. 
De wethouder kwam om met 
ons aandacht te vragen voor het 
gedrag en de regels in het verkeer. 
Zo gaan we op school ook bewust 
om met regels. Dit jaar gaan we 
aan de slag met afval scheiden. 
Welk afval hoort bij het plastic 
en welk afval bij het groen.We 
gaan met elkaar een leuk jaar 
tegemoet. 
Met de kleuters gaan we kijken 
naar letters om ons heen. 
Waar hoor je de m? van Mag ik 
meedoen. Bij de groep 3 worden 
de eerste leeslessen gegeven. Bij 
groep 4 gaan ze aan de slag met 
hoofdletters. In elke groep wordt 
er gewerkt aan rekenen, schrijven, 
taal. Binnenkort komt er een 
schoolbreed thema aan tijdens de 
landelijke Kinderboekenweek.
In de Kinderboekenweek gaan wij 
een sponsoractie combineren met 
voorlezen. 
Het geld wat ingezameld wordt 
gaat naar stichting Edukans. 
Misschien wordt u wel benaderd 
om voorgelezen te krijgen!
De Kinderboekenweek wordt een 
schoolbreed project...volgende 
keer hierover meer. 

Met vriendelijke groet,
Astrid van den Hoek 
leerkracht groep 1/2
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Jeu de Boules toernooi 2021

We hebben er 2 jaar op moeten wachten, maar 
op 21 augustus konden de Boulers einde-lijk weer 
los. De coronamaatregelen gooiden de editie van 
juni nog in het water, maar de organisatie onder 
leiding van Bert Visser hield vol en organiseerde 
het toernooi op 21 augustus. Je mocht alleen 
binnen met een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of 
negatieve test. Alle 56 teams hadden dit prima op 
orde. 
Rond de klok van 11.00 werd er elk uur een ronde 
gespeeld. Via een geheimzinnig schema kwam 
je er bij je speelveld pas achter tegen wie je 
speelde. Dit konden dus ervaren spelers zijn of 
spelers zonder enkel balgevoel. Maar plezier stond 
voorop en dat straalde er bij iedereen ook vanaf. 
Uiteindelijk kwam het toernooi rond 16.00 tot een 
einde en kon het rekenwerk voor de organisatie 
beginnen. 

Voordat de prijsuitreiking 
plaatsvond was er genoeg 
tijd voor gezelligheid. In 
de podium-vrachtwagen 
kwamen de jongens van 
Helemaal Top 2 sessies 
zingen, waardoor het feest 
dus echt losbarstte. En om 
de spanning echt tot een 
hoogtepunt te laten komen 
was er ook een fantastische 
loterij met als hoofdprijs 
een gasbarbecue. 
Na veel hoofdbrekens kon 
de top 3 naar het podium 
geroepen worden. Er wordt 
altijd begonnen met de 
aanmoedigingsprijs en deze 
was voor Johan en Wencke. 
De top 3 werd gevormd 
door Ajdin en Senada(nr3), 
Richard Vergeer en Arnold 
de Raaf (nr. 2). En de 
absolute winnaars van het 
2e VV De Rijnstreek Jeu de 
Boules toernooi zijn Cordi 
en Dani Blonk (zie foto) 
We zijn trots op het feit 
dat we als organisatie het 
aandurfden om het Jeu de 

Boules toer-nooi toch door 
te zetten. De tijden zijn 
onzeker en de maatregelen 
streng. Toch denken we 
dat het goed is om onder 
deze voorwaarden wat te 
organiseren. We willen 
daarom alle vrijwilligers 
van de organisatie, achter 
de bar, bij de entree en 
iedereen die een handje 
geholpen heeft hartelijk 
bedanken voor hun 
bijdrage. En dan nog dit! 
Organisatieleider zwaait 
af. Bert Visser geeft vanaf 
volgend seizoen het stokje 
over aan zijn dochter 
Samantha Vergeer. 
Bert wordt daarop zelf 
rechterhand en blijft 
verbonden bij het De 
Rijnstreek Jeu de Boules 
toernooi. 
Zet 11 Juni 2022 alvast 
in je agenda! Dan zal 
het 3e De Rijnstreek 
Jeu de Boules toernooi 
georganiseerd worden. 
Zorg dat je erbij bent.

TV Wiericke 

Het laatste nieuws 
van TV Wiericke 
De zomer is voorbij gevlogen en dankzij (of ondanks) het niet 
te hete weer kon er volop getennist worden. 

Wie zitten er in ons bestuur 
In navolging op onze voorzitter Peter de Jong en penningmeester 
Marijke van Selm stelt onze secretaris zich graag voor: 
Hallo hallo, nu is het mijn beurt om mij voor te stellen als lid 
van het leukste bestuur van Nieuwerbrug. Ik ben Esther Hendriks 
en al net zolang lid van TV Wiericke als ik in ons dorp woon, al 
20 jaar. Jee! Wat een tijd…Ik heb al eerder een bestuursfunctie 
bij de club gehad en toen was ik meer met de jeugd bezig. Nu 
mijn kinderen, Lucy en Seger, groter zijn focus ik mij meer op 
ondersteunende taken. Naast tennis doe ik ook yoga, zwemmen 
en wandelen. Het liefst allemaal buiten. Ik ben docent op 
MBO Utrecht Bouwkunde en geef les in interieurvormgeving, 
materiaalkunde en ik ben mentor. Een potje tennis spelen en 
het sociale contact met de leden is een goede uitlaadklep naast 
mijn drukke baan en moeder zijn. TV Wiericke is lekker dichtbij 
�����"��#$������������������	����^�#��������

�����������
je daar! 

Vakantiespeelweek te gast 
Op woensdag 25 augustus jl. hebben de kinderen die deelnamen 
aan de huttenbouw en de leiding gebruik mogen maken van het 
clubgebouw van onze vereniging. 
Alles is geheel volgens verwachting verlopen. Wat zag het er 
weer gezellig uit met lampionnen en vrolijke muziek. Ook de 
BBQ was een succes. 
��������"
����""������$
�������#���	�������
��
dat Koen Veelenturf heeft gemaakt met zijn drone. Er werd 
die avond ook optimaal gebruik gemaakt van beide tennisbanen 
door diverse leden. Kortom een perfecte combi van activiteiten 
van 2 leuke actieve clubs. Kijken dus op: www.tvwiericke.nl of 
www.speelweeknieuwerbrug.nl 

Groen commissie: 
��� �
����&���� 	
������� �$	������������
Het riet blijkt echter weer snel via een uitgebreid 
wortelstelsel onder de hekken door zijn weg 
te vinden. De gemeente is benaderd met het 
verzoek de strijd van buitenaf aan te gaan door 

Wiericke en sloot. Het gat op het looppad is vakkundig gedicht door 
een aantal actieve leden. Dank voor jullie inspanningen Melvin, 
Flip, René, Ed en Esther. 

Padelbaan? 
De onderhandelingen met 
de gemeente lopen om de 
oefenkooi, die naast de 
voetbalkooi ligt, in een 
padelbaan om te toveren. 

dit riet weg te laten graven. Wordt vervolgd. 
Begin augustus is een nieuwe duiker door de 
gemeente/ aannemer Olieman geplaatst voor 
het herstellen van de waterverbinding tussen 

Padel is een mix van tennis en squash, door iedereen te spelen 
en bovendien zeer populair onder jongeren. In de eerstvolgende 
Algemene Ledenvergadering zullen we alle leden op de hoogte 
stellen of een dergelijke investering wenselijk en haalbaar is voor 
onze vereniging. 

Najaarstoernooi zaterdag 30 oktober! 
Noteer alvast deze datum in je agenda en houd je app/mail in de 
gaten. Van 10.00-16.00 uur gaan we nog een keer mixed dubbelen 
�{��� ��������|� �
�������������� �
� ������ ��}~��
��~
���
Euro 5. 

Hoe lang buiten doorspelen 
Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de netten 
voorlopig blijven hangen. Bij zacht en niet al te nat weer, kan 
wellicht – net als vorig jaar - tot december doorgespeeld worden. 
Gaat het al kriebelen om lekker buiten een balletje te (leren) 
slaan – met of zonder groepsles: meld je dan alvast aan voor het 
nieuwe seizoen via ledenadministratie@tvwiericke.nl. Jong en oud 
zijn van harte welkom! 
Sportieve groet namens het bestuur,  Rosika Twiss



Paaschallenge 2021
 
Wanneer? 29 maart tot 2 april 
Waar? Start Brugkerk Meer info: www.
brugkerk.nl 
Voor wie? 2 personen of als gezin

M.C. (Mieke) Smith-Sonneveld
Voorzitter Brugkerk

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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Nieuwe fototentoonstelling, kom zelf kijken! 

wij niet eens volledig geweest. Zo zijn 
bijvoorbeeld allerlei stunts tijdens het 
touwtrekken, of de helikoptervluchten 
niet aan bod gekomen. Van de laatste 
jaren waren er ook steeds meer foto’s, 
vele honderden. Maar van voor en 

De reacties op de fototentoonstelling in het Wierickehuis over de geschiedenis 
van 100 jaar Oranjevereniging zijn erg positief. Wij zijn zelf ook tevreden 
over het resultaat, mede dankzij de vormgeving door Janneke van Heel en het 
drukwerk door Luuk Veelenturf. 

De bezoekers zijn verbaasd om 
die leuke vaak opmerkelijke en 
soms onbekende gebeurtenissen in 
Nieuwerbrug te zien. Ook herkenden 
zij vaak personen op de foto’s uit 
hun verleden. Als samenstellers zijn 

Bestuursleden Oranjevereniging 1938, collectie Cees Brouwer

vlak na de oorlog ontbraken ze. Gelukkig had Cees 
Brouwer er nog een aantal uit die periode voor ons, 
net als verhalen en gebeurtenissen. Dat inspireerde 
ons om deze tentoonstelling zo goed mogelijk te 
maken en over de hele periode. 

Sommige foto’s zoals deze met de deftige heren uit 
1938 zijn niet scherp, staat er als oprichtingsdatum 
ècht 14 maart 1921 op het vaandel? 

Als het archief te kort schiet kun je soms in oude 
kranten de ontbrekende informatie vinden. In 
het Leidsch Dagblad van 1930 bijvoorbeeld over 
een toneelstuk op Koninginnedag met bijna 
100 medewerkers uit ons dorp, en we vonden 
bijbehorende foto’s! Van Broos de Groot van de 
Historische Kring kregen we de Bodegraafse Courant 
van 1954 met een indrukwekkend verslag van het 
bliksembezoek van Koningin Juliana aan ons dorp 
bij het Grauwe Paard! “Een moment om nooit 
te vergeten”, maar inmiddels een goed bewaard 
geheim. Er moeten vast nog getuigen zijn van die 
gebeurtenis en misschien heeft iemand wel foto’s in 
een album of schoenendoos. 

Oproep 
Zoals u kunt lezen hebben we niet overal goede 
foto’s van, duidelijke foto’s, of foto’s bij de 
gebeurtenissen. Ook kennen we lang niet alle 
gebeurtenissen en verhalen die daarbij horen. Heeft 
u die nog voor ons, wij houden ons aanbevolen. U 
kunt reageren bij Jan van de Burgt: telefoon 688558, 
of e-mail jan@nieuwerbrug.net.

Tentoonstellingscommissie Wierickehuis 

Op 11 september hebben wij voor het eerst gezamenlijk onze J.D.middag gehouden 
bij Boer Bert in s’Gravensloot te Kamerik. Deze locatie was en is al vele jaren de 
thuisbasis van N&S. En dit was best spannend, de besturen kunnen wel iets bedenken 
maar de gezamenlijke leden hebben toch het laatste woord. Maar dit was achter af 
geheel ongegrond. In een gemoedelijke sfeer werden 180 dieren beoordeeld door de 4 
bevoegde keurmeesters. Voor het eerst zaten nu ook alle konijnen in kooien en waren 
zij wat dat betreft geheel gelijkgesteld aan de hoenders en dwerghoenders.

gaan de deuren van de zaal open voor leden 
en be-langstellenden. Waar voorheen de 
vrijdagavond gold als sluitingsavond van 
de DVV ten-toonstelling met raddraaien 
in De Bourgondiër, wordt dit nu dus de 
openingsavond. Veel zal afhangen van de dan 
geldende corona maatregelen of dit weer kan 
het blijft toch een ?. Wat nieuw is, is dat wij 
nu de zaterdag 23 okt. de gehele dag geopend 
zijn voor belangstel-lenden van 9.00 uur tot 
16.00 uur. In de middag gaan we ook weer 
raddraaien om de vele mooie prijzen. Maar 
na een feestje moet er ook weer opgeruimd 
worden. Wij hopen op vele vrijwillige handen 
zodat we in de vroege avonduren een mooi 
en schoon Wiericke-huis achter kunnen laten. 
Vele veranderingen dus, maar we gaan er van 
uit dat als alles meezit met de corona en de 
voor onze hobby zo gevaarlijke vogelgriep 
weg blijft, wij een goede beslissing genomen 
hebben. 
Gezamenlijke besturen van Nut en Sport 
Woerden en D.V.V. Nieuwerbrug. 

Gerda Nijenhuis en Karel Koot voorzitters.

De win-naars zijn: 
Mooiste hoender van een jeugdlid: New Hampshire van Lucas Hansum uit Kamerik. 
Mooiste grote hoender: Hollands hoen van Theo de Graaf uit Mijdrecht. 
Mooiste grote hoender op 1 na: Lakenvelder van Fred Reijn uit Nieuwerbrug. 
Mooiste dwerghoender: Plymouth Rock van Piet v.d. Mel uit Kamerik. 
Mooiste dwerghoender op 1 na: Noord Hollands hoen van Joop Vonk uit Nieuwerbrug. 
Mooiste konijn A.klasse geb. in jan-febr.: Tan van André Groen uit Snelrewaard 
Mooiste op 1 na: Tan van André Groen uit Snelrewaard. 
Mooiste konijn B klasse geb. in maart/april: Hulstlander van Gerda Nijenhuis uit 
Haast-recht. 
Mooiste op 1 na: Tan van Andre Groen uit Snelrewaard 
Mooiste konijn C Klasse geb. Mei/juni: Ned.Hangoordwerg van Marcel Houdijk uit 
Woer-den. 
Mooiste op 1 na: Rex Dalmatiner van Dick v.d. Panne uit Kamerik. 
Mooiste van het geheel: de Tan van André Groen. 

KLEINDIERVERENIGINGEN D.V.V. en NUT en SPORT

Het volgende gezamenlijke project 
waar we nu al naar uitkijken is de 
tentoonstelling. Deze wordt gehouden 
op 22/23 okt. in het WIERICKEHUIS. Op 
donderdag 21 okt. gaan we de zalen 
geheel omtoveren zodat in de avond 
alle konijnen, cavia’s, hoenders en 
dwerghoen-ders, gedomesticeerde- en 
oorspronkelijke watervogels, sier- en 
oorspronkelijke duiven en kwartels 

kunnen ontvangen. Vrijdag 22 okt. vindt 
overdag de keuring plaats.  7 keur-
meesters gaan alle ingezonden dieren 
van een predicaat voorzien. Zij bepalen 
uiteindelijk welke dieren in hun groep 
de mooiste van de tentoonstelling 
worden. Om 20.00 uur vindt de opening 
met prijsuitreiking plaats. Deze zal 
verricht worden door onze nieuwe 1e 
T.T. voorzitter Gerda Nijenhuis. Daarna 



10 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

WimMulckhuyse 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        
[[��Q����	����������������������

Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl
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Een nieuwe dominee! 

“Wilt u een stukje schrijven waarin 
u zichzelf en uw gezin voorstelt aan 
Nieuwerbrug?” zo luidde de vraag van 
dhr. Aberson. “Natuurlijk!” antwoordde 
ik. Tja… jezelf voorstellen, dat blijkt 
in de praktijk toch lastiger. Want is nu 
vermeldenswaardig? En wat wilt u eigenlijk 
weten van ons gezin? En tegelijk besef ik 
me ook dat mijn kinderen er niet altijd 
blij mee zijn als hun vader uitvoerig uit de 
doeken doet hoe ons gezin in elkaar steekt. 
Toch vertel ik graag iets meer over 
mezelf en ons gezin. Bij Nieuwerbrug 
moet ik allereerst aan een ander plaatsje 
denken: Waverveen. Een polderdorp naast 
Vinkeveen. Ooit drooggemalen waarna er 
boeren vanuit m.n. Noord-Holland en Zuid-
Holland naar het nieuwe land trokken om 
er hun boerderij te beginnen. Middenin het 
dorpje een schattig klein kerkje waar de 
hele gemeenschap trouw samenkwam. Nu 
valt er over dit dorp erg veel te vertellen, 
maar wat ik met u wil delen is het feit dat 
ik ruim elf jaar lang de koster ben geweest 
van dit kleine kerkje in Waverveen. In 
Nieuwerbrug herken ik (voor zover ik dit 
nu al kan beoordelen) wel een beetje de 
mentaliteit uit Waverveen. En dat voelt 
vertrouwd. Ik kijk er dan ook naar uit om 
verder kennis met u te maken. 
Naast het kosterschap werkte ik ook in de 
verstandelijk gehandicaptenzorg. Eerst 
als begeleider en later als geestelijk 
verzorger en klachtenfunctionaris. En 
daarnaast studeerde ik ook nog theologie 
in Amsterdam. In 2009 ben ik met deze 
studie gestart. Dit met het verlangen 

om predikant te worden. Toen kon ik me 
niet voorstellen dat ik pas 12 jaar later 
predikant zou worden. Maar in al die jaren 
waren er zoveel dingen die mijn aandacht 
vroegen. Het gezin, het kosterschap, het 
werk als geestelijk verzorger en later ook 
het voorgaan in de zondagse kerkdiensten. 
In 2013 behaalde ik mijn preekconsent. 
Dit betekende dat ik de bevoegdheid 
kreeg om in kerkdiensten voor te gaan (te 
preken). Een mooie mijlpaal. Maar u zult 
begrijpen dat het voorgaan in kerkdiensten 
niet zo makkelijk te combineren was 
met het kosterschap. Als koster werd er 
van mij verwacht dat ik in Waverveen de 
kerkdeuren opende en alles klaarmaakte 
zodat de kerkdiensten door konden gaan. 
Maar bij het afspreken van ‘preekbeurten’ 
werd er van mij verwacht dat ik (vaak 
tegelijkertijd) ook in een gemeente 
verscheen om een kerkdienst te leiden. 
Naarmate het aantal preekbeurten begon 
toe nemen moesten we dan ook het besluit 
nemen met het kosterschap te stoppen. 
Begin 2016 zijn we dan ook verhuisd naar 
Vinkeveen. 
Met ‘we’ bedoel ik ons hele gezin bestaande 
uit mijn vrouw Irene, mijn zonen Daan (17) 
en Thijs (15) en mijn dochter Lieke (11) + 
hond Floortje. Irene werkt twee dagen per 
week als doktersassistente, Daan studeert 
in Den Haag, Thijs gaat naar de Driestar in 
Gouda en Lieke zit nu in groep 8 van de VRS 
in Bodegraven. 
Alle jaren studeren maakte dat we als gezin 
lang hebben toegewerkt naar het moment 
waarop we onze woning zouden verruilen 
voor een pastorie. Eerlijk gezegd zaten ze 
niet echt te wachten op deze verandering. 
Een man/vader die geestelijk verzorger is, 
is blijkbaar toch weer iets anders als een 

man/vader die dominee is. Toch konden 
we niet om de roeping heen… want één 
ding was duidelijk… predikant worden 
doe je niet omdat je het ‘leuk vindt’. 
Predikant word je omdat je je geroepen 
weet. Geroepen door de God van de 
Bijbel. De God die nog altijd, net zoals in 
de Bijbel, mensen aanspreekt, bemoedigd 
en toerust voor het werk van dienaar van 
het Goddelijke Woord. Zo mocht ik aan 
het begin van dit jaar mijn studie tot 
‘gemeentepredikant’ aan het begin van dit 
#���� �}���� �$������� ������ ���	�� ��
gesprekken met de kerk om toegelaten te 
worden als ‘beroepbaar proponent’ zodat 
vacante gemeenten een beroep kunnen 
uitbrengen. Al snel volgde er een aantal 
beroepen waaronder het beroep vanuit 
Bodegraven-Nieuwerbrug. In de drie weken 
bedenktijd die er volgde op de beroepen 
werd meer en meer duidelijk dat mijn plek 
hier moest zijn. Zo kon ik eind juni dan ook 
melden dat ik het beroep naar Bodegraven-
Nieuwerbrug mocht aannemen. 
�����
���"��"������}����"�
��	������
predikant en verbonden aan de Hervormde 
Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug (wijk 
1). Dus vanaf die tijd ben ik ook dominee 
voor Nieuwerbrug! Zoals gezegd hoop ik u 
en jou snel een keer te ontmoeten. Net 
als mijn voorganger (ds. Van Oordt) hoop 
ik op korte termijn ook een vast dagdeel 
in Nieuwerbrug aanwezig te zijn. Loop dan 
gerust een keertje langs. Daarnaast kijk 
ik er ook naar uit om waar mogelijk met 
ds. Nathan Noorland samen te werken. 
Kortom, mogelijkheden genoeg om elkaar 
tegen te komen. Ik sluit dan ook af met de 
woorden: “Tot snel!”

Albert Jan Treur

“Werken met Eigen Ervaring” 

Maandag 6 september jl. heb ik 
Carla Vonk, wonende aan de Stichtse  
Hof in samenwerking met de wijk-
agent Vincent Both samen met 2 
collega's en de school CBS de Brug 
een actie gevoerd tegen het te
 harde rijden op de Korte 
Waarder te Nieuwerbrug. groepje. Ik bediende de laser en gaf 

een teken als er auto te snel reed. De 
kinderen spraken met de door Vincent 
aangehouden automobilisten.  Niet 
alleen de auto’s die te hard reden werden 
aangehouden maar ook een willekeurige 
auto. Samen met een agente vertelden 
ze waar we mee bezig waren en gaven 
�� ������"���
��� �� &���� ��� �������
hebben we dit met 3 groepjes gedaan 
tot ongeveer kwart voor 2.
We hebben in totaal ongeveer 80 
auto's aangehouden, ook tractoren en 
vrachtwagens.  Best super veel in een 
tijdsbestek van ongeveer 1,5 uur.
De kinderen waren super enthousiast 
dat ze dit mochten doen.  Ook de 
automobilisten die aangehouden zijn 
konden de aktie waarderen en beloofden 

g” g”

tse  

groepje. Ik bediende de laser en 
een teken als er auto te snel reed
kinderen spraken met de door VincQ����������	�����������""��&��
�	�������������

te delen.  
Laser en bord had ik geregeld via Veilig Verkeer 
Nederland. Om half 1 zijn we gestart met het 1e 

zich aan de snelheid te gaan houden.  Maar 
ook reacties als leuk dat jullie dit doen enz 
kregen de kinderen te horen. 
Het was een leuke aktie en nu maar duimen 
dat het iets heeft geholpen.  
Vincent en collega's super bedankt voor 
jullie hulp, maar natuurlijk ook de school die 
hiervoor haar medewerking heeft verleend.  

Carla Von,  Stichtse Hof 
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Nieuws van EHBO-vereniging 

1. De kansen bij hartstilstand verdubbelen. 
2. Bij ernstige bloedingen is hulp noodzakelijk. 
3. Wat als iemand (bijna) stikt? 
4. Ziekenhuizen zijn verder weg. 
5. Je blijft rustiger bij crisis. 
6. De meeste ongelukken gebeuren thuis. 

1951 - 2011

Beste Nieuwsbruglezer, 

Eerste Hulp Bij Ongelukken is erg belangrijk. 
Niet voor niets worden er overal cursussen 
aangeboden. Bovendien krijgen veel 
kinderen op school al een EHBO- cursus, 
al is het dan een wat eenvoudigere versie. 
Waarom? Om deze 6 redenen; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Weet u wat u moet doen? 
 
 
Kosten:    €150,00 p.p. 
incl. lesmateriaal, examen, diploma en koffie of thee in de pauze. 
 
 
Tijd:  20.00 tot 22.00 uur 
 
DATA: 26 januari 2022 
  2 februari 2022 
  9 februari 2022 
  16 februari 2022 
  9 maart 2022 
  23 maart 2022 
  30 maart 2022 
  6 april 2022 
  13 april 2022 
  20 april 2022 (examen) 
   
 
Locatie van de cursus:  
het Wierickehuis in Nieuwerbrug.  
 
U kunt zich inschrijven tot 5 januari 2022! 

 

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

Cursus EHBO 

De EHBO-cursus duurt 10 lesavonden van 20:00 – 22;00uur en 
worden gehouden in het Wierickehuis in Nieuwerbrug. De EHBO-
cursus vindt op de volgend data plaats: 26-1, 2-2, 9-2, 16-2, 9-3, 
23-3, 30-3, 6-4, 13-4 en 20-4-2022. De laatste avond is ook gelijk 
het examen. I.v.m. ons 70-jarig bestaan kunnen wij deze EHBO-
cursus aanbieden voor slechts € 150,00, inschrijven kan tot 5-1-
2022. Het aantal plaatsen is beperkt dus schrijf je snel in want vol 
is ook echt vol. 

Heb je interesse om deze EHBO-cursus bij ons te komen volgen 
dan kan je per mail contact opnemen met Rianka Koolstra info@
ehbo-nieuwerbrug.nl Zij kan je van de nodige informatie voorzien. 

Tot de volgende Nieuwsbrug. 
Martin Wolswijk. 
Algemeen bestuurslid EHBO-vereniging Nieuwerbrug

Kerk in Actie zoekt collectanten 

Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke 
huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Om deze collecte tot een succes te maken, zoeken we 
collectanten. Doet u mee? 
Vorig jaar organiseerde Kerk in Actie de huis-aan-huiscollecte voor 
het eerst. Deze collecte was een groot succes. Het collectedoel 
sprak erg aan en de collecte werd positief ontvangen. “Mooi dat 
de kerk zich van deze kant laat zien”, zeiden de gevers. 
Het doel van de collecte is, net als vorig jaar, is vluchtelingenkinderen 
in Griekenland. In Griekse vluchtelingenkampen verblijven 
duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, 
aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar 
een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en 
onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te 
krijgen. 
������������������ ���� ����&���� ��	���
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Nieuwerbrug aan den Rijn. Over haar motivatie om dit te doen, 
zegt zij: “Mooi dat wij uit onze overvloed mogen geven voor de 
hulp aan deze kinderen” 
Wilt u vluchtelingenkinderen in Griekenland ook helpen? Meld u 
����������
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bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030 - 880 1701, 
collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. 
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse 
Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen 
armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich 
�����
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niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. 
Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op 
kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. 
Kijk ook op kerkactie.nl.
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Zonnige taalwandeling

Vorige week was het de week van Lezen 
& Schrijven waarin de bibliotheek in 
samenwerking met stichting SAM een 
taalwandeling door Bodegraven organiseerde. 
Tijdens deze activiteit konden (nieuwe) 
anderstalige bewoners van onze gemeente 
op een ontspannen manier de Nederlandse 
taal oefenen met een vrijwilliger en tegelijk 
Bodegraven beter leren kennen. 

Zaterdag 02-10-2021
Landelijke Massagedag voor kinderen met een spierziekte

De stichting Spieren voor Spieren doet onderzoek naar spierziekten bij kinderen.
Er zijn in Nederland 20.000 kinderen met ongeveer 600 verschillende spierziekten.
Voor veel van deze ziekten is er helaas nog geen behandeling.
Spieren voor Spieren investeren in het onderzoek naar de diagnose en in het sneller 
beschikbaar krijgen van behandelingen.
 
In Nieuwerbrug hebben twee masseurs besloten de spieren te bundelen voor deze 
mooie actie.

-  Spieren in Balance Graaf Florisweg 8 (Yvonne de Leeuw)

-  VitaFerma massagepraktijk  Graaf Adolfstraat 16 (Lydia Smith)
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aan. Spieren in Balance laat u met een korte nek-schoudermassage zien dat verder 
naar links en rechts kijken ook voor u mogelijk is.
Voor deze korte massages vragen wij minimaal € 5,00 als donatie voor Spieren voor 
Spieren. Dit bedrag storten wij volledig aan Spieren voor Spieren.

Spieren in Balance en VitaFerma gaan nog een stapje verder en doneren van elke 
op 2 oktober gemaakte massageafspraak in oktober 50% aan Spieren voor Spieren. 

Op 2 oktober, vanaf 10 uur, bent u van harte welkom om uw donatie in te wisselen 
voor de tenen-lees sessie of een korte massage, of kunt u een afspraak voor oktober 
maken. Wij (Lydia en Yvonne) hopen dat u helpt om van deze dag iets moois te 
maken door te komen en anderen mee te nemen of attent te maken op deze actie. 

Wij zouden graag het geld voor de actie contant willen ontvangen, omdat we op die 
manier geen bank- en of pinkosten van de opbrengst af hoeven te trekken.

Spieren 
in massagepraktijk

Tot 2 oktober!

Balance                                      VitaFerma

Al vroeg op de maandagochtend stond er 
een groep enthousiaste vrijwilligers en 
deelnemers klaar om samen op pad te gaan. De 
routebeschrijving en gesprekskaarten zorgden 
voor veel interactie waardoor de Nederlandse 
����� 	��� 	�$��� ���� ������� {�� �&����
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Evertshuis en werd er nog gezellig nagepraat. 
Deze ochtend was een mooie gelegenheid om 
te ervaren wat vrijwilligerswerk als taalcoach 
inhoudt. Heeft u interesse om taalcoach te 
worden bij SAM? Er zijn op dit moment veel 
nieuwkomers in onze gemeente die graag 
geholpen willen worden bij het (beter) leren 
van de Nederlandse taal als basis voor verdere 
integratie in de Nederlandse samenleving. U 
kunt het verschil maken voor deze mensen! Als 
taalcoach heeft u wekelijks contact met uw 
taalmaatje op een manier die bij jullie beiden 
past; thuis, al wandelend of bijvoorbeeld in 
het Evertshuis. Vanaf eind september verzorgt 
SAM een training voor taalcoaches waarin 
achtergrondinformatie over de doelgroep, 
oefenmateriaal en handige tips aan de orde 
komen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar! 
Wilt u meer weten over taalcoaching of u 
aanmelden als taalcoach, neem dan contact 
op met Nicole Geerts, coördinator taalcoaches 

SAM n.geerts@samwelzijn.nl 
06-44428823

Cuba, Laat vreedzame 
demonstranten vrij! 
De Cubaanse veiligheidsdienst pakte op 
11 juli 2021 de kunstenaar Luis Manuel 
Otero Alcántara op in Havana. Die dag 
gingen in Cuba duizenden mensen de 
straat op om te demonstreren tegen de 
ernstige economische problemen in het 
land. De autoriteiten reageerden met 
honderden arrestaties, ontvoeringen, 
surveillance, internet blokkades en 

andere repressieve maatregelen. 
Luis Manuel is een van de leiders van 
de San Isdro-beweging. Die groep 
kunstenaars, journalisten, academici 
en activisten zet zich in voor de 
vrijheid van meningsuiting in Cuba. 
Toen eind april zijn kunstwerken in 
beslag werden genomen, ging hij in 
hongerstaking. Daarop vielen agenten 
zijn huis binnen en hielden hem bijna 
een maand vast in een ziekenhuis. 
Op de website van Amnesty vindt u 
een petitie die u kunt ondertekenen, 
waarin Amnesty de Cubaanse 
autoriteiten oproept Luis Manuel 
Otero Alcántara en alle anderen die 
alleen vastzitten voor het uiten van 
hun mening vrij te laten.



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
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0172-613798 

Bereikbaar 24 uur per dag,  
7 dagen per week 
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Spanjeweg 16 -  2441 PX   Bodegraven
Telefoon  0172  -  617094  Telefax  0172  -  6185 84
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Kunstroute 2021 

Ik begon aan het Weijland bij mijn 
overbuurvrouw Ans Kroeze op nr 35. 
Ans maakt beelden van verschillende 
steensoorten. Kenmerken aan haar 
beelden vind ik het lichtspel. Ze laat het 
licht erdoorheen schijnen of maakt er zelf 
een opening voor het licht in. Ans heeft ook 
jaren lesgegeven aan de Volksuniversiteit, 
maar is daar nu mee gestopt. Ook is dit 
de laatste keer dat ze meedoet aan de 
kunstroute. Ze blijft wel schaven en 
schuren, maar ietsje minder. 

Aan de Graaf Florisweg 13 heeft Piet 
de Wilde zijn deuren geopend voor zijn 
bronzen beelden. Het maken van bronzen 
beelden begint met ‘kleien met was’ 
legt Piet me uit. De verhoudingen van 
���	���������������������	���
beeld te maken. Ook Barry vertelde me 
dat het moet kloppen, en zelf had ik ook 
al schilderend ervaren dat het gaat om 
het ‘kloppen’. Zet je op de ene plek er 
een streepje bij, dan moet er vaak op een 
andere plek ook iets gebeuren om het weer 
te laten kloppen. Dat gaat gevoelsmatig, 
maar misschien is dat wel de kunst. 

Tot slot kom ik bij fotokunstenaar Ap Quist 
aan de Korte Waarder 19. Daar knallen 
de koperen pannen afgedrukt op een 
aluminiumplaat zowat van de muur. Waar 
het wit van de foto op papier ‘wit’ geeft, 
geeft dat op aluminium een plek waar 
het aluminium kan glanzen. Wat dat met 
foto’s doet is bijna magisch. Ze lijken te 
leven. 

Kunstroute 2021, een impressie van Cora Postema 
Elke twee jaar is er de open atelier/kunstroute in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 
Nu kon het eindelijk weer. Deze keer niet in juni maar in september. Het weer was er 
���������������������������������������������������
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locatie verspreid over de gemeente te bezoeken in het weekend van 18 en 19 september. 
Ik bezocht de 5 locaties in Nieuwerbrug en geef hier een korte impressie. 

Ook aan het Weijland woont Barry Passchier, 
op nr 38. Barry maakt textielkunst met 
‘gevonden lapjes stof’ (found fabric). 
Als ik de deur open, loop ik bijna tegen 
boomlange zoon Tijs aan. Tijs maakt ook 
kunst, maar van een heel andere orde 
���� ��#�� ������ ��� �� ����#� ������
hij hoe hij poppen en games maakt. De 
poppen spelen een rol in het ontwerp van 
de games. Verderop in haar atelier vertelt 
Barry me hoe lapjes stof kunstwerkjes 
worden. Haar achtergrond als architect is 
heel herkenbaar. Dit is duidelijk meer dan 
wat gefröbel. Meer kun je vinden op www.
foundfabric.com. 

Op de Bree 13 hebben zich in de loods van 
Boer meerdere kunstenaars verzameld. 
Tine Teekens met haar beeldhouwwerk, 
Nisett de Wit met haar schilderwerk en nog 
vier creatieve vrouwen. Die ene koe van 
Tineke Hoepman bleef me maar aankijken. 
Ik vind het vooral ook inspirerend om te 
zien wat je allemaal met verf kunt doen. 
Zo is Nisett nu vooral druk met het geven 
van schilder- en tekenles aan beginners en 
gevorderden. Dat doet ze aan de Bree 13. 

Kijk maar eens op www.apartqfoto.nl 
Over twee jaar kunnen we weer genieten. 
En van mij mag het dan weer in september! 

Cora Postma
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We zijn alweer in het jaar 2001
Er zijn 9 bestuursleden en zoals bij elke activiteit heeft elk 
bestuurslid een taak. Er wordt dan ook verwacht dat iedereen die 
taak uitvoert. Daar zit je samen voor in een bestuur en gaat ook 
goed (meestal). 
Bij de Lampionnen optocht is er altijd een muziekkorps die 
vooroploopt. Zo hoort iedereen in het dorp dat de optocht eraan 
komt. Het muziekkorps komt al jaren uit Woerden “de Vriendschap” 
is dat met majorettes erbij. Vaak is het natuurlijk erg koud op 31 
januari en die meiden zijn echt bikkels hoor. In hun mooie pakjes 
lopen zij door weer en wind! 
De kermis was er ook van 28 t/m 31 maart. Er was geen Oranjebal, 
want er was een Playbackshow georganiseerd bij vv de Rijnstreek. 
Wel natuurlijk op Koninginnedag een braderie en oudhollandse 
spellen. 
Op 22 mei is er een Tolfeest i.v.m. het 350 jaar bestaan van de brug. 
Ook hierbij werd de Oranjevereniging betrokken. Er was natuurlijk 
een tolfeest commissie opgericht en het Grauwe Paard verzorgde 
het eten. De intree prijs voor volwassenen was 25 gulden en voor 
kinderen tot 12 jaar 15 gulden Er was een band bij, Up-Rising, die 
3 x 20 minuten optrad tussen andere gezelligheid door. 
In 2001 heeft de Oranjevereniging de koelwagen gekocht en die 
gebruiken we nog steeds bij Touwtrekken! 
�� ��
����������� ��� ��� �� ��� 	������ ���� ������ ��
��
veranderd worden ivm mond en klauwzeer in de regio. 
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Willem-Alexander en Maxima op 02-02-2002 met een leuke 
feestdag bij het Wierickehuis. 

2002
Het feest vanwege het huwelijk was heel goed verlopen. Er zijn 
ballonnen opgelaten en de verste kwam zelfs in Blomberg terecht 
in Duitsland! 
Het lobbyen voor nieuwe bestuursleden gaat onverminderd door 
maar veel mensen deinen ervoor terug. Er wordt vaak gedacht dat 
het erg veel werk is maar mensen geloof mij, het valt reuze mee. 
Het is gezellig en ontzettend leuk om dingen te organiseren. In het 
bestuur in 2002 zitten dan 8 mensen. 
Bij de dodenherdenking zijn al een paar jaar Dhr. Burggraaf met 
het blazen van de Last Post en Dhr. Pijnacker met het loslaten van 
de duiven als vredesteken. 
Alle activiteiten in dit jaar waren hetzelfde als andere jaren. Bij 
elke vergadering worden de activiteiten geëvalueerd en indien 
nodig aangepast. In 
December nam Marianne Hogendoorn het secretariaat over van 
Dorethea maar zij blijft Marianne nog wel assisteren. 
Er wordt druk gesproken over een geschenk voor onze donateurs 
i.v.m. de aanstaande geboorte van het koningskind van Willem-
Alexander en Maxima in Januari 2004. Er worden kaarsen besteld 
met opdruk en uitgedeeld als het koningskind geboren is aan de 
donateurs. Het kindje werd geboren op 7 december 2003 Catharina 
Amalia Beatrix Carmen Victoria. Prinses Amalia. 

2004 
Het Wierickehuis wordt geopend op 9 januari. In februari komt er 
een vergadering of er een feestcommissie gemaakt moet worden 
voor het Wierickehuis om feesten te organiseren. 
Op 20 maart 2004 overlijdt Prinses Juliana. Er werd wel 
Koninginnedag gevierd ter ere van haar. De vereniging deed dat 
ook en dit jaar was dat voor het eerst voor de brandweerkazerne 
en kramen in de straten. 
Dodenherdenking was door het slechte weer met een klein 
gezelschap en geen duiven. Dhr. Pijnacker vond het geen goed 
idee. 
De voorbereidingen voor 2005 bevrijdingsdag gaan ook al beginnen. 
Daar is veel voor te regelen zoals jeeps en voertuigen uit de tweede 
wereldoorlog. Ook de kleding wordt aangepast. 

Bij het touwtrekken is een kameel geregeld zodat je een ritje 
kon maken op t veld. Daarvoor moesten wel sponsoren gevonden 
worden om de kosten te drukken. 

2005 
Zoals elk jaar was er op 31 januari een Lampionnen optocht. Dit is 
het jaar dat Koningin Beatrix 25 jaar regeert. 
Ook de kermis was weer aanwezig van 30 maart t/m 2 april. 
Voor Koninginnedag werd er een tobbedans zwembad gehuurd als 
extra attractie en een clown kwam optreden. 
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herdenking een fakkeloptocht gelopen naar het Fort Wierickeschans 
waar een concert werd gegeven. Het was een mooie optocht 
met ca. 90 mensen. Op 5 mei was er een optocht met 31 oude 
voertuigen en een paardenkar voor de kinderen. 
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vergt uiteraard ook veel tijd om uit te zetten een heel gepuzzel 
zeg maar! Maar elk jaar krijgen ze het toch weer voor elkaar om 
een mooie rit te maken door onze prachtige omgeving. Zo zie je 
plekjes waar je anders waarschijnlijk nooit komt. 
Onderweg zijn er meestal 2 stops met een spel en een versnapering 
die mee tellen in de uitslag. 
Op 26 juni 2005 werd Prinses Alexia geboren en was er beschuit 
met muisjes bij de vergadering. 
Bij het touwtrekken waren 100 kinderen!! De volwassenen hadden 
minder ploegen als andere jaren. 

2006 
Bij de lampionnenoptocht moeten verkeersregelaars komen. Dat 
werd geregeld door Marianne en zo verloopt de route nog veiliger 
door het dorp. 
Ad geeft aan dat hij volgend jaar wil stoppen met het bestuur. Dus 
moet er een nieuwe voorzitter komen en het liefst ook nieuwe 
bestuursleden. Maar ja dat blijft nog altijd een moeilijk iets. Hoe 
motiveer je mensen om deel te nemen in een bestuur? Mensen 
vragen en een keer mee laten draaien met een vergadering en een 
activiteit, dat zou toch moeten kunnen? 
Het is ook altijd heel jammer dat er bij een ledenvergadering zo 
weinig mensen zijn. Het zijn voornamelijk de bestuursleden en 
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hebben we altijd een spel met leuke prijsjes. 
De rest van de activiteiten dit jaar zijn zoals altijd. Bij het 
touwtrekken was er controle op het schenken van bier aan jongeren. 
Er moest om leeftijd gevraagd worden en een controleur zag dat 
dat niet gebeurde. Maar het is afgedaan met een waarschuwing en 
er zou nog een brief volgen of er alsnog een boete komt. 

2007 
Tijdens oud en nieuw is het bord in het plantsoen vernield en Ad 
heeft de daders gewaarschuwd. Later op de avond is het bord 
alsnog verbrand en is er aangifte gedaan van vernieling. Tijdens 
de lampionnenoptocht ging het miezeren maar onze kinderen van 
Nieuwerbrug zijn bikkels en liepen gezellig mee. 
Er kwam toch nog een boete van 900 euro voor de overtreding bij 
het touwtrekken en Marianne ging een bezwaarschrift indienen. 
Later in dit jaar kon er tijdens een hoorzitting het bezwaar 
onderbouwd worden. 
Met Koninginnedag is er een hele speciale activiteit. Een 
Helicoptervlucht!! 
Je kon ruim van tevoren kaarten kopen voor een vlucht a 25 
euro per stuk. Het was de bedoeling dat er minstens 50 vluchten 
verkocht zouden worden, maar begin april waren er 29 verkocht 
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Op Koninginnedag werden er toch nog 63 vluchten gevlogen!! 
Tijdens de ledenvergadering kwamen er 2 nieuwe bestuursleden 
bij en namen Ad en Piet afscheid als bestuurslid. Dirk werd de 
tijdelijke nieuwe voorzitter. Gelukkig hebben Ad en Piet nog wel 
de puzzeltocht uitgezet!! 

Uit de notulen van de Oranjevereniging deel 9
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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

Dit is het voor deze maand. Volgende maand uiteraard weer nieuwe 
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doe ik regelmatig een oproep voor nieuwe bestuursleden. We zijn 
nog maar met 4 enthousiaste bestuursleden (vroeger 15!!) en 
willen er graag een paar enthousiaste mensen bij! 
Lijkt het U wat bel dan met
Marianne 06-20107397 of Ina 06-53453918.
 
Oranjevereniging  
Prinses Juliana

De Seniorenmiddag die altijd voor Koninginnedag wordt gehouden 
met allerlei spellen wordt veranderd in Bingo wat we nu nog steeds 
doen. 

2008 
De Hoorzitting is op 19 september 2007 in Den Haag Marianne en 
Dorethea gingen daarnaartoe. De boete werd in eerste instantie 
gehalveerd maar Marianne had aangegeven dat dat voor onze 
vereniging wel erg hoog was en begin januari werd de boete 
ingetrokken en bleef er alleen een waarschuwing staan. Altijd dus 
een punt om goed op te letten. 
Tijdens de ledenvergadering stopt Dirk als voorzitter en doet 
Dorethea dit tijdelijk. Ook ging Rick uit het bestuur dus moest er 
weer dringend gezocht worden naar nieuwe bestuursleden. Zoals 
U steeds kunt zien blijft dit een moeilijk onderwerp. (verkapte 
oproep!!) 
Voor het eerst in jaren werd de lampionnenoptocht afgeblazen. 
Het werd heel slecht weer en daar wil je niet de kinderen aan 
bloot stellen. Misschien later in het jaar. Ook de kermis kwam weer 
naar het dorp van 26 tot 29 maart. 
Op Koninginnedag werd er om 8.30 een ontbijt geserveerd voor de 
dorpsbewoners na aanmelding en dat waren er 75. 
Toen kregen we het schokkende nieuws dat Mevr. Sterrenberg van 
de kermis zondagochtend was overleden in haar caravan. Jan en 
Marianne zijn naar de crematie geweest. 

2009 
O jee er gaan alweer 2 bestuursleden stoppen!! Dorethea en Dirk 
houden het voor gezien en Dianta wordt de nieuwe voorzitter. In 
februari 2009 heb ik mezelf aangemeld als bestuurslid. Het is erg 
leuk om dingen te kunnen organiseren met het hele team. 
De kermis komt ook weer staan van 8 t/m 11 april nu door de zoon 
van Dhr. Sterrenberg. In 2011 bestaat de vereniging 90 jaar Daar 
moeten we nu al over nadenken wat we kunnen gaan doen. 
Ook op 5 mei 2010 gaan we weer een optocht organiseren en Ester 
en ik gaan dit regelen. Je kan niet vroeg genoeg beginnen en we 
hadden echt de tijd ervoor nodig . 
Inmiddels waren we nog maar met 6 bestuursleden. Gelukkig 
hebben we een paar trouwe vrijwilligers die ons helpen bij 
activiteiten. 
De Onderlinge Verzekeringsmaatschappij bestaat 100 jaar en op 
19 september hebben we een activiteiten dag in het Wierickehuis.
 

Vroeger, vroeger 

Toen “Arie Tabak” ging rentenieren verhuisde hij naar de 
statige villa aan de overkant. Weijland 41.
Na W.O. II en in de vijftiger jaren was er ook al grote 
woningnood. Ook Arie verhuurde de westzijde van het 
huis aan meester Van Rietschoten van de Lagere School. 
Woonkamer, gemeenschappelijk gebruik van keuken en 
toilet en een slaapkamer boven en geen badkamer. Heerlijk 
wat een privacy!!
’s Morgens ging Arie altijd met de po naar beneden en goot 
die leeg over de jonge sla plantjes.  De groeiden geweldig 
en Arie kon het niet vooreten. Op een dag had hij een royale 
bui en bood de meester een krop sla aan. Tot zijn verbazing 
antwoordde de meester: “Eet die zeiksla zelf maar op. Wij 
hoeven het niet”.
Henk Aberson
Deze foto is uit de jaren vijftig.  Het is een opname 
genomen op een uitgaansdag van de meisjesvereniging 
“Martha”  met veel Nieuwerbrugse schonen. In het midden 
de leidster, volgens mij de vrouw van het hoofd der school, 
mevrouw Van der Wijngaard.
Henk Aberson
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Zoals u vast al heeft gemerkt, is de afsluiting van de A12 reeds begonnen. Ondanks ons verzoek werd de Win te laat geïnformeerd op 
tijd de uitwerking van de plannen via de Nieuwsbrug aan u door te geven. Maar er is beloofd dat de nodige informatie wel op tijd in 
de Kijk op Bodegraven zal verschijnen. 

Afsluiting A12 

OPEN HUIS 

Graag nodigen wij u uit om een 
kijkje te komen nemen in ons 
nieuwe pand.

Zaterdag 16 oktober van 11.00 
tot 16.00 uur willen wij u graag 
verwelkomen op de Botter 9 te 
Bodegraven. 
Na zelf in het vak, auto-
aanpassingen, werkzaam te zijn 
geweest is Mobiel BV ontstaan door 
een uit de hand gelopen hobby van 
de oprichter Maarten van Bemmel. 
De sta- en rolstoellift voor 
mindervalide waren de basis. 
Daarna is het verder uitgegroeid 
met aanpassingen aan caravans, 
campers, boten, motoren, quads en 
auto’s. Maarten is in 1989 gestart, 
als zelfstandig ondernemer, 
naast waar vroeger Hogenboom 

autospuiterij (voormalig Bunnik terrein) heeft gezeten. In 
januari 1997 is hij verder gegaan in een maatschap met zijn 
zoon Jeroen. Eind 1999 zijn we verhuisd naar Weijpoort 
37a (voormalig Daewoo garage) Maart 2021 hebben wij 

ons nieuwe pand betrokken op de 
Botter 9 in Bodegraven en daar 
zijn wij supertrots op!! 
Mobiel Autoaanpassingen biedt een 
breed scala aan mogelijkheden om 
uw personenauto of bestelbus aan 
te passen. Enkelen voorbeelden 
��#�� �� �����
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joystickbesturing, of het 
verplaatsen van het gaspedaal. 
Mobiel is tevens specialist in het 
ombouwen van lichte bedrijfsauto’s 
�������
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dealer en installateur van 
luchtveersystemen. 
De individuele wensen zijn sterk 
afhankelijk van de aard van de 
handicap of beperking. 
We zien u graag op onze open 
dag!!! 
Wij hanteren de RIVM-maatregel-
en. 
info@mobiel-autoaanpassingen.nl 
Tel: 0348-68858

OPEN HUIS 
bij Mobiel Auto-aanpassingen

Al lange tijd is Rijkswaterstaat bezig met 
plannen om het wegdek van de A12 tussen 
Utrecht en Nieuwerbrug te verbeteren. Na 
onderzoek is gebleken dat de toplaag totaal 
versleten is en dit kan gevaarlijke situaties 
opleveren. Groot onderhoud is gemiddeld 
tussen de 10 en 15 jaar nodig. 
En niet alleen wordt het wegdek vervangen; 
er komt een dubbele toplaag (Zoab) op, zodat 
het wegdek beter en bovendien stiller wordt. 
Hierdoor gaat het wegdek 2 cm omhoog en 
dit betekent oa dat ook de bermen verhoogd 
moeten worden ivm de afwatering en de 
vangrails. 
Als de weg klaar is, zal de aquaplaning 
ongeveer hetzelfde of iets beter zijn dan bij 
het oude wegdek. 
Omdat dit werk zeer omvangrijk is, gaat de 
weg tussen Utrecht en Nieuwerbrug van 27 
september tot 7 oktober helemaal dicht. 
Vanaf Nieuwerbrug blijven er twee rijstroken 
open. De oprit naar de A12 bij Nieuwerbrug 
is de eerste anderhalve dag gesloten en gaat 
volgens de planning op woensdag 29 september 
om 12 uur weer open. 
Gelukkig blijft de A12 van Den Haag richting 
Utrecht gewoon open. 
In eerste instantie wilde Rijkswaterstaat dit 
omvangrijke project in de zomervakantie 
voor elkaar krijgen. Maar na overleg met 
de gemeenten en veiligheidsregio bleek dit 
niet mogelijk. Er waren te weinig wegen 
beschikbaar voor de omleidingsroutes. 
Bovendien waren er teveel activiteiten (in 
oa Woerden) voor de hulpdiensten om de 
noodzakelijke begeleiding te kunnen geven. 
Denk aan ongevallen waarbij de brandweer en 

ambulances er niet op tijd bij zouden kunnen zijn. 
De herfstvakantie is ook geen optie omdat het dan te vaak regent, waardoor het 
asfalteren niet door kan gaan of er een slechter resultaat bereikt wordt. 

Wat betekent dit voor Nieuwerbrug? 
��[���$���������������������������������������
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 om Nieuwerbrug heen geleid via andere (snel)wegen, maar het is te    
 verwachten dat op de N 458 aan de noordkant van de Oude Rijn op de Bree en  
� �����#�������������&���������������
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 Molendijk te voorkomen, wordt de Tolbrug afgesloten en worden    
 verkeersregelaars ingezet. Automobilisten van binnen de Brandschouwerij die  
� ����	�����������#������������������	���������[������
�
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 en voetgangers blijft de Tolbrug open. 
����#�������������\������
���������
�	����
������������������� �
 randweg naar Woerden laten rijden en vandaar door Woerden heen naar de 
 N 458 leiden. 
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 goede banen te leiden en er zijn nog 6 reserves achter de hand. 
  - Er staan in totaal 13 tekstwagens langs de wegen. 
  - Er zijn twee coördinatoren verkeersregelaars die via hun scherm al het   
    verkeer kunnen monitoren en er zijn ook twee motorrijders hiervoor   
    ingezet. 
  - Bovendien zijn er in de regio twee bergers beschikbaar om bij ongelukken  
    de weg weer snel vrij te kunnen maken. 

U ziet: er wordt al veel geregeld maar overlast zal er blijven. Het afsluiten van een 
drukke snelweg gaat nu eenmaal niet zonder overlast. Houd er daarom rekening 
mee. Misschien kunt u vanuit huis werken of de spits vermijden. Houd er rekening 
mee dat ook de schoolkinderen te maken krijgen met meer drukte. Houd uw vignet 
bij de hand want dat moet u kunnen tonen aan de verkeersregelaars; zij kennen 
niet zoals Boy iedereen uit Nieuwerbrug.

Ani van der Winden namens de Win.



Hoogendoorn�/�Dorp 14 // Waarder // T: 0348 501311

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 

2020

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2019

2020

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

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








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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