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

Hoge Rijndijk 38 Nieuwerbrug

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes
> Vlaggen

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

> Visitekaartjes > Trouwkaarten
> Textiel
> En nog veel meer

Explosief
in kleur!

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

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

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

De Bree 9
2415 BE Nieuwerbrug aan de rijn
Telefoon: 0348 - 68 81 35 / 68 88 08
E-mail: info@kapteinschilders.nl
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ALGEMEEN

Voorwoord

Verspreidingsgebied

Brandschouwerij Nieuwerbrug

Bezorging

Laatste dag van de maand

Oplage

860 exemplaren

Kopij inzenden

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

Fotovoorpagina

Van de brandweer

De Nieuwsbrug digitaal

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

Drukwerk

Drukkerij Vuurpijl, Elim

REDACTIETEAM
Henk Aberson

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

Jaap den Bleker

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

Melvin Zaal

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

Cora Postema

Weyland 34
Telefoon 06 - 50655437
cora@corapostema.nl

Nicky Hazewinckel

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

Dhia gaat door!
Afgelopen zaterdag ging ik naar de Dagwinkel voor wat kleine
boodschapjes. Ik werd geholpen door een van de boomlange zonen van
 
        
zijn zonen zijn nog een kop groter.
Het zal wel met ons rijke eten te maken hebben. Het assortiment van
de Dagwinkel is net zo divers als de prachtige bermbloemen aan het
jaagpad. Die knullen hebben goed te eten gehad.
Wie Deen is en wie Dilan is weet ik eigenlijk niet. Maar dat maakt me
ook niet veel uit. Ik geniet ervan dat de dorpswinkel weer open is/ toch
nog steeds open is. En zelfs al vanaf 8.30!
Dhia legt uit dat hij toch “ontbijtservice” wil bieden. Verse broodjes,
croissantjes, krentenbollen, volkoren brood.
En hij probeert met nieuwe leveranciers de Dagwinkel toch rendabel
te maken.
Ik ga even een setje baklava halen om cadeau te geven aan mijn bezoek
vandaag. Als ik bij de kassa ben is hij aan het bellen met een leverancier
voor eieren. Die miste ik al.
Kom op Nieuwerbruggers: kleine boodschapjes bij de Dagwinkel doen.
Dan komt het goed. Dan blijft het goed.
Nicky Hazewinckel

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

24 augustus was Jeannette jarig. Feliciteer haar alsnog!

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

oud papier
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.

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

18-sep
16-okt
20-nov
18-dec

4

WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TIJDEN

11 september zaterdag

Oranjevereniging

Tentoonstelling

Wierickehuis

10.00-16.00

18 september zaterdag

Brugkerk

Oudpapier

Dorp

07.30

Deze maand worden er nog veel dingen georganiseerd maar die staan uitgebreid in de Nieuwsbrug.
Kopij aanleveren: via de mail:
postvoordenieuwsbrug@live.nl.

Na 14 jaar in Weesp gevestigd te zijn geweest zijn
wij verhuist naar het mooie Nieuwerbrug alwaar wij u
graag van dienst zijn.

Mail adres tolbrug@ziggo.nl

ABC helpt u graag met de inning van onbetaalde
facturen, ABC biedt oplossingen bij niet betaalde
alimentatie, is gespecialiseerd in huur- en
arbeidszaken en kan in het uiterste geval de rechter
inschakelen.

NIET MEER GEBRUIKEN

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

ABC werkt in de minnelijke fase op basis van no cure
no pay zodat inschakeling van ons kantoor u dan ook
geen geld kan kosten. Uiteraard bent u welkom op
kantoor om eens kennis te maken.
 

Graag even een mail
postvoordenieuwsbrug@live.nl

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

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

%&&*
ds. A.B. van Campen, Hazerswoude

12 sept. 09.30 uur
18.30 uur

ds. A. van der Meer, Zeist
ds. M.J. van Oordt, Delft

19 sept. 09.30 uur

ds. A. Baas
Opening Winterwerk
ds. D.G.F. de Bree, Utrecht

18.30 uur
27 sept. 09.30 uur
18.30 uur

Oude bakkerij gesloopt

ds. J.P. Lensen, Poederooijen
ds. J. Domburg, Aalst

Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven.
           
                
         
 
                   
      !   
 "   # $

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur

Sloop van de oude bakkerij van bakker Donker en voormalig
+ <$
Links op de foto is nog de donkere vlek van de oven .
Weer een stukje nostalgie verdwenen. Achter de oude bakkerij is
het afgelopen jaar weer een nieuwe woning gebouwd.

BRUGKERK

Jaap den Bleker

5 sept. De heer Nathan Noorland
12 sept. Mevr. Corine Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam
19 sept. Ds. Ilonka Terlouw, Blaricum

Kleindiervereniging D.V.V. Nieuwerbrug.

26 sept. De heer Nathan Noorland
% &           '$     
   

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.

Het is lang stil gebleven over onze vereniging. Ondanks dat de
corona ons nu al voor het 2e jaar op rij teistert gaat onze hobby
toch zo goed als mogelijk gewoon door. 2020 na een zeer succesvolle
jongdieren avond in augustus kon de tentoonstelling in december
helaas niet doorgaan. Corona maar ook de heersende vogelgriep
waren er de oorzaak van. Van het laatste kunnen wij ook maar niet
van af komen.
2021 een nieuw jaar. Schaatsen op de Rijn, het wordt voorjaar,
lammetjes in de wei en bij onze leden nieuwe jongen in en op het
hok. Nieuwe plannen maken zo ook bij D.V.V.
Nu gaat er wel wat veranderen bij ons. Door inkrimping in onze hobby
maar ook in de besturen bij D.V.V. en onze zustervereniging Nut en
Sport uit Woerden hebben we besloten om te gaan samenwerken.
Dit houdt in dat wij gezamenlijk 1 jongdierenmiddag gaan houden.
Deze zal plaats vinden op zaterdag 11 september bij Boer Bert ’s
Gravensloot 14 in Kamerik
Aanvang 12.30 uur.
Wat de gezamenlijke Tentoonstelling betreft deze wordt gehouden
op vrijdag 22 oktober en zaterdag 23 oktober in het Wierickehuis
te Nieuwerbrug aan den Rijn. We gaan dus weer wat datum betreft
terug naar oktober. Hopelijk kunnen we dan een vroegtijdige
vogelgriep uitbraak voor blijven en hopen natuurlijk dat het voor
een ieder helemaal wegblijft.
Over de tentoonstelling volgende maand meer nieuws. Samenwerken
het blijft zeker in het begin een spannende tijd. Een beslissing is
snel genomen. Maar bij het samenvoegen van beide activiteiten en
ondanks dat we dezelfde hobby delen de uitvoering toch anders
blijkt te zijn. Maar met vereende krachten komen we er samen uit.
Op naar de toekomst wat mogelijke leidt tot een fusie van Nut en
Sport Woerden en D.V.V. Nieuwerbrug aan den Rijn.
Karel Koot voorz. D.V.V.

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

7

Goed nieuws: Sierra Leone schaft doodstraf af
Amnesty International is verheugd dat het parlement van Sierra Leone op 23 juli
 ]Q \ Q  \ Q 
zoals is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, verder
verankerd.
^`$     YQ        \*  
goedgekeurd, moet president Julius Maada Bio het snel ondertekenen en alle
doodvonnissen omzetten’, zegt Samira Daoud van Amnesty International. ‘De
president moet er ook voor zorgen dat Sierra Leone onmiddellijk toetreedt tot het
Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten
 q \ {<$q |Q{\ \ Q 
doodstraf.’
Achtergrond

niet bindend. Internationaal wel bindend
zijn de VN-verdragen en bijbehorende
Amnesty zet zich sinds 1977 in voor
protocollen, zoals het BuPo-verdrag. De
\  Q     }  
Verenigde Naties hebben in 1989 een
voerden slechts zestien landen geen
  \       \ 
executies meer uit. Nu hebben 144
van de doodstraf voorschrijft. Inmiddels
landen de doodstraf in de praktijk
hebben 85 landen dit protocol
afgeschaft: bijna twee derde van alle
+\
landen ter wereld. Als de president van
Sierra Leone de wet ondertekent, komt Per 30 juni 2021 hebben 22 Afrikaanse
landen de doodstraf voor alle misdrijven
dit aantal op 145.
afgeschaft.
De doodstraf is een inbreuk op twee
essentiële mensenrechten. In de
Universele Verklaring van de Rechten
Amnesty Nieuwerbrug
van de Mens is vastgelegd dat iedereen
recht op leven heeft en het recht
op een leven vrij van marteling. De
Universele Verklaring is juridisch echter

Nieuws van de brandweer
In de maand juli waren er 2
+       
melding “auto te water” en
brand.
= >     +
responder oproepen wensen we
de nabestaanden veel sterkte.
De auto te water bleek optisch bedrog. Het leek of de
auto in het water reed, maar in werkelijkheid betrof
het gewoon een geparkeerde auto. Hoewel we voor
niets kwamen, zijn we altijd blij als er toch gemeld
wordt. Liever voor niets, dan te laat. De afgelopen
periode zijn er ook nieuwe helmen verstrekt in de
Q %+X Y [[  [X 
een stuk minder zwaar en ze zijn goed zichtbaar. Dat
kwam mooi uit toen we op 11 juli werden opgeschrikt
door de pieper om 6.15 uur in verband met een grote
brand op het industrieterrein in Bodegraven. Zo goed
als ieder brandweerkorps van de veiligheidsregio
Hollands Midden is opgeroepen met alle mogelijke
voertuigen, inclusief een crashtender, anders
genoemd de blusreus.
Het was inderdaad een zeer grote brand die de
mensen in de omwonende gemeenten niet kan zijn
ontgaan en zelfs het landelijke nieuws haalde.
Helaas konden een aantal panden niet worden
gered, maar konden we met elkaar wel een overslag
voorkomen.

Nieuw in Nieuwerbrug
Na 14 jaar in Weesp gevestigd te zijn geweest
zijn wij verhuist naar het mooie Nieuwerbrug
alwaar wij u graag van dienst zijn.
ABC helpt u graag met de inning
van onbetaalde facturen, ABC biedt
oplossingen bij niet betaalde alimentatie,
is gespecialiseerd in huur- en arbeidszaken
en kan in het uiterste geval de rechter
inschakelen.
ABC werkt in de minnelijke fase op basis
van no cure no pay zodat inschakeling van
ons kantoor u dan ook geen geld kan kosten.
Uiteraard bent u welkom op kantoor om eens
         
Website: www.abcincasso.nl e-mail: info@
abcincasso.nl., tel: 0294-494100

Met vriendelijke groet,
Mark van der Velden
ABC Incasso B.V.
Korte Waarder 38

Al met al een grote klus waarbij veel mankracht nodig was en dat maakt meteen
de noodzaak duidelijk van ons eigen korps in Nieuwerbrug. Inmiddels hebben
we 2 nieuwe geïnteresseerden mogen verwelkomen.
Uiteraard stopt daarmee de werving niet en voel je dan ook welkom om mee te
kijken tijdens de oefenavonden op de
maandagen om 19.30 uur.
Martine van Wageningen
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Zaterdag 13 juni:

Installatiebedrijf

HAGOORT

BV

GAS - WATER - SANITAIR
LOODGIETERSWERK
VERWARMING

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

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

Goudseweg 149a
2411 HK Bodegraven
Telefoon 0172 - 61 42 31

Gastouderopvang Dol-ﬁjn
Professioneel
kleinschalig

persoonlijk
huiselijk
creatief

Weyland 15
2415 BA Nieuwerbrug
Tel. 0348 - 550 725
Fax 0348 - 550 500
Mobiel: 06 22 74 65 77

Anita van der Neut
Steenbakker 15
2415 CH Nieuwerbrug
Telefoon 06-23344639

www.gastouderopvang-dol-ﬁjn-nieuwerbrug.nl

landelijk geregistreerd
~\+\

Meubelmaker

euroline
WIM MULCKHUYSE rolluiken en zonwering
Ambachtelijke houtbewerking
op interieurgebied
Wim Mulckhuyse v.o.f.
Weyland 9
2415 BA Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 025
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Francken Metaal BV
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Reparatie en contructiewerkplaats
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Trappen, bordessen, hekwerken
Trappen,bordessen,
hekwerken

  
  
staalcontructies, verankeringen en
 bevestigingsmaterialen.
    
Hoge Rijndijk
7 • 2415 AC Nieuwerbrug
  
!
T"#$%&
Telefoon
0348
68
83
37 • Telefax 0348
- 68
87 55
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euroline rolluiken en zonwering
De Bree 15
2415 BE Nieuwerbrug
Telefoon 0348 -68 89 23

 



Zekerheid van rolluiken en zonwering: Romazo Garantie

“Werken met Eigen Ervaring”
Start training “Werken met Eigen Ervaring” bij Stichting
KernKracht. Heb je een psychische kwetsbaarheid en wil je
leren om je eigen ervaring in te zetten? Kom je straks ons team
ervaringsdeskundigen versterken? Dit najaar start een nieuwe
training “Werken met Eigen Ervaring”. Dit is een training van
12-16 wekelijkse bijeenkomsten van 3 uur. Deze training is voor
mensen met ervaring in de GGZ, verslaving en maatschappelijke
opvang. De training is erop gericht om iets positiefs te doen
met deze ervaringen. Kernkracht biedt de training kosteloos
aan. Voorwaarde is dat je je als vrijwilliger bij Kernkracht in
gaat zetten. Vrijwilligers krijgen hierdoor werkervaring, een
leuk team om in samen te werken, begeleiding (intervisie) plús
een vrijwilligersvergoeding voor terug. Woon je in de gemeente
Zuidplas, Krimpenerwaard, Waddinxveen of BodegravenReeuwijk, wil je je inzetten om anderen te helpen, open zijn
Q X \\ Y> $  X   \  
je eigen herstelproces en ervaringen uit het verleden en wil je
deel uitmaken van een groep die elkaar begrijpt, stimuleert
en inspireert? Neem dan contact op met Maartje Weeda,
projectmedewerker
Herstel & Ervaringsdeskundigheid,
mweeda@kernkracht.nl
Meer informatie kun je vinden op
www.kernkracht.nl
Inge Bos, Secretaresse

(H)ERKENNING
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Op zoek naar betekenisvol
vrijwilligerswerk?
Heb je een psychische kwetsbaarheid en wil je jezelf ontwikkelen?
Kom je straks ons team van ervaringsdeskundigen versterken?
Kom dan onze training ‘Werken Met Eigen Ervaring’ volgen! Deze training is erop
 - .  '   /    !/   *  
kosteloos aan met als voorwaarde dat jij je als vrijwilliger bij KernKracht in
* 0   //             
begeleiding (intervisie) plús een vrijwilligersvergoeding voor terug. De training
start minimaal 1x per jaar. Kijk voor de actuele data op onze website.

Kun jij ‘ja’ antwoorden op de volgende vragen?
O

Woon je in gemeente Gouda, Zuidplas, Krimpenerwaard, Waddinxveen of
Bodegraven-Reeuwijk?
!/ /  /    -* 0   
   ' -    6
O Wil je open zijn over je psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of dakloosheid
uit het verleden?
O  /   8 
./   -  .          
   6
O Wil je deel uitmaken van een groep ervaringsdeskundigen, die elkaar begrijpt,
    .
6
Voorafgaand aan de training is er een gesprek, waarin we kijken of deze training
      
O

        
Maartje Weeda, Projectmedewerker Herstel & Ervaringsdeskundigheid,
06 - 48 50 78 77, mweeda@kernkracht.nl

Tielweg 3, 2803 PK Gouda
0182 - 51 90 60
info@kernkracht.nl
www.kernkracht.nl
BELANGENORGANISATIE TER BEVORDERING VAN PSYCHISCHE, SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEID.

Wie herkent deze boerderij?

Nieuwbouw van start
Nieuwbouw van start op voormalige bedrijfslocatie Francken
Vanaf maandag 23 augustus 2021 start aannemer Lek B.V.
met sloop-en saneringswerkzaamheden op de voormalige
bedrijfslocatie Francken Metaal in Nieuwerbrug. Op het terrein
komen zeven woningen en extra parkeergelegenheid voor
de buurt. Zodra de sloop-en saneringswerkzaamheden zijn
uitgevoerd begint aannemer Goudriaan Jongerius B.V. met de
bouw van de woningen. Inmiddels zijn alle woningen verkocht.
Het streven is om het project in ongeveer twee jaar klaar te
hebben. Deze herontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door
subsidie vanuit een regionaal investeringsfonds, verstrekt door
de gemeenschappelijke regeling ‘De Oude Rijnzone’. Via deze
regeling werken gemeenten Leiderdorp, Alphen aan den Rijn
en Bodegraven-Reeuwijk samen met de gemeente Leiden en
het Hoogheemraadschap van Rijnland om het gebied langs de
rivier de Oude Rijn, tussen Leiden en Bodegraven, opnieuw te
ontwikkelen. In dit gebied worden onder andere nieuwe woon-en
werkgebieden ontwikkeld en bestaande bedrijfslocaties opnieuw
ontwikkeld.
      
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Onlangs kreeg ik deze foto van loonbedrijf Jan Verbree, Graaf
Florisweg 15. Hij is met zijn dorsmachine aan het werk op
een boerderij. Zoals gebruikelijk staat de gehele familie op
de foto.

Maar wie zijn dat en waar is het? Iemand zal het toch wel
herkennen? Zelfs Cees Brouwer weet het niet. Heeft u ook
nog oude kaarten, waar u niets mee doet? De redactie van
“De Nieuwsbrug” houdt zich aanbevolen.
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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

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
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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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Fototentoonstelling 100 jaar Oranjevereniging Nieuwerbrug.

Collecte spierfonds

Dag Nieuwerbruggers, alweer
een bijzonder jaar 2021 ivm.
Corona, we hopen dat jullie
gezond zijn en blijven. Zoals
het er nu naar uitziet mogen en
kunnen we weer collecteren
voor het goede doel: in dit
geval voor het spierfonds.
De collecteweek is van 13
september tm18 september.
Het doel van deze collecte is
om alle spierziekten de wereld
uit te krijgen. Het fonds
krijgt geen overheidssteun
en
is
afhankelijk
van
donaties en de inzet van
          vrijwilligers. De collecte is
  !!"#  $
een van de belangrijkste
inkomensbronnen. Steun de
 ]$$ \   Q 
strijd tegen spierziekten en
zal waarschijnlijk die zaterdagochtend
geef aan de collectant.
plaatsvinden waarbij iedereen welkom is.
Wilt
u
meehelpen
te
Daarna kunt u komen kijken tijdens
collecteren, bel gerust naar
de reguliere openingstijden van het
688110. We rekenen op uw
Wierickehuis en activiteiten in de
steun, alvast bedankt.
Bourgondiër.
Ria Timmer-Boogert
Jan van de Burgt

Dit jaar bestaat onze Oranjevereniging “Prinses Juliana” 100 jaar. De viering daarvan kan om
begrijpelijke redenen niet echt doorgaan. Sinds 1921 organiseert de vereniging activiteiten bij
feestelijke gelegenheden van ons koningshuis, maar ook bij andere nationale gebeurtenissen zoals
dodenherdenking en bevrijdingsdag.

Foto boven: Toneelstuk “Pain et Vin” 1930, bron: Cees
Brouwer

De tentoonstellingscommissie van het Wierickehuis
vindt dat hier natuurlijk wel aandacht aan geschonken
moet worden. Daarom zijn al die roemruchte jaren
van feesten en herdenken door een groot aantal
foto’s in beeld gebracht. Deze aantrekkelijke
fototentoonstelling is vanaf Open Monumentendag in
het Wierickehuis te bewonderen.
De tentoonstelling is te bezichtigen op Open
Monumentendag zaterdag 11 september van 10.00

SCHILDER / TEKENLESSEN
NAJAAR 2021
Informatie of aanmelden voor de
lessen kan bij:
nisettdewit@hotmail.com
bel of app: 06-15263957

www.nisettdewit.nl
Leslocatie: De Bree 13 in
Nieuwerbrug

Nieuw!!!
TEKENLESSEN:

Jong Talent Tekenklas

Dinsdagavond

9RRUNLGVYDQWRWMDDU

31 aug / 14 sept /28 sept /12 okt / 26 okt /9 nov/

Dd 15 sept / 29 sept / 13 okt / 27 okt
/ 10 nov

9DQWRW
Vrijdagochtend
3 sept /17 sept / 1 okt / 15 okt / 29 okt / 12 nov /
9DQWRW
Zaterdagochtend

:RHQVGDJDYRQGYDQWRW

/HVEORNYDQNHHULV½LQFOXVLHI
PDWHULDDO

Schilderles in Nieuwerbrug
Nisett de Wit, (1964) wonend in Woerden. Zij volgt o.a. de
opleiding voor ambachtelijke 17e eeuwse schildertechnieken
bij de Renshof academie in Utrecht. In het leerproces heeft zij
al diverse onderwerpen geprobeerd. Haar voorkeur gaat echter
uit naar portretten, zij is gefascineerd door gezichten. Het
schilderen van een portret is voor haar geconcentreerd werken
met hart en ziel. www.nisettdewit.nl De teken en schilderlessen
bij Nisett de Wit gaan eind augustus weer van start.Als je vanaf de
basis wilt leren tekenen of schilderen is dit les blok zeer geschikt
voor beginners.ndien je al wat langer schildert en vastloopt en
op weg geholpen wilt worden kan je ook aansluiten. De lessen
starten eind augustus. Zie de website voor meer informatie www.
nisettdewit.nl Met name voor de kinderen “Jong Talent” is er nog
plek op de vroege woensdagavond. En op de zaterdagochtend bij
teken en schilderles voor volwassenen. De lessen vinden plaats in
Nieuwerbrug, De Bree 13. Kantoorpand van Boer-Bouw.
Nisett de Wit

4 sept /VHSW / 2 okt / 16 okt / 30 okt / 13 nov /
9DQWRW

Avondgebed



SCHILDERLESSEN:
Dinsdagavond:
24 aug / 7 sept / 21 sept / 5 okt / 19 okt / 2 nov
9DQWRW
Vrijdagochtend
27 aug / 10 sept / 24 sept / 8 okt / 22 okt / 5 nov
9DQWRW
Zaterdagochtend
28 aug / 11 sept / 25 sept / 9 okt / 23 okt / 6 nov
9DQWRW
6FKLOGHURIWHNHQOHVHHQEORNYDQ]HVNHHU½
'HOHVVHQ]LMQJHVFKLNWYRRUEHJLQQHUVHQJHYRUGHUGHQ


Super leerzame Tweedaagse
portretspecial in het weekend
van 27 en 28 nov.

Beste inwoners van Nieuwerbrug, binnenkort starten we met een
nieuw initiatief, speciaal voor de inwoners van Nieuwerbrug.
We gaan elke maand op een woensdagavond een half uurtje
samenkomen in de Brugkerk voor een avondgebed: om stil
te worden met elkaar, te zingen en te bidden met elkaar. De
data voor 2021 zijn: 15 september, 20 oktober, 17 november
en 15 december. We beginnen om 20.30 uur in de Brugkerk.
     Q   Q   [X  %   &* ` 
Noorland en Aart Nederveen. Henk en Aart zijn inwoners van
Nieuwerbrug en Nathan is de predikant van de Brugkerk.
Van harte welkom!
Aart Nederveen
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Uit de notulen van de Oranjevereniging deel 8
1992
De ledenvergadering was op 26 februari. Er waren in deze
periode 11 bestuursleden! Alle activiteiten in dit jaar zijn vrijwel
hetzelfde als alle andere jaren. Bij het touwtrekken waren er
wat meningsverschillen over de regelementen. Die waren in die
tijd nog niet erg duidelijk. En de voorzitter zei toen dat het geen
gemakkelijke taak was om alles goed bij te houden. Gelukkig
hebben we nu de computer die het wel goed bij kan houden! Het
\YQ Q # X
Onze huidige lidmaatschapsgeld is al vele jaren € 5, --.
De Vereniging is nog niet ingeschreven bij de KvK en als dat wel
gaat gebeuren moeten er statuten en een regelement zijn.
De statuten werden in de winterperiode opgesteld en besproken
op de ledenvergadering in 1993

1993
En inderdaad lagen de statuten op de ledenvergadering ter inzage
en na goedkeuring kon dit bij de Notaris gelegaliseerd worden.
Ook in deze tijd liep het weleens spaak met het innen van de
contributie. Wij gingen van deur tot deur om het geld op te halen.
Dat kostte best veel tijd want bij alle deuren werd er een praatje
gehouden en stond je zomaar een kwartier te babbelen. Heel
gezellig hoor maar daardoor duurde het wel lang voordat je de
wijk door was. Alle evenementen hebben een draaiboek en deze
worden in elke vergadering doorgenomen zodat iedereen weet wat
hem te doen staat. Iedereen krijgt een taak en die moet goed
uitgevoerd worden. Dat is een belangrijk deel van een bestuur.
Je moet erop kunnen vertrouwen dat iedereen zijn taak gedaan
heeft voor het evenement. In de laatste vergadering voor een
evenement wordt dan alles bekeken en afgevinkt. Is er dan nog
een ding dat geregeld moet worden dan doen we dat en kan het
feest beginnen! Er werden in deze tijd spelen georganiseerd op
het schoolplein voor de kinderen op 30 april. Daarbij hielpen de
onderwijzers zelf ook mee. Toen daar problemen kwamen werden
er hulpmoeders ingeschakeld en liep dat ook weer op rolletjes. De
Lampionnenoptocht was op 29 april maar het was heel vaak nog te
licht voor de lampionnen. Ze begonnen dan ook vaak pas om half 9
en dat was weer te laat voor de kleine kinderen dus was er op een
gegeven moment een heel klein clubje dat nog meeliep.

1994
Koninginnedag valt in dit jaar op Zaterdag en er wordt een groter
feest georganiseerd. Ook op 29 april is er een Lampionnenoptocht
en een paalzit wedstrijd vanaf 21.00 uur tot 17.30 uur op 30 april en
de winnaar kon 250,--gulden winnen. Er werden in samenwerking
met andere bedrijven in Nieuwerbrug verschillende spellen
georganiseerd. Er was o.a. viswedstrijd in Oude Rijn, tennis, blind
roeien in de Wiericke, een brandweeractiviteit,een springkussen,
+$[[ \Q ~%<  >X  
Wierickehuis. Natuurlijk waren er de nodige problemen maar al met
al is het een gezellige Koninginnedag geweest. Het touwtrekken
is vanaf 1993 op het terrein van de Fam. Nederend alwaar we
nu nog steeds het evenement houden. De samenwerking met het
Wierickehuis verloopt niet goed. Wel wordt er geregeld dat er
een tentoonstelling mag worden gehouden van Gijs Boer over de
Tweede Wereldoorlog vanwege 50 jaar bevrijding op 5 mei 1995.
De bedoeling is een feestweek te organiseren in die week van 5
mei. Gijs wilde echter de tentoonstelling in Fort Wierickerschans
houden. Dat werd geregeld.

1995
De tentoonstelling kwam er, en ook een parade door Nieuwerbrug
en Bodegraven van 30 voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook
hadden de mensen zich in de kledij gehesen uit die tijd. Een heus
gevechtsvliegtuig hing achter 1 van de voertuigen er reed een’’
hospitaal’’ mee en een schoolklas op een kar. Er waren gasten uit
Canada die meereden in de parade en zij waren enorm onder de
indruk van alle festiviteiten en herdenkingen. Verder werden alle
evenementen gehouden zoals elk jaar. In december 1995 heeft Wil
Vonk een brief gestuurd naar Hare Majesteit Prinses Juliana om
haar uit te nodigen voor de ledenvergadering op 22 januari 1996 in

verband met het 75-jarig bestaan van de Oranjevereniging, maar
er kwam een brief terug op 27 december dat ze helaas er niet bij
kon zijn.

1996
Op 21 januari bestond de vereniging dus 75 jaar. En natuurlijk wil je
als vereniging daar een speciaal jaar van maken. Op 30 april werd
er dan ook meer georganiseerd dan een braderie en rommelmarkt.
~ Y   +$[[ \     >X    
Wierickehuis. Om 20.00 uur begon een spetterend oranjebal met
optredens van Bram Biesterveld (Pommetje Horlepiep) en nog 4
artiesten. Ter ere van het 75-jarig bestaan kreeg de vereniging van
de Bond van Oranjeverenigingen een vlag toegestuurd.
Op 2 mei was er een autopuzzeltocht en op 3 mei een brandweer
show met wederom medewerking van Bram Biesterveld. Op 4 mei
de dodenherdenking en een herdenkingsdienst in de gereformeerde
kerk. 5 mei was op zondag dus werd er niks gedaan. De vereniging
ontving op 23 januari een brief van Dhr. M.W.Kaptein en hij had
willen vragen tijdens de ledenvergadering of de contributie van
5 gulden per jaar niet te weinig was voor al wat de vereniging
organiseert maar omdat hij slechthorend was had hij de rondvraag
gemist en stelde dus deze vraag per brief. Hij vond dat het bestuur
zoveel doet met zo weinig geld dat hij een extra bijdrage doneerde
voor de kas!!

1998
We springen even verder in de tijd. Sinds Koningin Beatrix ons land
regeert is de lampionnenoptocht op 31 Januari wat veel beter was
wat tijd betreft. Nu kon de optocht al vroeg beginnen omdat het
dan al donker is en konden de kindertjes weer op tijd naar bed. Elk
X  [$ + [\[Q  Y$
versierd was en is, want het is nog steeds zo, krijgt een prijsje. Ook
was er in deze tijd een prijs voor de mooist versierde tuin. Op 29
april is er in samenwerking met V.V. de Rijnstreek een Karaokeshow
voor iedereen. En op 30 april ook met de voetbalvereniging in de
middag een gekostumeerde voetbalwedstrijd voor jong en oud met
prijzen.

1999
Het was in 1988 voor het laatst georganiseerd maar nu was er
weer een kermis in ons dorp. Dat liep in die tijd als een trein.
Alle kinderen kregen een muntje van de kermisexploitant voor de
botsauto of draaimolen en dat trok heel wat mensen. Elk jaar is
er een seniorenmiddag (klinkt leuker dan bejaardenmiddag) Daar
worden allerlei spellen gedaan; sjoelen, rummikub, klaverjassen
en een verloting. En fanatiek zijn ze hoor de senioren. Iedereen
wil winnen natuurlijk!! Dat is waarvoor de Oranjevereniging het
doet iedereen het naar de zin maken gezelligheid en toch ook een
beetje strijd.

2000 en 2001
In 2000 was het weer een jubileum jaar 55 jaar bevrijding
op 5 mei. En ook dit jaar werd er weer een optocht met oude
voertuigen georganiseerd. En het was wederom een groot succes.
Alle activiteiten in deze jaren waren weer vrijwel hetzelfde als
anders de lampionnen en kinderen straalden weer op 31 januari,
seniorenmiddag op 27 april en Koninginnedag op 30 april. 4 mei
herdenking met de Last Post geblazen door Dhr. Burggraaf uit
Zegveld en het loslaten van de duiven door Dhr. Pijnacker uit
Woerden. Het touwtrekken op de eerste zaterdag van September.
In de volgende editie deel 9 van onze notulen. Het is ontzettend
leuk om het allemaal weer door te lezen. Het is alleen wel erg
jammer dat er steeds minder bestuursleden in de vereniging
zitten. We doen regelmatig een oproep en daarom doe ik het nu
ook maar weer. Als u zin heeft om ons te komen helpen met het
organiseren en regelen van dingen meld u zich dan gerust aan bij
= %     | ]#"    
 |##"]
Tot de volgende maand!!
Oranjevereniging
Prinses Juliana
& ' # *
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Ooievaars op voormalig Bunnik-terrein
In ons goede dorp wordt veel gelopen
en gewandeld, met name langs de
Rijn. De Romeinen trokken hier al
langs en vele eeuwen later zijn er
nog veel loop- en wandelgroepjes.
Het wandelgroepje waar ik deel
van uit maak start iedere ochtend ,
behalve op de zondag, om 7 uur, bij
Wil Verburg op de Korte Waarder. We
lopen dan De Put rond. We wandelen
in zomer en winter, behalve wanneer
het heel slecht weer is. Eerst de
polder door en dan langs de Rijn. We
doen dit al vanaf het begin van de
Corona problemen en het bevalt ons
uitstekend. We zien de zon opkomen,
Y [        
heel veel verschillende bloemen en
planten in alle jaargetijden, hazen

en konijnen en ook veel vogels. We zien
o.a. eenden, meerkoeten, futen, reigers
en ooievaars. Over de laatsten wil ik het
nog even hebben. We weten allemaal
natuurlijk waar we aan denken, wanneer
we zeggen: daar is de ooievaar geweest.
Nu zijn er in het afgelopen jaar vier
prachtige nieuwe woningen gebouwd op
het voormalige terrein van Bunnik. Ons
loopgroepje zag de huizen verrijzen en
de afgelopen maanden werd er de laatste
hand aan gelegd. De woning het dichtst
bij de Rijn en het Jaagpad konden we
natuurlijk het best zien. Afgelopen week
zagen we dat er al wat meubels stonden
en er stond ook een auto op de oprit.
Maar wat zagen we nog meer? Op een paar
ochtenden stapten daar twee ooievaars
in de tuin rond, ze stonden ook
al op het dak van de garage. We
hebben goed gekeken, maar
zagen (gelukkig?) geen ramen
open staan. Nu menen wij dat
in dat huis geen jonge mensen
komen wonen maar een echtpaar
met volwassen kinderen. Nog wel
jong natuurlijk, maar toch. Hij is
een bekende in onze gemeente.
Zouden die ooievaars dat weten,
vroegen wij ons bezorgd af. Moeten
wij de bewoners waarschuwen?
Dat hebben we tot nu toe niet
gedaan, daar zijn we te verlegen
voor. Bovendien moeten ze niet de
indruk krijgen dat we ons hier in

de Brandschouwerij al gauw met andermans
zaken bemoeien en nieuwsgierig zijn.
We hebben er wel een foto van gemaakt,
want anders worden we misschien niet
geloofd.
We wachten nu af, lopen er vrijwel iedere
dag weer langs en zullen dan wel zien hoe
het verder gaat.
Zwanet Plomp

Eerste steen uit 1865
De steen op bijgaande foto komt uit
het pand Bruggemeestersstraat 10. De
vroegere dorpssupermarkt en bakkerij
van onze familie. De zijde aan de
Rijnkant is gebouwd in 1647. Dat was
te lezen op een balk op zolder. Het
achterste gedeelte is dus gebouwd in
1865. Vroeger schijnt het een boerderij
te zijn geweest met een hooiberg. Die
is nog te zien op oude tekeningen.
De eerste steen is gelegd door H.
Reuser op 9 september 1865. Verder
weet ik er ook niets vanaf. Het pand
is gesloopt in 1997 en vervangen door
nieuwbouw.
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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

14

Nieuws van EHBO-vereniging

ACTIVITEITEN

Beste Nieuwsbruglezer,
Het einde van de zomervakantie
nadert en hiermee nadert de start
van een nieuw EHBO-seizoen.
Het bestuur heeft weer de nodige
herhalingslessen ingepland, zoals
herhalingslessen EHBO, EHAK en

CREA BEA en INLOOP 13 september

1951 - 2011

AED. Er zijn ook drie nieuwe cursussen ingepland, Een EHAK,
een AED- en een EHBO-cursus, hieronder een korte uitleg van
beide cursussen.
Wat is Eerste Hulp aan kinderen? Eerste Hulp aan kinderen
(EHAK) is een EHBO-cursus speciaal gericht op het verlenen
van eerste hulp aan baby’s en kinderen. Waarom een EHAKcursus Een EHBO-cursus leert cursisten hoe zij hulp kunnen
Q     \ * Q    Q <X   $
Y>X    >   [X   Q   \+
aanpak nodig. Omdat verkeerd handelen de situatie in
sommige gevallen zelfs erger kan maken, is het belangrijk om
de juiste kennis te hebben. De reanimatie van een baby moet
bijvoorbeeld op een andere manier worden uitgevoerd dan
bij een volwassene. De EHAK-cursus duurt 4 avonden en staan
gepland op 6-10, 13-10, 3-11 en 10-11-2021
In een reanimatiecursus leer je reanimeren en een AED
bedienen. Zo weet je wat je moet doen bij een hartstilstand
en kun je levens redden. In een basiscursus van ongeveer 4
uur leer je hoe je een hartstilstand herkent, wat je als eerste
moet doen, hoe je reanimeert en een AED gebruikt. Je oefent
samen met anderen op een reanimatiepop en je leert hoe je
een AED bedient. Heb je de juiste handelingen laten zien dan
Q X  \\+\Q %\ 
AED-cursus staat gepland op 13-10-2021.
Heb je interesse om deze EHAK- of AED-cursus bij ons te
komen doen dan kan je per mail contact opnemen met Rianka
Koolstra info@ehbo-nieuwerbrug.nl Zij kan je van de nodige
informatie voorzien.
+ /01 02
Martin Wolswijk.
3 00 4 5   /01  0

Iedere maandag 10.00 uur – 12.00 uur
Met elkaar knutselen, het is elke keer weer een nieuw avontuur.
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 2,00 per week. Kom gerust
een keer langs. Ook kunt u gewoon eens binnen lopen voor een
 X X  X

Bingo
Donderdag 30 september maart om 20.00 uur. Kosten: 1 euro
per rondje.
Het is weer BINGO in ons Huis van Alles. Zin in wat ontspanning,
kom dan op naar het Huis van Alles voor een gezellige avond
met een leuk spelletje Bingo. Wie weet ga je naar huis met een
mooie prijs. U kunt gewoon inlopen.

WANDELEN
Iedere dinsdag 13.30 uur
Onder begeleiding van een ervaren wandelcoach een leuke
route wandelen in en rond Nieuwerbrug. Het programma wordt
aan u aangepast. Deze activiteit is geschikt voor beginnende en
ervaren wandelaars. Kom op dinsdagmiddag om 13.30 uur naar
het Huis van Alles en wandel lekker mee. Uw deelname kost
niets.
WARME MAALTIJD IN DE MIDDAG 07 september
Iedere eerste dinsdag van de maand aanvang 12:00 uur
Kosten: € 6,50 per persoon. Maaltijd is inclusief een drankje
Aanmelden kan tot vrijdag 28 februari via Mieke Burggraaf:
0629275234 of via de mail: mieke.tuin92@gmail.com

SOOS
Iedere dinsdagmiddag 14.00 tot 16.00
Het Huis van Alles organiseert iedere dinsdag van 14:00 uur tot
16.00 gezellig met elkaar diverse activiteiten in de puntzaal
van het Wierickehuis. De soos bestaat al vele succesvolle jaren
maar kan altijd kaarters, rummicubbers, en sjoelers gebruiken,
u bent van harte welkom om mee te doen.

SPELLETJES MIDDAG 08 SEPTEMBER

Versterking gezocht
Versterking gezocht voor kookteam HvA. We willen weer
graag beginnen met allerlei activiteiten in het Huis van Alles.
 [X Y >XY  
en/of thee te drinken en om het gevoel van gemeenschap te
ervaren.
Ook het koken en met elkaar eten staat weer op het
programma.
Met in acht houden van de Coronamaatregelen denken we dat
het mogelijk is dat we elkaar weer meer kunnen ontmoeten.
Onze vraag is nu: wie wil ons kookteam versterken.
Iedere 1e dinsdag van de maand zijn er 2 koks nodig en 2
serveerders om ongeveer 20 gasten van een maaltijd te
voorzien.
Eigen initiatief in bedenken van menu en boodschappen wordt
op prijs gesteld.Dus heb je tijd over en hou je van koken en/
of bedienen kom ons dan helpen.
Ook bij andere activiteiten is alle hulp welkom.
Het is gezellig om met elkaar ons Huis van Alles levendig te
 $ +X \Q Y $
Opgeven kan bij Esmee Hensen SAM vacaturebank
06-47565448 of bij Marjo v. Delen Korte Waarder 32 O650648550

Iedere woensdag middag van 14:00 uur - 16:00 uur
  >  Q  X X  Q  
praatje. Ook met uw breispullen bent u van harte welkom!
Bij al onze activiteiten zijn de kosten voor een consumptie €
1,00 graag contant te betalen.

Vroeger, vroeger
Op onze reis op het Weijland zijn wij aangekomen bij nummer
42. Op deze boerderij woonde vroeger Arie van Baren. Naast boer
was hij ook bestuurder. Zo was hij Bruggemeester, Voorzitter
van de Onderlinge en lid van de kerkenraad van de Hervormde
Gemeente. Een belangrijk persoon vond hij zichzelf. Daarnaast
verbouwde hij in de oorlog illegaal tabak. Toen zijn jongste
zoon, ook Arie, geboren was, plaatsten een paar lolbroeken de
volgende advertentie in de Bodegraafse krant:
Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van
onze zoon
EIGEN TEELT
Arie Tabak
Antje Tabak-Shag
Bijna iedereen vond het prachtig, behalve de ouders.


  

info@pmvanbemmel.nl



7 keer op rij
Beste Wijnsupermarkt

2020

5 keer op rij
Meest Verantwoorde Supermarkt

2020



3 keer op rij
Beste Vleeswaren Supermarkt



2 keer
Klantvriendelijkste Supermarkt

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019


ReviconBarosta produceert onderdelen en samengestelde
componenten in uitsluitend roestvast staal en realiseert
complete installaties.

Klompenmakersweg 9
3449 JB Woerden
Tel.: 0348 - 457 040
E-mail: info@reviconbarosta.nl
www.reviconbarosta.nl

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00

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

diner

cafe

catering

El ey
soul food

BOODSCHAPPEN
BEZORGEN THUIS
OF OP KANTOOR?
BESTEL EENVOUDIG ONLINE
BIJ PLUS HOOGENDOORN

& more

TERUG IN WOERDEN
EetcafeRIJNSTRAAT
De Spijker
3
7 DAGEN PER WEEK
www.facebook.com/el.rey.woerden
www.el-rey.nl | T: 0348-416645

Eten - Drinken - Gezelligheid
hoogendoorn.bestellenbijplus.nl

soulfood
Detapas
bree 38 I cocktails
2415 BG Nieuwerbrug
I 0348more
- 506398

Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00

Dorp 14 | 3466 NG Waarder | T: 0348 50 13 11

www.eetcafedespijker.nl
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voor
n
o
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s
kids
kap
n
e
n
here
ames,

d

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

