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

Hoge Rijndijk 38 Nieuwerbrug

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes
> Vlaggen

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

> Visitekaartjes > Trouwkaarten
> Textiel
> En nog veel meer

Explosief
in kleur!

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

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

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

Voorwoord

Verspreidingsgebied

Brandschouwerij Nieuwerbrug

Bezorging

Laatste dag van de maand

Oplage

860 exemplaren

Kopij inzenden

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

Foto voorpagina

de Oranjevereniging

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

Nu de stemmen zijn geteld zal de één lachen en de ander huilen.
Wat heel belangrijk is dat eenieder zijn belofte waar zal maken.
Het is wel zo dat de Nieuwsbrug ook op het gemeentehuis wordt
gelezen, dus zal er over 4 jaar afgerekend kunnen worden.
De stormen zijn weer geluwd al zal er altijd wel rook en vuur zijn,
zeker bij het slopen van de locatie van Schaik. Gelukkig gebeurde dit
zonder persoonlijke ongelukken.
Wat mij wel blij verbaast is dat veel oud Nieuwerbruggers ons blad
                 
‘wereldwijd’ gelezen wordt.
Ook op Nieuwerbrug.net staat hij te lezen. Ciska is er trouw mee om
hem daar te plaatsen.
Ad van de Herik, AD en Kijk op Bodegraven halen er ook dingen uit. En
ook BR6, voorheen RTV Bodegraven, neemt informatie van ons over in
het nieuws.
Ik zou zeggen: ”Ga zo door en tot kijk.”

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

Jaap den Bleker.

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 2022 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

U heeft inmiddels gekozen.
Nu kijken naar de beloften!
In de volgende Nieuwsbrug
meer nieuws....

brugje

TE HUUR VANAF 3 T/M 19 MEI 2022

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.

VILLA BLAUW CURACAO
Kijk op: Micazu
of mail naar h.a.aberson@online.nl
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TIJDEN

5 april dinsdag

Huis van Alles

Samen eten

Wierickehuis

12.00

6 april woensdag

EHBO

Herhalings Cursis AED

Wierickehuis

9 april zaterdag

TAP

Hugo Beijeman

Wierickehuis

20.15

23 april zaterdag

Brugkerk

Oud papier

dorp

07.30

26 april dinsdag

Oranjevereniging

Senioren middag

Wierickehuis

15.00

26 april woensdag

Oranjevereniging

Kinderdisco

Wierickehuis

18.30 - 21.30

26 april woensdag

Oranjevereniging hier kan men uit genieten van de muziek
uit de jaren 8o en negentig na de kinderdisco in de tapperij de bourgondier.

28 april donderdag

Huis van Alles

Bingo

Wierickehuis

Zie verder in het blad de activiteiten van de Oranjevereniging.

Deze maand worden er nog veel dingen georganiseerd maar die staan uitgebreid in de Nieuwsbrug.
Kopij aanleveren: via de mail: postvoordenieuwsbrug@live.nl. Mail adres tolbrug@ziggo.nl NIET MEER GEBRUIKEN
Zijn er voor de maand mei 2022 nog dingen die u in deze rubriek wil zien?
Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl

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

20.00

5

BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE
Diensten om 9.30
en 18.30 uur
3 apr.

09.30 uur
18.30 uur

ds. W.C. Polinder, Putten
ds. L.L. van den Dool, Broek op Langedijk

10 apr. 09.30 uur
18.30 uur

ds. A.J.R. Treur
ds. A. Baas

15 apr. 19.30 uur

Goede Vrijdag ds. A.J.R. Treur
Bediening H. Avondmaal

17 apr. 09.30 uur
18.30 uur

Eerste Paasdag ds. A.J.R. Treur
ds. D.J. Kok, Stolwijk

18 apr. 09.30 uur

Tweede Paasdag ds. A. Baas

24 apr. 09.30 uur
18.30 uur

kand. G. Guijt, Katwijk aan Zee
ds. J. Domburg, Aalst

Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven.

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur

Vroeger, vroeger
Tot voor tientallen jaren was er stemplicht in Nederland.
Heel het dorp moest in ‘t Grauwe Paard gaan stemmen.
Je zag mensen op straat die je nooit zag. Voor onze
dorpswinkel was het altijd een topdag. Als het stembureau
sloot, werden de stemmen geteld in het bijzijn van
publiek. Een hilarisch gebeuren. Het was allemaal vrij
voorspelbaar tot op die ene dag. Er stemden altijd twee
mensen op de CPN. Iedereen wist wie het waren. Tot op
een dag de CPN een derde stem kreeg. Toen barstte de zaal
los. Kreten van: ‘Verkeerd hokje ingevuld’ ‘Iemand heeft
z’n bril niet opgezet’ enzovoort. Niemand realiseerde
zich dat mensen ook een andere mening kunnen krijgen.
Het bleef die avond nog lang rumoerig in ’t Grauwe Paard.
Henk Aberson

Bedankt!!
De laatste maanden lagen er weer meerdere zakjes met postzegels
op de deurmat bij Bruggemeestersstraat 8. Hartelijk dank!!!
Henk A.

brugje

BRUGKERK 2022
03 apr. dhr. Nathan Noorland
10 apr. dhr. J.P. Karstens, Leiden
14 apr. Witte Donderdag de heer Nathan Noorland

Te koop
Rechthoekige trampoline met veiligheidsnet. Van veiligheidsnet zijn de
hoeken en rits kapot. Springvel en onderkant(frame) zijn heel.
Vraagprijs €25.
Kijken en Ophalen Weijland 84 tegenover restaurant Heerlijk.
Tel 688467

15 apr. Goede Vrijdag dhr. Nathan Noorland
17 apr. Eerste Paasdag dhr. Nathan Noorland
24 apr. ds. Erick Versloot, Woerden

Korte Waarder 28, Nieuwerbrug a/d Rijn
tel.: 06 26 28 21 88

               
 

info@djamilafashion.com
www.djamilafashion.com

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.

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

VACATURE
Enthousiaste pannenkoekenbakkers
voor dinsdag 26 April
Beloning: goedgevulde en zeer tevreden gezichten

Man/vrouw,
met kracht, inzicht, en handigheid
voor o.a. op en afbouw dranghekken, kabels, springkussen.
Beloning: een gezellig en veilig dorpsfeest op Koningsdag
Oranjevereniging “Prinses Juliana”
06-20107397
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autoservice

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

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

-

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

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

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

VERKAIK

WAARDER

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

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

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

TelefPPO W
TelefPPO/
OedeemfysiotheraQJFt,JOEFSGZTJPUIFrapie

www.fysiot
JOfo@fysiot

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

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

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

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

Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug
Tel. / fax: 0348 - 688 147
Mobiel: 06 - 55 100 457
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TEnnis vereniging
Ruiken jullie ook het
voorjaar?
Op 1 april a.s. gaan de banen weer open!
Voor die tijd is er al van alles gebeurd. Op de
jaarlijkse klussendag, zaterdag 26 maart,
gaan een 10-tal leden helpen om alles in
en rond het clubhuis gereed te maken.
De banen zelf worden weer professioneel
onder handen genomen. Zodra de netten
en doeken weer hangen, is het zover. De
gemeente gaat de rietoverlast buiten de
hekken te lijf en een deken van kleurrijk
zaaigoed zal gaan verschijnen.
De voorjaarcompetitie gaat ook op 1 april
a.s. van start met 2 teams, waarbij om en
om thuis en uit wordt gespeeld in de regio.
Kortom: we hebben er zin in. Wie er
ook klaar voor staan, is ons fantastische
barteam.
Nu de versoepelingen weer van alles
mogelijk maakt, zal het ook bij onze club
aan de bar en op ons zonnige terras weer
drukker worden.
Jennifer de Bruin en Evert van Peperstraten
vertellen graag over hun ervaringen en
zoeken bovendien nog versterking.

De barcommissie aan het
woord

Wie zijn deze actieve leden?
Jennifer: Sinds 18 jaar woon ik met
mijn gezin, man en dochter van 14, in
Nieuwerbrug tegenover de tennisbanen.
Ik ben altijd al erg sportief geweest en
om die reden gaan tennissen. Om meer
in contact te komen met dorpsgenoten
is tennis een goede keuze geweest.
Daarnaast doe ik ook aan kickboksen bij
een sportschool in Bodegraven.
Naast mijn werk bij De Terugwinning en
gezin heb ik nog tijd over voor diverse
organisaties waar ik vrijwilligerswerk
doe, zoals Buurkracht Nieuwerbrug
(groene daken), De Oude Zustertuin
(kinderen begeleiden/ dieren verzorgen)
en gemeenschapstuin Hortus Populus
(oogsten, winkelverkoop en lezingen
geven).
Evert: Op 3 jaar na woon ik mijn hele leven
al in Nieuwerbrug, even in Gouda gewoond
en toen snel weer terug. Ik heb met
mijn vrouw 2 dochters, Lisanne en Tessa
(deze zoeken nog leeftijdsgenoten om te
tennissen). Ben altijd wel aan het sporten
geweest,
skeeleren
mountainbiken,
hardlopen en nu de laatste paar jaar
tennis.
Ik werk als werkvoorbereider in Woerden
en doe in mijn vrije tijd nog de revisie van
hydraulische cilinders voor cabriolets en
storingen oplossen van hydraulische daken
van cabrio’s.

Sinds wanneer zijn jullie gaan tennissen?
Jennifer: Vier jaar geleden ben ik lid
geworden van TV Wiericke. Ik hou

ervan sportief bezig te zijn en door aan
competities of clubtoernooitjes deel te
nemen zorg je ervoor dat die uitdaging
er nog steeds is. Daarnaast wil ik mezelf
    
Wiericke ook ieder jaar weer tennislessen
aanbiedt. De combi van verschillende
groepen en contacten zorgt ervoor dat je
na de les sneller wat afspreekt en vaker
op de baan een balletje staat te slaan. Het
is een kleine gezellige club die best wat
meer leden verdient.
Evert: Ik ben nu vier jaar aan het tennissen.
Eerst gewoon zelf proberen met gezin,
daarna op les gegaan. Erg gezellig, hele
leuke groep mensen en je leert er veel van
en vindt mensen die op hetzelfde niveau
spelen dat is heel leuk.
Zo leuk, dat zelfs verliezen minder erg
wordt.
Competitie spelen is ook heel leerzaam.
Je weet nooit tegenover wie je staat, hoe
goed zijn, wat hun techniek of tactiek is
     
heel gezellig.

Binnenkort gaan clubhuis, bar en terras
weer open. Wat moeten jullie zoal regelen
om alles op orde te krijgen en te houden?
Jennifer: Evert en ik kopen gezamenlijk
bij de Makro de nodige spullen in. Als er
een toernooi is, kun je aan de hand van
het aantal deelnemers inschatten wat je
nodig hebt.
      " 
fris, bier en wijn zijn standaard aanwezig.
Door Corona konden afgelopen 2 seizoenen
de meeste (grote) evenementen niet
doorgaan. Dat was erg jammer, de sfeer
en gezelligheid mis je dan. We hopen dat
dit jaar ruimschoots in te halen. Voor
    
weten dat ze ook in ons clubhuis kunnen
pinnen. Evert: De koelkasten worden
weer schoongemaakt en gevuld. Voor een
toernooi hebben we vaak sponsoren waar
we spullen van krijgen. Denk aan lekkere
bitterballen, kroketten, appeltjes, enz.
lekker na en tussen het sporten door.
Verder, tosti’s, broodjes warme beenham,
patat, sportdrank, biertje en wijntje.
Lekker en gezellig bij het nakletsen na
alle inspanningen.

Wat wil je verder nog kwijt?
Jennifer: Eigenlijk, ondanks dat ik het
heel erg leuk vind, wil ik het stokje als
barvrouw gaan overdragen aan een ander
enthousiast lid. Evert is een goed maatje
om mee samen te werken. Ik hou dan nog
wat tijd over om bij de Groencommissie
te gaan, wat ik nog leuker vind. Dus wie

komt de barcommissie, ook tijdens het
Open Wiericke Toernooi, versterken?
Evert: ik zal Jennifer erg missen als
maatje bij de bar, maar het belangrijkste
is; ze blijft wel een maatje op de baan.
De ballen krijg ik meestal om mijn oren
geslagen! Van Jennifer heb ik geleerd
om tegen mijn verlies te kunnen. Ik heb
heel veel zin in het nieuwe seizoen lekker
tennissen en hopelijk nu een goed seizoen
met toernooien. Dan kan de bar altijd
door enthousiaste leden bemenst worden.
Ben heel benieuwd wie zich meldt om te
helpen met de bar. Ik weet zeker dat het
goed komt. Met zijn allen houden we onze
tennisclub draaiende.
Verder ben ik trots op alle leden die
zich inzetten voor de club; onderhoud
baan & groen, tennisles, boekhouding,
vergaderingen, etc..
Allemaal een heel gezond en sportief
tennisjaar gewenst!

Aanmelden Tennisles:
Anke Schilderink inventariseert en
organiseert dit jaar de tennislessen.
Heb je de app of mail gemist? Je kunt
nog aanmelden voor 10-15 lessen in
groepsverband. Stuur je bericht naar
anke.schilderink@gmail.com.

Datumwijziging:
De Algemene Ledenvergadering is verzet
naar donderdag 31 maart a.s. om 20.00
uur in het Clubhuis. Mocht je de mail
gemist hebben, laat het ons even weten.
Op de website staan onze gegevens www.
tvwiericke.nl
Wil je ook meespelen bij deze gezellige
#   $%   *     
en meld je aan via ledenadministratie@
tvwiericke.nl.
Sportieve groet namens het bestuur,
Rosika Twiss

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

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

Gastouderopvang Dol-ﬁjn
Professioneel
kleinschalig

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

www.gastouderopvang-dol-ﬁjn-nieuwerbrug.nl

landelijk geregistreerd
+<# #

Meubelmaker

WIM MULCKHUYSE
Ambachtelijke houtbewerking
op interieurgebied
Wim Mulckhuyse v.o.f.
Weyland 9
2415 BA Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 025
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Nieuwerbrug Schoon
Nieuwerbrug Schoon
19 maart 2022
Wat een geweldig weer was het
deze dag. En wat kwam dat goed
uit voor de ruim 20 vrijwilligers, die
meehielpen om Nieuwerbrug weer
afvalvrij te maken.
Vanaf 10 uur waren zij present
met de grijpers, afvalzakken en
veiligheidshesjes en hebben weer
zakken vol troep van de straten,
sloten en bermen verzameld. Er
waren weinig bijzondere dingen
bij, wel een t-shirt en een nijptang.
Maar het meeste afval kwam
toch wel van de blikjes Red Bull,
de mondkapjes en vooral in de

gezellig nagepraat worden
in het Huis van Alles.
Nieuw was het dit jaar dat
er een grote Chemokar
kwam van de gemeente,
waar men klein chemisch
afval kon inleveren. Daar
werd dankbaar gebruik van
gemaakt. Drie medewerkers
van de gemeente, waaronder
onze eigen afvalheld Michel,
verzamelden dit afval en
gaven voorlichting.
Wij willen allen bedanken,
die meegeholpen hebben
om van deze opruimdag een
succes te maken.
We wonen weer in een
schoon
en
opgeruimd
Nieuwerbrug!

Gravinnenwijk heel veel sigarettenpeuken!!! Bij de nieuwbouw
lag er ontzettend veel bouwvuil, waaronder veel tempex dat
Melvin en Ani
   
 =  

Nieuws van EHBO-vereniging
Beste Nieuwsbruglezer,
Tijdens een reanimatiecursus leer je hoe
je moet handelen tijdens een hartstilstand
en hoe je een AED (Automatische Externe
  >   Q= 
hangen ongeveer tussen de 10.000 en
20.000 AED's in openbare ruimten. Handig
dus om te weten hoe je zo'n AED moet
bedienen. Dit verzorgen wij ook binnenkort
in Nieuwerbrug en wel op woensdag 6 april
a.s. Heeft u de AED-reanimatie al op zak?
Dan kunt u ook bij ons terecht voor de
herhaling op woensdag 13 april. Heeft u uw
EHAK (Eerste Hulp Aan Kinderen) op zak dan
kunt u ook bij ons de benodigde herhalingen
hiervoor bij ons doen. Wij hebben hiervoor
2 data gereserveerd, namelijk 1 juni en 29
juni a.s. De herhalingscursus Eerste Hulp
aan Kinderen is bedoeld voor iedereen die
in zijn omgeving of werksituatie te maken
heeft met kinderen. Deze cursus is belangrijk
om te volgen voor ouders, leerkrachten,
leidsters in een kinderdagverblijf of
peuterspeelzaal en gastouders.
Heeft u interesse in bovenstaande cursussen
dan kunt u per mail contact opnemen met
Rianka Koolstra
info@ehbo-nieuwerbrug.nl
Zij kan u van de nodige
informatie voorzien.
Martin Wolswijk.
Algemeen bestuurslid
EHBO-vereniging
Nieuwerbrug

1951 - 2011

VOOR ALLE NIEUWSBRUGLEZERS

VOOR ALLE NIEUWSBRUGLEZERS

Knip de bon uit en lever in!

Knip de bon uit en lever in!

JUBILEUMPAKKET
4 RUNDERHAMBURGERS
500GRAM GEHAKT
2 KIPFILETS
BAKJE FILET AMERICAN
STUK KOOKWORST
100 GRAM ACHTERHAM

KAMERLING
65 jaar
KERKSTRAAT 26
2411AD BODEGRAVEN

Voor maar €19,95
GELDIG T-M 9 APRIL

BESTEL OOK VIA
ONZE WEBSHOP

HELE
GRILLWORST
VOOR MAAR
€6,50
GELDIG T-M 9 APRIL

“GEEN GRAP!”

VRIJDAG 1 APRIL BESTAAN WIJ 65 JAAR!
Wij bezorgen ma-vr tussen 16-18u uw boodschappen in Nieuwerbrug en omgeving.

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

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

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

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

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

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

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


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

Dierenartsen praktijk
Bodegraven BV ̿Ǥ

ǤǤ



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

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

KOZIJNEN
RAMEN
DEUREN

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

• onderhoudsschilder
• decorateur
• hout- en marmerimitatie
• muurschilderingen
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (3)
Wanneer deze editie van de Nieuwsbrug wordt bezorgd, is het alweer twee weken geleden
dat iedere stemgerechtigde zijn/haar keuze heeft kunnen maken in het stemhokje. Een
keuze voor de komende vier jaar van gemeentepolitiek en de kans om daarop invloed
uit te oefenen. Inmiddels is het stof van de campagnes en verkiezingen neergedaald en
de uitingen in de openbare ruimte zijn weer opgeruimd.
In de aanloop naar de verkiezingsdag
heb ik u uitgenodigd om met mij na te
denken over de achterlaatlocatie van
de school. De gesprekken daarover
waren goed, onder een aangenaam
       "%
thee op het schoolplein. In diezelfde
week had ik leuke gesprekken met de
leerlingen van groep 8 van De Brug
over de verkiezingen. Mooi om te zien
hoe kinderen van die leeftijd daar mee
bezig zijn en soms met verrassende
vragen komen. Aansluitend had ik ook
een vergadering met de leerlingenraad
van de school en heb ik prachtige
ideeën gehoord voor de invulling van
de plek waar nu nog de school staat.
Er was begrip dat een McDonalds het
niet gaat worden en een zwembad
evenmin een kans van slagen zou
hebben. Andere ideeën als voldoende
speelruimte en een plek om met

JAARVERGADERING 2022
COLLEGE VAN BRUGGEMEESTEREN
Op dinsdag 10 mei 2022 om 20.00 uur
in “Het Wierickehuis”

AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. Financieel verslag over 2021
5. Verkiezing Bruggemeesters:
Vacature: F. Boer
Voordracht CvB: G. van der Bruggen
Vacature J.H. Dijkshoorn
Herkiesbaar: H. van der Wind
6. Mededelingen
7. Rondvraag
8. Sluiting
Deze vergadering is alleen toegankelijk voor de
ingezetenen van de Brandschouwerij Nieuwerbrug die
tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben.
De secretaris-penningmeester H.A. Aberson

honden te spelen, maken hopelijk meer
kans. De komende tijd zal het ons leren.
Ik wil iedereen bedanken die de moeite
heeft genomen om te gaan stemmen en
ik hoop dat u dat met (dorps)trots heeft
gedaan. In het bijzonder dank voor uw
steun aan de lokale CDA en uw vertrouwen
in mij om de Nieuwerbrugse belangen te
behartigen. Het CDA is blij met de uitslag
en zal als grootste fractie in de raad de
verantwoordelijkheid nemen om tot
een goed programma te komen. Ik mag
op basis van voorkeurstemmen ook de
komende raadsperiode ons dorp in het
gemeentehuis vertegenwoordigen. U mag
ervan overtuigd zijn dat ik dat met verve
zal doen en wanneer u vindt dat ergens
onvoldoende aandacht aan wordt besteed,
wil ik u vragen dat te (blijven) melden.
Voel u vrij om contact met mij op te nemen:
jvanrooijen@bodegraven-reeuwijk.nl.

Vriendelijke groet,
Jan van Rooijen,
raadslid CDA Bodegraven-Reeuwijk
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PROGRAMMA APRIL 2022
ORANJE SENIORENMIDDAG
DINSDAG 26 APRIL
MARCO DE HOLLANDER
Dinsdag 26 april is er weer een oranje seniorenmiddag in het
Wierickehuis voor alle 55+ uit Nieuwerbrug en omgeving. Dit
jaar gaan we weer om 15.00 uur Bingo spelen in de grote zaal
  Y#[  "  
iets lekkers en leuke prijzen voor bij de bingo. We spelen dan 5
rondjes bingo en een boekje voor 5 rondjes kost € 5,00. Daarna
gaan we met elkaar heerlijke pannenkoeken eten.
Wij hopen weer veel 55+ te zien in het Wierickehuis.

NIEUW!
KONINGSAVOND VOOR JONG (EN OUD)
Dit jaar willen we Koningsdag feestelijk laten beginnen op de
avond vóór de 27ste.
Voor de jeugd van 6 tot 12 jaar organiseren we een knaller van
een Koningsavond KINDERDISCO
in de grote zaal van het
Wierickehuis. (Entree € 4,- incl.
limonade)
Vanaf 18.30 uur zijn de kids
welkom in hun mooiste oranje
     \]^`   
helemaal losgaan op de leukste feestnummers. De ouders en
andere feestgangers kunnen alvast in de stemming komen onder
het genot van een drankje en gezellige muziek uit de 80’s & 90’s
in Tapperij de Bourgondiër

KONINGSDAG 27 APRIL
Alle activiteiten worden gehouden op of bij het plein voor het
Wierickehuis van 10:00 tot 18:00 uur. Alles is contant betalen
deze dag!
We beginnen deze ochtend van 10:00 uur tot 12:00 uur met een
vrijmarkt. Let op i.v.m. de opbouw en veiligheid kan je pas vanaf
09:15 uur op het plein om je spullen klaar te leggen voor de
verkoop. Er is natuurlijk een springkussen, en gooi jij net als
“Mighty Mike” 180 op het mega dartbord, of laat je schminken
als een prinses, dier of gewoon met een vlaggetje op je wang en
  #    
Voor het Wierickehuis
komt er een terras
voor een heerlijk kopje
"%  * 
ander lekker drankje.
En voor wat lekkers te
eten kunt u terecht bij
de foodtruck van TAP
on TOUR.
Van 12:00 tot 13:00 uur is de Hero Academy aanwezig om de
kinderen van 8 t/m 12 jaar kennis te laten maken met de
dynamische sport FREERUNNING.

komt uit Ter Aar. Hij is de Vrolijkste
Volkszanger van Nederland die overal
waar hij optreedt voor een geweldige
sfeer weet te zorgen. Een optreden
van Marco de Hollander is een feest der
herkenning. Met een mix van eigen hits
en de grootste Hollandse meezingers
zet Marco de Hollander ieder publiek op
zijn kop. Wanneer er een feestgarantie
zou bestaan, dan zouden wij het
geven op een optreden van Marco de
Hollander.
De heren van “HELEMAAL TOP”
uit Bodegraven/Zwammerdam komen
weer een toppersshow neerzetten.
Met De Toppers als voorbeeld zingen
zij veelal medleys uit verschillende
genres en voor alle leeftijden.

HUGO BEIJEMAN
is onze enige echte beroemde
Nieuwerbrugse volkszanger.
In 20 jaar tijd heeft hij veel
optredens verzorgd in cafés,
op bruiloften, partijen en
evenementen. Hij doet dit
samen met zijn geluidsman
John Beijeman, die zijn
zingen ondersteunt met een
drive in discotheek Johnny
Tirol.

DJ JOHNNY TIROL draait de hele koningsdag tussen alle
optredens zijn gezellige muziek.
MONIQUE SMIT bekend van haar
deelname aan verschillende programma’s
zoals “gewoon Jan Smit”, in “Just the
two of us” waar ze samen met Xander
de Buisonjé zong. Als Presentatrice van
de “Zapp kids top 20” bij de Tros, en op
Sterren 24. Ook heeft ze samen met haar
broer Jan een uniek boek en een CD.
Daarvan is ook een theatervoorstelling.
Als zangeres had ze een hit met
“Wild”, samen met Tim Douwsma “Een
zomeravond met jou”, “Gebarentaal”
en “Ga jij met mij mee”. In mei 2020 kwam haar eerste boek
met cd uit van het nieuwe concept kleuterpop. In maart 2021
kwam ze met “Als ik maar bij je bent” en in augustus 2021 de
meezinger “Twijfelaar”.

SLINGSHOT

Vanaf 12:30 uur tot 18:00 uur is er een muziekprogramma.

Deze sympathieke en energieke 9-mansband met rockende
gitaren en een opzwepende blazerssectie, blaast je omver met
herkenbare en dansbare nummers van af de jaren ‘60 tot nu.
Probeer maar eens niet mee te zingen met alle hits en herkenbare
tracks die voorbijkomen!
Daarom wordt ook aan iedereen gedacht met hits van Gers
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Pardoel tot de Beatles,
van Doe Maar tot
Daft Punk. Frontman
Roy en de Slingshot
mannen laten de stijlen
pop, nederlandstalig,
rock, dance, urban en
skihut allemaal voorbij
komen!

Gratis trainen bij
VV De Rijnstreek
Voetbalvereniging de Rijnstreek
heeft in April en Mei een actie.
Iedereen mag in die maanden
gratis meetrainen. Heb je zin om
te kijken of voetbal iets voor je is?
Kom dan langs bij de trainingen.
Het is wel even nodig om je
kort aan te melden via jeugd@
vvderijnstreek.nl zodat we je de
juiste informatie kunnen geven
over de trainingstijden.
Ben je al lid, neem dan je zusje,
broertje, buurjongen of meisje,
neefje of nichtje mee om gezellig
mee te trainen, geheel gratis.
Neem je iemand mee en wordt
deze later ook echt lid van VV De
Rijnstreek, dan verdien je een
leuke prijs. Kom je ook meedoen
in de maand April
en Mei?
Robert van de Berg
VV De Rijnstreek

Volg ons op facebook zodat u op de hoogte bent van het laatste
nieuws. Deze koningsdag is niet mogelijk zonder alle vrijwilligers
en sponsors die ons ondersteunen. Daarom willen wij die nu al
hartelijk bedanken. Wilt u ons nog ondersteunen als vrijwilliger
of sponsor neem dan contact op met Marianne Hogendoorn:
mmwhogendoorn@kpnmail.nl of telefonisch via 06-20107397
Oranjevereniging Prinses Juliana, TAP evenementen, Hugo
Beijeman.

Nieuws van de Speelweek
De zomer komt weer snel dichterbij. Na twee jaar geen
of een aangepaste Speelweek vanwege Corona gaan we
er dit jaar weer helemaal voor om een hele normale
Speelweek te organiseren!
Zet de week van 15 t/m 19 augustus
maar alvast in de agenda, want de
voorbereidingen zijn alweer in volle
gang. Daarbij hebben we de hulp van
alle vrijwilligers weer heel hard nodig.
Zonder de hulp van onze geweldige
vrijwilligers kunnen we de Speelweek
niet organiseren.
Wil je ons helpen bij het organiseren in
de groepsleiding, helpen op het terrein of
ergens anders achter de schermen? Meld
je dan aan op onze website als vrijwilliger!
https://speelweeknieuwerbrug.nl/
vrijwilligers

Je mag als groepsleiding meedoen als je
dit schooljaar in de tweede klas van de
middelbare school zit. Degene die vorig
jaar eenmalig mee mochten doen als
“Groep 9” mogen dit jaar dus meedoen als
vrijwilliger! We zouden het ontzettend leuk
vinden als je de hele week kunt helpen,
maar je bent ook van harte welkom als je
bijv. 3 dagen mee kan doen.
Naast onze vrijwilligers kunnen we de
Speelweek helaas niet organiseren zonder
onze sponsoren. Wilt u de Speelweek
 # *     { = 
dan contact op via onze website: https://
speelweeknieuwerbrug.nl/sponsoren.
Op dit moment is er in ons bestuur nog één
lege stoel. We zijn erg op zoek naar iemand
die als aanspreekpunt voor de terreinploeg
bij ons in het bestuur komt. Lijkt jou het
leuk om mee te helpen bij de organisatie
van de Speelweek? Neem dan contact op
met onze voorzitter Robert: voorzitter@
speelweeknieuwerbrug.nl.
We hopen dit jaar er weer een mooi feestje
van te kunnen maken! Zijn jullie er ook
weer bij? Hopelijk tot van de zomer!
Speelweekgroet,
Het bestuur van Speelweek Nieuwerbrug
Robert, Koen, Petra, Sylvia, Sharon en
Patricia

Minivoetbal weer
in de startblokken

sport en de bal het belangrijkste. Het is
laagdrempelig, vol met uitdagende spelletjes
en vooral leuk om te doen. Maar voordat
we dus echt konden beginnen, waren we
afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
We mikten op minimaal 6 kinderen, meisjes
Direct aanmelden kan via jeugd@
en jongens, om de trainingen te kunnen
vvderijnstreek.nl en is speciaal voor
starten. En dat is gelukt. De trainingen gaan
kinderen van 4 tot 6 jaar. We hebben
dus echt door!! Doe jij ook mee? Meld je dan
al 6 enthousiaste kinderen die lekker
voor 1 april aan via www.vvderijnstreek.nl en
komen rennen, vliegen, springen en
schrijf je in via de rode knop. De trainingen
tegen een bal aan schoppen!! Maar
zijn geheel gratis. Hopelijk zien we nog
er kunnen er nog veel meer bij.
We krijgen reacties uit het dorp dat er weer kinderen tussen de 4 en 6 jaar willen meer leuke voetballertjes rondrennen in het
voetballen. Daar willen wij natuurlijk direct op inspringen, want sporten is plezier en voorjaarszonnetje.
gezondheid. Daarom willen we vanaf zaterdag 5 maart van start gaan met Minivoetbal Robert van den Berg
bij VV de Rijnstreek. In deze trainingen is plezier hebben en het kennismaken met VV. De Rijnstreek
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ExpEx Ervaringscafés

Van appels tot knakworstjes

voor jongeren in Bodegraven-Reeuwijk.

Voedselkast bij de Brugkerk

Kernkracht is op 16 februari weer van start
gegaan met het ExpEx Ervaringscafé in
Bodegraven-Reeuwijk.
Het Ervaringscafé is een plek voor
en door (ervaringsdeskundige)
jongeren. Hier kunnen jongeren
elkaar,
ontmoeten,
nieuwe
contacten opdoen, ervaringen
delen, workshops volgen en
creatief bezig zijn. De activiteiten
krijgen vorm vanuit de wensen
en behoeften van jongeren zelf.
Het is een plek waar jongeren
zich veilig kunnen voelen en
zichzelf kunnen zijn. Het idee
is ontstaan vanuit behoefte van
ervaringsdeskundige
jongeren
en hun eigen ervaring en het
geluid wat ze vanuit andere
jongeren hoorden: eenzaam en
anders voelen, over het missen
van een plek waar je heen kunt
als je ergens mee zit, of als je

Bij de Brugkerk aan de Rijnzijde staat een
kastje met voedingsmiddelen bedoeld

wat gezelligs wilt doen maar de
sociale contacten daarvoor mist.
‘Samen’ is hierbij een kernwoord;
samen koken, samen eten of
samen muziek maken, samen
delen, samen zijn. Ervaringscafés
worden in elke regiogemeente in
Midden-Holland georganiseerd. In
Bodegraven-Reeuwijk vindt die
elke 1e en 3e woensdag van 19:00
tot 22:00 plaats bij De Zon, Eiber
130 in Bodegraven. Voor meer
informatie mail naar
mjansen@kernkracht.nl /
www.kernkracht.nl
Inge Bos
Kernkracht

voor mensen die
een extraatje goed
kunnen gebruiken.
Mensen die voedsel
te kort komen mogen
pakken wat ze nodig
hebben, en mensen
die
houdbare
voedingsmiddelen
over
hebben,
kunnen het hierin
achterlaten.
Het idee hierachter
komt
van
gemeenteleden van
de Brugkerk, zij
hebben het kastje
gemaakt, geverfd en
gevuld.
Let op: het is bedoeld voor allen die een aanvulling goed
kunnen gebruiken, je hoeft dus geen lid te zijn van de
kerk. Vragen of interesse om mee te denken/te helpen?
Stuur een mailtje naar Diaken@brugkerk.nl
t.n.v. Addo Dam
Scriba@brugkerk.nl t.n.v. Elly Hagoort

Geen QR nodig

ERVARINGS

Ans Verweij

Konijnen en Pluimveevereniging
D.V.V. Nieuwerbrug
Op maandag 7 maart 2022
is overleden onze Erevoorzitter

BODEGRAVEN-REEUWIJK
@DE ZON IN BODEGRAVEN
EIBER 130
WOENSDAGAVOND 19:00-22:00

Voor en door jongeren
tussen 16 en 28 jaar

16 Februari
Openkaart
Leer nieuwe mensen kennen
2 maart
Pubquiz
Deel je ervaringen
16 Maart
Spel steekjelos
Je hebt geen Leer van elkaar hoe je dingen
6 AprilLAAT EVEN
Handletterworkshop
WETEN
aanpakt in het leven
20 aprilOF JE ERBIJ
Filmavond
BENT coronatoegangsbewijs
Kom meer te weten over ExpEx
4 mei
Spelletjesavond

nodig!

Wil je niet alleen komen?
Neem gerust iemand mee!

AANMELDEN OF VRAGEN:
EXPEX@KERNKRACHT.NL

Jan Spek
Jan is in 2 perioden voorzitter geweest
van onze vereniging. Eerst in 1961-1962 en
later van 1992 tot 2007.
D.V.V. is Jan zeer erkentelijk dat hij in moeilijke
tijden het voortouw wilde nemen.
En onder zijn leiding de vereniging weer tot grote
bloei wist te brengen. Maar Jan was vooral een
heel kundig fokker van water- en siervogels.
Daardoor kreeg hij landelijke bekendheid
met vooral zijn Kuifeenden.
Ondanks zijn broze gezondheid op latere
leeftijd heeft Jan de hobby tot het eind toe
uitgedragen en is hij voor ons een stimulator
geweest om met onze mooie hobby door te gaan.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.
Leden en bestuur van
D.V.V. Nieuwerbrug aan den Rijn.
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De
gemeentelijke
verkiezingen zijn bij
de
leerlingenraad
extra belicht door een
bezoek van Jan van
Rooijen. Er werden
ideeën
besproken
voor de toekomst.
Want wat als de
school op de nieuwe
locatie staat wat
moet er dan met de
oude plek gebeuren.

CBS de Brug
Met elkaar hebben wij genoten van de
voorjaarsvakantie. De school was even
dicht en iedereen kon opladen. Nu zijn
wij weer aan de slag gegaan op school.
Met Biddag zijn wij naar de
Bethlehemkerk geweest en hebben
we geluisterd naar ds. Treur. Hij
vertelde het verhaal over Daniël in de
leeuwenkuil. Gelukkig kwam Daniël
er weer veilig uit. Ook hebben we
gebeden voor de Oekraïne en voor de
planten en dieren.
Met de Kanjertraining gaan we aan de
slag met Ruimte bieden aan elkaar.
Hoe zorg je ervoor dat je gezien wordt
         
en goed om zo rekening te houden
met elkaar. Met elkaar hebben we dit
thema in de hal gestart.
Dankzij
de
oproep
voor
een

|      
nieuwe aanmeldingen binnenkomen.
Informatie over onze school kunt u opvragen bij Juf
Priscilla (priscilla.vanos@spco.nl) of kijkt u op de site
verkeersbrigadier hebben wij iemand https://www.cbs-de-brug.nl/
die wil helpen als klaarover. Lijkt u
Bellen kan natuurlijk ook naar 0348-688352
dit ook leuk neem dan contact op met
Hartelijke groet,
juf Esther.
Team CBS de Brug
(esther.vanbalgooi@spco.nl)

Nieuws van de brandweer

Brandschouwerij Feuerwehr Brandweer
Brandweer, het woord dekt eigenlijk de lading niet. We komen voor
veel meer dingen dan brand alleen. De etymologie leert ons dat
het een leenvertaling is van het Duitse “Feuerwehr, het weren van
brand. In Nieuwerbrug heette het voor de intreden van de brandweer,
brandschouwerij Nieuwerbrug. De geschiedenis daarvan is terug te lezen
op Nieuwerbrug.net voor de geïnteresseerden. Lang verhaal kort, er
waren de afgelopen periode dus slechts twee brand meldingen en die
 =  }    ~
(villa met een rieten kap) en een schoorsteenbrand in Waarder die onze
collega’s aldaar hebben opgepakt.
Begin februari werden we
opgeroepen voor een reanimatie
op de korte waarder.
In het weekend van 18 februari
heeft de “drieling storm” ons
goed beziggehouden vanaf een
uur of 3 tot bijna middernacht.
Ook de centrale kon het bijna
niet aan. Dat bleek dat er
Nieuwerbruggers 112 hebben
gebeld en uren in de wacht
stonden. Daardoor hebben we
wellicht niet iedereen kunnen
helpen. Naast het vele werk aan
losse daklijsten, los gewaaide
dakplaten
en
vliegende
zonnepanelen, lagen er bomen
over de weg en regende het
dakpannen, hebben we de
zaterdag na de storm ons best
gedaan om onze bewoners ook
een handje te helpen met de
stormschade.
We konden niet alles, helaas.
Ook
onze
veiligheid
is
belangrijk als we op een trap

Rietveld. De persoon was helaas overleden. Een
dag later op 20 februari konden we echter tevreden
terugkijken op een succesvolle redding waarbij
een auto onderste boven in de sloot lag met 2
inzittenden. Hoewel de melding een verkeerd adres
aangaf en we daardoor vertraagd waren, konden we
  \ #  
hun benarde positie halen.

Donderdagochtend 17 maart werden we gealarmeerd
om de ambulance te assisteren. Aanrijdend richting
de incident locatie kregen we door dat een persoon

in de wind staan, zonder ladderwagen en
zekeringsmogelijkheden. We vonden het
leuk te horen dat deze actie goed werd
ontvangen.
Na die drukke stormdag met ontelbare
meldingen, werden we diezelfde nacht
om 4.30 uur opnieuw opgepiept met
de melding “persoon te water” op het

bekneld had gezeten
tussen een koe en
een stalen hek. Door
de benarde positie
     # 
zijn wij opgeroepen
voor
tilassistentie.
Ter plaatse bleek
   #  
brandweercollega te
zijn. Gelukkig gaat
het inmiddels naar
omstandigheden goed
met hem.
Zo blijkt maar weer, brandweer dekt de lading niet. En
dan zijn er nog veel meer meldingen mogelijk. Denk
aan waterschade, gesprongen elektriciteitkabels,
ondersteuning ambulance, dieren te water, etc. Daar
waar mens, dier en/of milieu in gevaar is, komen we.
Als de brandweer.
Martine van Wageningen
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Wilhelm Dewender
Tentoonstelling van Wilhelm Dewender in het Wierickehuis
Hoe leuk is het om Nieuwerbrug ingelijst aan de muur te zien hangen?
Vanaf februari tot de zomervakantie
is de tentoonstelling van wijlen
Wilhelm
Dewender
in
het
Wierickehuis te zien.
Van de 29 schilderijen, die er nu
hangen, heeft Dewender een aantal
van de herkenbare en historische
tolbrug gemaakt. Bijzonder hieraan
zijn de verschillende invalshoeken
en wisselende seizoenen die te zien
zijn. Zo heb je de tolbrug in een
winterse compositie vanaf de ene
kant en de zomerse versie vanaf de
andere kant. Ook de Oude Rijn en
de kenmerkende huizen langs het
water zijn in een aantal schilderijen
goed te herkennen. Weet u nog wie
daar gewoond hebben?
Naast de vele Nieuwerbrugse
taferelen, zoals het boerderijleven
of Blaarkop koeien in de wei,

experimenteerde Dewender ook graag
met verschillende stijlen, technieken
en onderwerpen. Van felgekleurde
zonnebloemlandschappen
bestaande
uit rechthoeken en dikke gele
penseelstrepen tot klassieke sobere
 
   
goed te zien zijn, maar ook portretten
en abstracte blauw-rood-geel-formaties
kom je tegen. De ontdekkingstocht
aan mogelijkheden op het doek komt
goed tot zijn recht in deze bescheiden
expositie, waar Dewender naast zijn
arbeidzame leven met veel liefde aan
gewerkt heeft.
Al met al erg interessant en zeker de
moeite waard om een bezoekje aan te
brengen. Loop vooral het Wierickehuis
in om een kijkje te nemen.
Carolien Twiss

UITNODIGING WARME MAALTIJD
5 april 2022
Eén keer in de maand wordt in het Huis van
Alles Nieuwerbrug een warme maaltijd
geserveerd voor alle dorpsbewoners.
Een maaltijd kost € 6,50 per persoon,
inclusief een drankje.

U bent van harte welkom!

Voorjaarsmaaltijd

Huzarensalade met kaasstengel en
kruidenboter
*****
Kiprollade
Haricot vert met spek en gemengde salade
aardappelgratin en gebakken aardappelen
*****
Speculoos toetje
Wanneer:
Waar:
Tijd:

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

www.abcincasso.nl
info@abcincasso.nl
0294 - 494100

Dinsdag 5 april 2022
Huis van Alles, Wierickehuis
Inloop 11.45 uur,
Maaltijd 12.00 uur - 13.30 uur
Kosten:
€ 6,S0 (overhandigen na de maaltiid)
lnschrijven: t/m donderdag 31 maart
bij Mieke Burggraaf
telefoon: 06-2927S234
mail: mieke.tuin92@gmail.com
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Merci et au revoir!

Na 17,5 jaar vertrekken we uit Nieuwerbrug.
We laten Boerderij BuitenLand met weemoed achter ons
en verhuizen medio april naar Frankrijk.
We bedanken iedereen voor de fijne en mooie jaren
in ons bijzondere dorp. Want dat is het!
Jeanine Schreuders & Norbert van Doorn
Volg ons op Instagram: Manoir de Bonaventure

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

langzaam zal blijven stijgen.

De huizenprijzen zijn inmiddels weer gestegen

tot ruim boven het niveau van 2005.

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

Onderlinge Advies B.V. is een initiatief van Onderlinge Rijn en Aar
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WIN-enquête onder de inwoners van Nieuwerbrug
In de Nieuwsbrug van januari j.l. hebben wij (WIN) een enquête
gehouden over duurzaamheid en verduurzaming. De antwoorden van
deze enquête kunnen we heel goed gebruiken voor de actualisering
van onze dorpsvisie (2017-2027) Daarnaast zouden de stellingen en
de antwoorden uit de vragenlijst gebruikt worden om onze kandidaat
raadsleden stevig aan de tand te voelen in het Wierickehuis tijdens
“Nieuwerbrug Kiest!!”. Door de op dat moment nog geldende coronamaatregelen is dit helaas niet door gegaan maar er zijn inmiddels
plannen om in juni of september alsnog een politieke avond te
houden in het Wierickehuis waarbij de stellingen en antwoorden uit
de enquête alsnog gebruikt kunnen worden.
Tot slot waren wij blij verrast dat 71 volledige enquêtes zijn ingevuld.
Dit resultaat geeft ons een goed beeld wat Nieuwerbrug wil met
verduurzaming en duurzaamheid. Hierna de samenvatting van de
voornaamste resultaten geclusterd per thema.

Betrokkenheid en participatie
Iedereen staat positief tegenover duurzaamheid, maar op de vraag
of Nieuwerbrug een vooruitstrevend beleid moet voeren en best
wel een voorbeeld mag stellen, antwoordt een krappe meerderheid
met ‘Ja’. Ongeveer 40 procent vindt dat te ver gaan wegens teveel
onzekerheden en obstakels in ons kleine dorp.
Y           
duurzaamheid in Nieuwerbrug en (de gevolgen voor) de eigen woning
in wijk- en buurtprojecten. Meepraten op regionaal niveau kan op
veel minder belangstelling rekenen (14%).

Nieuwerbrug

ACTIVITEITEN
APRIL
Ma 4 april
Di 5 april
Di 5 april
Di 5 april
Woe 6 april
Vrij 8 april
Ma 11 april
Di 12 april
Di 12 april
Wo 13 april
Ma 18 april
Di 19 april
Di 19 april
Wo 20 april
Vrij 22 april
Ma 25 april
Di 26 april
Di 26 april
Do 28 april

10:00-14:00
12:00
14:00-16:00
13:30
14:00-16:00
10:00-12:00
10:00-12:00
14:00-16:00
13:30
14:00-16:00
10:00-12:00
13:30
14:00-16:00
14:00 -16:00
10:00-12:00
10:00-12:00
13:30
14:00-16:00
20:00

Crea Bea
Samen eten
Soos
Wandelen
Spelletjesmiddag
Handwerkcafé
Crea Bea
Soos
Wandelen
Spelletjesmiddag
Crea Bea
Wandelen
Soos
Spelletjesmiddag
Handwerkcafé
Crea Bea
Wandelen
Soos
Bingo

Communicatie
Ondanks de positieve grondhouding geeft (slechts?) een derde
van de respondenten aan goed geïnformeerd te zijn. Een
kwart van de respondenten vindt dat de informatie warrig en
te veel verspreid is en 40% vindt dat veel informatie langs hen
heen gaat. Op dit punt zal de gemeente moeten aanpassen.
Op andere wijzen de bewoners benaderen. Als WIN zullen wij
hier tijdens onze periodieke overleggen met de gemeente veel
aandacht voor vragen.

Windmolens, zonneweiden en CO2
Er is weinig onvoorwaardelijk draagvlak (4%) voor windmolens
in Nieuwerbrug, tenzij ze langs de snelweg komen te staan:
dan vindt een ruime meerderheid dat wel een goed idee. 30%
wil liever helemaal geen windmolens in het dorp.
Zonnepanelen op commerciële of particuliere daken en op
schermen langs de snelweg kunnen rekenen op ruime steun.
Zonneweiden daarentegen vrijwel niet: 3% slechts is daar voor.
Wat wij erg positief vinden is dat vrijwel iedereen het een
goed idee vindt om meer bomen in het dorp te plaatsen voor
extra CO2 opname. Bovendien staat veel groen nu een keer
gezelliger en aantrekkelijker.

De woning
Van de 71 respondenten wonen er 4 in een huurhuis, 67 wonen
in een koopwoning. Ongeveer een kwart geeft aan graag
te willen (laten) verduurzamen, bijna de helft geeft aan
dat de woning al (geheel of gedeeltelijk) is verduurzaamd.
Technische realiseerbaarheid en/of ‘teveel gedoe’ is voor
15% een struikelblok, kosten lijken in dit verband minder van
belang (5%).
Omdat wij in de toekomst steeds meer “gasloos” moeten
# * # 
is voor een (hybride) warmtepomp. Ruim 30% geeft aan dat
niet te weten. 14% geeft aan dat er geen ruimte voor is of
dat er geen zonnepanelen zijn om het extra stroomverbruik
op te vangen. Nog eens 13% ziet de pomp niet zitten, ook al
zou de woning geschikt zijn. Het is duidelijk dat de gemeente
nog veel (communicatief) werk moet doen als (hybride)
warmtepompen de oplossing voor de cv-ketel gaan worden.

Financiering
Bijna iedereen is bereid zelf bij te dragen aan de kosten van
maatregelen, ruim de helft daarvan wil dan wel een redelijke
terugverdientijd zien. Ook drie van de vier huurders zijn
daartoe bereid, mits redelijke terugverdientijd.
Financiering door middel van subsidies zijn bij de koopwoningen
favoriet, gevolgd door de voorschotlening; ook de suggesties
gegeven onder "Anders" wijzen erop dat de inzet van eigen
middelen niet onbespreekbaar is. Collectieve varianten als een

" *  #     
zijn minder populair - al kun je stellen dat ook subsidies uit de
algemene middelen komen.
Vrijwel iedereen weet dat er subsidiemogelijkheden zijn, of
heeft ervan gehoord. Bijna driekwart weet van het bestaan
van de energiecoaches, 68% kent ‘Buurkracht’ en 30% kent
de duurzaamheidslening van de gemeente. Duidelijk dat
op dit gebied ook nog wat werk aan de winkel is voor de
gemeente. Hulp bij het verduurzamen van je woning in welke
vorm dan ook blijft belangrijk omdat besluitvorming door de
#     #    
worden geschoven.
Hans Harmsen
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7 keer op rij
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5 keer op rij
2020
Meest Verantwoorde Supermarkt



3 keer op rij
Beste Vleeswaren Supermarkt



2 keer
Klantvriendelijkste Supermarkt



Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019


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

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



 

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00
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BESTEL EENVOUDIG ONLINE
BIJ PLUS HOOGENDOORN



    



   
    
hoogendoorn.bestellenbijplus.nl
Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00
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soul food

& more



TERUG IN WOERDEN
RIJNSTRAAT 3
7 DAGEN PER WEEK

       
        Weijland
  22
2415 BB Nieuwerbrug
  www.facebook.com/el.rey.woerden
   
Telefoon 0348 - 688 070
06 - 23 78 38 66
www.el-rey.nlMobielnr.:
| T: 0348-416645
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more
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Zoekt u een vertrouwd
persoon om bij u thuis
alles omtrent uw
 
  
Ik richt mij op senioren, nabestaanden
en alleenstaanden die willen sparren
over sparen, beleggen, pensioen,
(levens)testament, belastingaangifte
of een (levens)executeur zoeken.

“Financieel
ontzorgen met
één vertrouwd
contactpersoon”

Fred Sluijs
06 18 15 17 66

“Na mijn
bezoek heeft
u een zorg
minder”

www.fredsluijsadvies.nl
info@fredsluijsadvies.nl

ADRIE KROMWIJK
In- en verkoop van gebruikte auto’s
APK keuringen
En ook voor al het onderhoud aan uw auto kunt u bij ons terecht!
Weyland 40 - 2415 BC Nieuwerbrug a/d Rijn
Tel: 06 - 53378043 - E-mail: akronnieuwerbrug@gmail.com

