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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
TelefPPO W
TelefPPO/
OedeemfysiotheraQJFt,JOEFSGZTJPUIFrapie

www.fysiot

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

JOfo@fysiot
TelefPPO Waarder 0348 - 50 15 05

Telefoon: 06 28 645 140

TelefPPO/JFVwerbrVH

dag en nacht bereikbaar

www.fysiotherapiemaximBOM
JOfo@fysiotherapiemaximBOM

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

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.

Foto's voorpagina

Melvin Zaal

Drukwerk

Drukkerij Vuurpijl, Elim

Wat een zomer! Je hoeft je zelfs in Nieuwerbrug niet te vervelen. Behalve
een enkele uitschieter gaan de dagen met heerlijke temperaturen
voorbij. Temperaturen waarvoor je vroeger met je tent of caravan naar
Frankrijk of Spanje trok, hebben we nu dicht bij huis. Er wordt volop
  
             
steeds meer suppers voorbij peddelen.
In het AD trof ik een prachtige foto van de hete zomer van 1976 met een
 
   "   ##    $
beeld van een kale vlakte met allemaal auto’s in de berm vind ik totaal
niet aanlokkelijk, maar als Melvin de foto ziet is zijn reactie: ‘Mooiste
zwemwater ooit’.

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

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,

Cock Karssen

Ik geloof dat ik als Groningse import Nieuwerbrugger toch echt wat
gemist heb in mijn leven. In het Hoendiep waar ik aan woonde kon je
overigens helemaal niet zwemmen, zo vies! Wij hadden een onverwarmd
zoutwaterzwembad, ook koud, net als de Put.
En Nieuwerbrug wordt steeds mooier. De nieuwe woningen op de plek
van Francken zien er goed uit. Leuk dat de nieuwe bewoners meteen al
wat aan hun voortuin hebben gedaan.
Ook aan de Hoge Rijndijk in de berm langs het water is het een lust voor
het oog. Wie deze bloemenzee veroorzaakt heeft weet ik niet, maar ik
vind het prachtig. Wat ook bijdraagt aan de gezellige sfeer zijn al die
vlaggen. Aan de brug, aan de lantarenpalen, bij boeren en burgers. De
reden om ze op te hangen is minder gezellig, ik denk dat er aan menig
 %  ### #          
We leven sowieso in een oververhitte wereld die wel wat verkoeling
kan gebruiken. Gelukkig kunnen we die hier nog vinden in de Rijn. De
wateraanvoer vanuit het achterland is goed geregeld. Met mijn kano
vaar ik nu duidelijk stroomopwaards onder de nieuwe verbrede brug
door, de Enkele Wiericke in. In deze tijden ben ik blij in Nieuwerbrug te
wonen. Het wordt vanzelf weer herfst.
Fijne zomer nog
Cora Postema

Bruggemeestersstraat 8

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

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

GEZOCHT
Enthousiast redactielid
die ons team wil versterken.
We zijn op zoek naar iemand die regelmatig een stukje
schrijft en maandelijks de redactievergadering bijwoont.

Interesse?
Stuur een mail aan: postvoordenieuwsbrug@live.nl
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER

WIE

WAT

20 augustus zaterdag

Brugkerk

Oud papier

14 augustus zondag

Kerken

Tent Dienst

27 augustus zaterdag

TV Wiericke

30 jarig bestaan

WAAR

TIJDEN

dorp

07.30
11.00

Club huis

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

Kopij aanleveren: via de mail:
postvoordenieuwsbrug@live.nl.
Zijn er voor de maand september 2022 nog dingen die u in
deze rubriek wil zien? Graag even een mail
postvoordenieuwsbrug@live.nl

16.00

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

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

3446 CP

Woerden

- 460170
www.autoserviceJaron.nl
info
Golf@autoserviceJaron.nl
van Biskaje 4a-10
3446 CP Woerden
www.autoserviceJaron.nl
info@autoserviceJaron.nl
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE
Diensten om 9.30
en 18.30 uur
7 aug.

09.30 uur ds. H.G. de Graaf
18.30 uur ds. A. Baas

14 aug. 11.00 uur Tentdienst met o.a. ds. Nathan Noorland
18.30 uur ds. E.C. de Waard, Amstelveen
21 aug. 09.30 uur ds. G. Herwig, Nunspeet
18.30 uur prop. A. van Hees, Apeldoorn
&*  +/<+  # $=  =
18.30 uur ds. B. Visser, Woerden
Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven.
’s Morgens worden de diensten uit de Dorpskerk uitgezonden
en ’s avonds uit de Bethlehemkerk
U kunt op Hervormd Bodegraven altijd luisteren naar de
diensten onder “uitzending gemist”.

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur

Nieuws van de EHBO-vereniging
Beste Nieuwsbruglezer,
Het bestuur is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen. In het nieuwe seizoen worden naast 3 nieuwe
reanimatiecursussen ook nog een nieuwe EHBO-cursus gegeven en
1 nieuwe EHAK (Eerste Hulp Aan Kinderen) en 1 herhalingscursus
EHAK. Deze cursussen starten als er voldoende aanmeldingen
zijn, houdt hiervoor onze website in de gaten.
De zomervakantie breekt weer aan en dan kunnen wij weer
genieten van een welverdiende vakantie. Ga wijs op reis en bereid
je goed voor. Download de Reisapp van Buitenlandse zaken en de
Douane. Met deze Reisapp heeft u betrouwbare reisinformatie
bij de hand en ontvangt u bericht wanneer een reisadvies toch
nog verandert.
Het bestuur van EHBO-vereniging
Nieuwerbrug wenst iedereen een
        
blijf vooral gezond want dat is het
allerbelangrijkste.
Tot de volgende Nieuwsbrug.
Martin Wolswijk.
Algemeen bestuurslid
EHBO-vereniging Nieuwerbrug

1951 - 2011

BRUGKERK 2022
7
14
21
28

aug. 09.30 uur ds. J.A. Wegerif, Nijverdal
aug. 11.00 uur Tentdienst met o.a. ds. Nathan Noorland
aug. 09.30 uur ds. Nathan Noorland,
aug. 09.30 uur ds. J. de Jong, Waarder

               
 

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.

Vroeger, vroeger
Op onze reis langs het Weijland zijn wij aangekomen bij
nummer 52. Vroeger was deze woning aan drie kanten
omgeven door water met een bruggetje aan de wegkant
en heette ”Het Eiland” in de volksmond. Er stonden vier
woningen en de consistorie van kerkgebouw “De Ster”.
Voor de bewoners was er één buiten wc. Een muurtje
met een plank met een groot gat, dat uitkwam op de
wijk en rechtstreeks loosde op de Oude Rijn. Op zich
heel praktisch, maar als er ijs lag, was het een ander
verhaal. Het begon met een getint spoor naar de Rijn
dat steeds geler en bruiner werd. Maar als de dooi
intrad, was er de zelfreinigende werking van de natuur.
In de jaren zeventig woonde in het huisje aan de Rijn de
oud-brugwachter Niek Domburg. Hij was drager bij “De
Laatste Eer” in Waarder. Na een begrafenis stopte de
lijkwagen steevast bij het eiland. Op een regenachtige
en winderige dag in de herfst kwamen vier mannen uit
de auto en stelden zich naast elkaar op aan de sloot.
In vol ornaat. In slipjas en hoge hoed. Eén hand om
de hoed vast te houden, de andere om te wateren.
Jammer dat je toen geen fototoestel bij je had. Het
was waarschijnlijk de Worldpressfoto 1971 geworden.
Henk Aberson
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Oecumenisch zomerdienst 2022
We zijn superblij dat we dit jaar weer op het wel bekende
“speelweekterrein” de gezamenlijke kerkdienst
kunnen houden. Met als thema

“Streetlife”
Zondag 14 augustus
bent u van harte welkom.
De dienst begint om 10.30 uur
de muzikale begeleiding wordt verzorgd door
“Refresh” uit Bodegraven.
De dienst wordt geleid door Nathan Noorland (Brugkerk),
Albert-Jan Treure (Betlehemkerk) en in samenwerking met de
geloofsgemeenschap Sint Willibrordus uit Bodegraven.
> Q+  #  X Y
De dienst vindt plaats op het binnenterrein van
de speelweek in de openlucht!
Terrein ligt achter de Gravin Margarethastraat.
We verzoeken u op zelf een stoel of kleedje mee te
nemen en evt bij regen een paraplu.
We hopen u graag te ontmoeten!
Gezamenlijke kerken

VERKAIK

WAARDER

AUTO'S EN AANHANGWAGENS
Verkoop • Reparatie • Onderhoud
Wasstraat • Tankstation
Kijk voor onze voorraad auto’s en aanhangwagens op:

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

info@verkaikwaarder.nl

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

Wierickewandelpad over de spoorwegovergang
Meerdere Nieuwerbruggers hebben zich hard gemaakt voor het behoud van het
wandelpad over de overweg langs de dubbele Wiericke, ook wandelorganisatie
TeVoet. Helaas is vanuit de gemeente al 3 maanden niets gehoord. TeVoet heeft
echter niet stilgezeten. Zie hieronder een samenvatting van hun inzet voor de
NABO(Niet Actief Beveiligde Overweg) en het wandelpad langs de Dubbele Wiericke.

De stand van zaken: de wethouder heeft
samen met ProRail en het Waterschap
een oplossing gevonden, nl. de duiker 100
meter ten oosten van de Dubbele Wiericke
droog leggen.

Helaas weigert de Gasunie (op dit moment)
haar medewerking, omdat er onder de
kade een gasleiding loopt. Het is duidelijk
dat van een integrale belangenafweging
geen sprake is, Gasunie kijkt alleen naar
zijn eigen ding en andere aspecten blijven
buiten beschouwing.

Na de onderdoorgang moet dan 100 m.
parallel aan het spoor over een kade
teruggelopen worden naar de Dubbele
Wiericke.

TeVoet heeft samen met andere
organisaties een brief gestuurd naar de 2e
Kamer (binnenkort op website gemeente
bij ingekomen stukken).

Nabo Dubbele Wiericke
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De NABO in Nieuwerbrug is één van de
drie casussen in de brief. Wij pleiten voor
[##  Q++ \   
door het rijk en heel belangrijk, een
integrale belangenafweging die nu vaak
ontbreekt.
]    #     ^`
zonder dat er een alternatief is raakt
namelijk niet alleen de inwoner en de
wandelaar, maar ook de leefbaarheid, de
volksgezondheid en het klimaat. 9 Juni was
er een commissievergadering I&W.
TeVoet
e.a. zijn bezig met het
benaderen van 2e Kamerleden en wij
hopen dat zij vragen gaan stellen in de
Commissievergadering.
Cor Burger

Boer Blok
Op de warmste dag van de zomer komt er ’s avonds een man de vier
keukenstoelen halen die we al maanden te koop hebben staan. In afwachting
of ze echt mee zouden gaan, had ik ze nog even op de vroegere hooizolder
laten staan. Niet meer inspannen dan nodig is, staat er in mijn hitteplan.
De man komt aangereden met twee
puberzonen en een aanhangwagen.
“Vroeger kwam ik hier wel spelen, mijn
broer was bevriend met een van de
kinderen van boer Blok. Ik moet de laatste
tijd vaak aan boer Blok denken”, zegt hij.
Ik ben verrast. Toen Wim en ik ons huis
kochten van Dirk en Corry Kroone, kregen
we vaak de vraag: “Oh, wonen jullie dan
op de boerderij van boer Blok?” Ook waren
er regelmatig mensen die bij boer Blok
hadden gewerkt, of die ons vertelden over
het gehandicapte kind dat ze hadden. En
iedereen wist te vertellen dat ze naar
Canada waren vertrokken in de tachtiger
jaren.
De man die de stoelen komt halen is de
eerste die me vertelt waarom boer Blok
vertrok. “Ik herinner me dat hij in die tijd
al moeite had met al die regels waar hij
zich als boer aan moest houden. Hij wilde
gewoon ‘boer’ zijn en daar was in Canada
nog alle ruimte voor. Zowel in hoeveelheid
grond, als in de regelgeving”, vertelde de
man. “Dat zei me toen niet zoveel, ik ben
ook geen boer, maar nu begrijp ik wat
boer Blok destijds bezighield en waarom
hij vertrok.”

en gedaan om voort te kunnen
bestaan. Met handen en voeten aan
regels en voorwaarden gebonden.
Totdat het teveel werd. Dat is nu.
Het Weijland hangt vol vlaggen. Op
de kop. Boer Blok trok al 40 jaar
geleden zijn conclusies.

Dat was dus in de tachtiger jaren, zo’n 40
jaar geleden. De boerderij met de grond
van boer Blok kwam uiteindelijk terecht
bij de familie Nederend. Ze verkochten in
1989 de boerderij als woonboerderij aan
Kroone en voegden de grond bij hun eigen
areaal en konden zo uitbreiden. Zo ging
en gaat dat nog steeds. Boerenbedrijven
werden groter, melkquota, fosfaatrechten,
grond en stallen, alles werd gekocht

Cora Postema

Ik snap dat de boeren het zat zijn
steeds weer nieuwe en andere
regels over zich heen te krijgen.
Maar van mij hoeft het niet nog
groter. Als ik op eigen erf ergens
in de tuin begin te graven kom ik
altijd stenen tegen. Ook boer Blok
dempte al zijn slootjes met puin
zodat hij gemakkelijker van het ene
stuk naar het andere kon rijden.
“Ik begrijp dat de boeren
protesteren”, zei de man van de
keukenstoelen, “maar volgens mij
zijn we het er allemaal over eens
dat het niet meer door kan gaan
zoals het ging.” Ik ben het met hem
eens. Toch hangt er bij ons geen
vlag op de kop. Wat steun ik als ik
de boeren steun? Daar ben ik nog
niet uit.

Groenbeleid altijd wenselijk??
Zoals u weet loop ik regelmatig een rondje Put.
Niet langs het spoor, maar over de gasbuis. Er
liepen altijd schapen, waar voldoende eten
voor was. Als het nodig was werd er gemaaid en
gespoten tegen onkruid. Het groenbeleid van de
Gasunie verbiedt spuiten, zodat de brandnetels
en de distels soms wel een meter hoog staan.
Het gras voor de schapen wordt verdrongen en
er is bijna niet meer te lopen. Erger is het voor
de boeren die grasland langs het spoor hebben.
Als straks het onkruid in het zaad schiet en alle
kanten op waait, hebben zij volgend jaar de
troep in hun grasland.
 " #[ # 
     
gemaaid. Ook daar staat het onkruid erg hoog
 # "      ##   #
De bomen en struiken worden ook te weinig
gesnoeid, zodat je regelmatig laag hangende
takken in je gezicht krijgt. Zeker in het donker
gevaarlijk.
Henk Aberson

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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CBS de Brug
Nieuws van CBS de Brug
Nu de scholen dicht zijn geen
grote bijdrage van de Brug.

Afvalvrije school
De vorige keer hadden wij beloofd
ofd iets meer te vertellen over
de afvalvrije school. De groepen 6b en 7 hebben hiervoor les
gekregen van mensen van de Cyclus. Zij weten nu heel goed wat
in welke prullenbak moet om zo alles goed te kunnen sorteren en
daarna te laten verwerken.
Wat de kinderen opviel
is de hoeveelheid zwerfvuil. Ze hebben aardig
veel vuil gevonden en
opgeruimd. Veel afval
blijft lang liggen en dat
#       
en mensen die er wonen.

Het inleveren van het frituurvet is
ook dankzij deze actie mogelijk. Na
de zomervakantie kunt u dit weer
inleveren. De school begint weer op
maandag 22 augustus.
Voor nu de hartelijke groeten en
  
Team CBS de Brug
Astrid van den Hoek

NIEUWERBRUG KOOS VOORRR...
Wat vind jij belangrijk in Nieuwerbrug?
Wat moet er veranderen?
Waar gaat je kostbare stem nu eigenlijk naar toe?
Nieuwerbrug, laat nu al van je horen!

Toegang
GRATIS

Komt d
e
nieuwe
school
er
nu ech
t?

Presentator Pepijn van de Burgt neemt ons, samen met de door
ons gekozen politici, mee in de gemeentelijke
politieke wereld.
Maar dan in de taal die we allemaal spreken!
Jij wilt toch ook weten wie de “Geen Gelul Prijs” gaat winnen!
Heb je een onderwerp wat je wilt bespreken?
Laat het ons weten op: info@nieuwerbrug.net !

Zijn er
Hoe bl
voldoende
ijve
en
re
v
ba
oor zie n de
betaal
n
bestaa ingen
geschikte
n in o
ns
dorp?
woningen?

Hoe gaat het
met het
verenigingsleven
in ons dorp?

?

?

Wordt
Weijpoor t
opgeknapt?

6 september 2022 - Wierickehuis - Zaal open: 19.30 uur Aanvang: 20.00 uur

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

d
iseer
l
a
i
c
Gespe eukens!
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Trappen, bordessen, hekwerken
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Tennisvereniging Wiericke bestaat 30 jaar!
In het najaar van 1992 is onze vereniging opgericht door René van der Horst en wijlen
Rob Zaal, nadat voldoende leden waren geworven door van deur tot deur te gaan bij alle
ingezetenen van de Brandschouwerij. De club van 100 herinneren de meeste (oud) leden
zich nog wel. Wie zat er toen in het bestuur? Was er het tweede jaar al een ledenstop? Wie
heeft er als (jeugd-)lid de beginselen van de tennissport bij ons geleerd?
Wil je samen met oude en nieuwe leden herinneringen ophalen en zien hoe de banen en
het zelfgebouwde clubhuis er nu bijstaan, meld je dan aan voor het meevieren van ons
30-jarig bestaan!

Feest
Zaterdag 27 augustus a.s. gaat vanaf 16:00 uur
het feest van start in ons clubhuis.
Jij als lid maar ook oud-leden èn je partner zijn
van harte welkom.
Heb je nog geen mail gehad, dan kan het zijn dat
je niet in ons digitale archief zit.
Zorg dat je erbij bent en meld je voor 1 augustus
#   ~" 
Ellen vormt samen met Cora de feestcommissie
en zij gaan er een onvergetelijke feestavond van
maken.

Geslaagd Groene
Hart Toernooi 2 juli
We kunnen terugkijken op een superdag waarbij
iedereen weer in de hoogste versnelling stond;
barcommissie, versiercommissie en park- &
groencommissie zorgden ervoor dat het de leden
en introducées aan niets ontbrak. Enige verwarring
#    %      
er 2 dames Carolien bleken te heten en er maar 1
stond ingedeeld. Maar dat werd ter plekke soepel
en naar tevredenheid opgelost.
Enthousiaste supporters zorgden voor gezelligheid
en aanmoediging vanaf de terrassen. Stralende
zonneschijn, strakke banen en de buren van TV
Slagwaardig, die een puntje pizza kwamen meeeten maakten het geheel compleet.
De overheerlijke pizza’s van Dhia’s Dagwinkel zijn
nu ook bekend aan de andere kant van de A12.
Er werd in de meest uiteenlopende combinaties
gemengd dubbel gespeeld.

De prijzen:

Barcommissie

Bij de dames
1 Ingrid Zaal
2 Carolien Twiss
3 Carolien vd Ven
Bij de Heren:
1 Peter de Jong
2 Fons de Wit
3 Martin Verweij.
De troostprijs ging
naar introducé Seger
Wassenaar, die in zijn
jeugdig enthousiasme
licht geblesseerd raakte.

 #  ##     
bar, ondersteund door Anke die het terras
voornamelijk bewaakte. De voorraden waren
gelukkig goed aangevuld door Evert.

>       %[    # "  
toernooi?
Dan kunnen de leden en introducées die nu verhinderd waren ook meedoen.
Hier wordt aan gewerkt…..

Voor alle foto’s: zie onze website www.tvwiericke.nl

Welkom nieuwe leden!
Stefan, Lilian, Muriëlle en Frank zijn nieuw bij de club en
hebben we al diverse malen de bal over het net zien slaan. Onze
racketavond op woensdagavond is een uitgelezen moment om
nader met andere leden kennis te maken. Wil je ook lid worden
of heb je een vraag, mail ons dan:
ledenadministratie@tvwiericke.nl
Sportieve groet namens het bestuur, Rosika Twiss
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GEZOCHT

Nieuwerbrug

TOUWTREKPLOEGEN

ACTIVITEITEN
Augustus
Oranjevereniging “Prinses Juliana” is op zoek
naar ploegen die mee willen doen aan het
jaarlijkse touwtrektoernooi in Nieuwerbrug op
zaterdagavond 3 September.

Di 2 aug

19:00

Jeu de Boules

Di 2 aug

13:30

Wandelen

Di 9 aug

19:00

Jeu de Boules

Di 9 aug

13:30

Wandelen

Di 16 aug

13:30

Wandelen

Di 16 aug

19:00

Jeu de Boules

Stel een team samen met 6 vrienden, vriendinnen,
familie, collega’s, sportvrienden enz. en zoek een
coach en doe mee aan dit sportieve en vooral
gezellige evenement.

Di 23 aug

13:30

Wandelen

Info en aanmelden bij

Di 23 aug

19:00

Jeu de Boules

Do 25 aug

20:00

Bingo

Di 30 aug

13:30

Wandelen

Di 30 aug

19:00

Jeu de Boules

Truus van de Lely 06-11211103

Marianne
Hogendoorn
Oranjevereniging
'Prinses Juliana'
Nieuwerbrug aan de Rijn

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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Wat weet jij over de bij?

Het leven van een bij
Een volwassen bij leeft meestal maar een paar
weken. Er zijn een paar soorten, zoals de hommel,
waarvan de vrouwtjes overwinteren. Deze
bijen kunnen wel een half jaar oud worden. Bij
honingbijen overwintert de koningin met een deel
van het volk.
Wist je dat het grootste deel van de in Nederland
voorkomende bijen alleen woont? Sommige soorten
bijen, zoals de honingbijen, wonen wel bij elkaar.
Deze soorten noemen we sociale bijen.

De bij is klein, maar superbelangrijk voor mens én natuur. Ze zijn onmisbaar
voor het verspreiden van stuifmeel waardoor bloemen en planten kunnen
groeien. In Nederland leven wel 360 soorten bijen! En wist je dat de hommel
eigenlijk ook een bij is? Check hier alles wat je wilt weten over de bij.

Bijen in soorten en maten
Waar maken ze
hun nest?
Bijen maken een nestje om hun
eieren in te leggen en de larven in
te laten opgroeien. De verschillende
bijensoorten doen dit weer op
verschillende manieren. Sommige
soorten, zoals de zandhommel
graven bijvoorbeeld een gangetje
in de bodem. Andere bijen maken
graag nestjes in holle ruimten boven
de grond, zoals holle stengels en
muurspleten. En heb je wel eens
gehoord van de koekoeksbijen? Die
laten anderen het werk opknappen.
Ze gebruiken de nestjes van andere
bijen om zijn larven in te leggen.

In Nederland leven 360 soorten bijen.
Meer dan de helft hiervan is helaas aan het
verdwijnen.Elke soort bij is weer anders.
Hommels zijn bijvoorbeeld 5 keer zo groot
als kleine maskerbijtjes. Hommels hebben
ook een wollige, kleurrijke beharing. Andere
bijen zijn juist klein, slank en bijna kaal.

Links een bij (grijze zandbij), rechts een wesp
Bijen en wespen lijken veel op elkaar. Je
kan bijen onderscheiden door hun lange
beharing. Wespen zijn veel kaler. Ook
hebben bijen vaak een bosje extra lange
haren aan hun achterpoten, waarmee ze
stuifmeel verzamelen.

zwart lijf

Zonder bijen geen
kersentaart
Als bijen in een bloem op zoek gaan naar
voedsel (nectar), nemen ze ongemerkt
het stuifmeel van de bloem mee. Komt
dit stuifmeel via de bij in een andere
bloem terecht, dan wordt deze plant
bevrucht. Een fruitboom krijgt zo
vruchten. Veel planten in Nederland
(80% van alle soorten) zijn voor hun
bestuiving afhankelijk van insecten.
Zo kunnen bloemen, fruit en planten
groeien. En kun jij lekker genieten
van een sappige appel, kersentaart of
perenijsje.
De meeste bijen in je tuin vliegen
druk van bloem naar bloem, op zoek
naar nectar. Elke soort heeft weer z'n
eigen voorkeur in bloemen. Hoe meer
verschillende planten en bloemen je
in je tuin hebt, hoe meer verschillende
soorten bijen je naar je tuin lokt.
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• ik woon in bijenkasten,
maar je ziet me vaak in de
tuin • in Nederland hebben wij imkers nodig om
te kunnen overleven
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SOEP

nieuws van de brandweer
In de maand juni hebben we vooral veel
assistentie mogen verlenen.
Op 8 en 18 juni ter ondersteuning van
de ambulance door het afhijsen van
een patiënt. Dat wil zeggen dat de
patiënt medische zorg nodig heeft
en naar het ziekenhuis vervoerd
moet worden, maar de patiënt
niet zelfstandig naar beneden
kan. Het liefst met behulp van de
ladderwagen. Als dat niet lukt, dan
via de trap.
Ook op 18 juni net voor middernacht,
kwam de melding over een dier te
water. Bij aankomst bleek er een
paard in de sloot te liggen die er zelf
niet uit kon. Onbekend hoe lang het
dier er al in lag, maar hij/zij leek
vermoeid. Met vereende krachten
(betrokkenen en trekker) kon het
dier uit het water worden gehesen.
Na even op de zij te hebben gelegen
waren we blij dat het dier weer op
4 poten stond en zelf mee kon lopen
naar de stal.
Op 5 juni betrof de melding
“dienstverlening aan derden”. Dat
was een korte, maar snelle uitruk.
Met behulp van een betonschaar
hebben we de melder geholpen een
slot door te knippen.

Na mijn afscheid van Smullen in de Hooiberg > De
Smullerij wil ik mijn recept voor New Delhisoep
graag met jullie delen.
Benodigdheden:
1 groene en 1 rode paprika
2 gesnipperde uien
1 eetlepel kerrie
2 eetlepels olie
2 eetlepels tomatenpuree
1 liter water
2 (kippen) bouillontabletten
Q  X

Dan, op de vooravond van de
boerenprotesten, was er sprake
van hooibroei langs de N420. De
brandweer van Nieuwerbrug is in
ieder geval blij met de boeren,
want door een locale boer zijn we
        
geholpen. Met de trekker kon het
gemaaide gras uit elkaar worden
getrokken, waardoor het hooi
afkoelde.
Met water is de temperatuur nog
meer naar beneden gebracht
waardoor het risico op brand was
verdwenen. Voldaan terug naar de
kazerne en blij dat we dit werk
niet handmatig hoefden te doen.

Halveer de paprika's, verwijder zaad en zaadlijsten
en snijdt de paprika in kleine dunne reepjes. Fruit
deze met de uien en kerrie tien minuten In de
olie. Roer de tomatenpuree erdoor. Giet het water
erbij. Voeg de bouillontabletten toe en laat de
soep nog 15 minuten zachtjes doorkoken. Roer
voor het opdienen de room erdoor. Eet smakelijk.
Met vriendelijke groet,
 =%

Martine van Wageningen

Jaarlijkse ledenvergadering OVM
Als coöperatie houdt onze lokale Onderlinge ieder jaar
een Algemene Ledenvergadering. Op 7 juni jl. vond
de 112e Algemene Ledenvergadering plaats bij De
Droogspecialist in Bodegraven. Deze locatie was gekozen
omdat Onderlinge Rijn en Aar bij waterschades regelmatig
gebruik maakt van de diensten van De Droogspecialist.
De eigenaar van De Droogspecialist nam ons mee in de
wereld van de waterschades en hoe deze te voorkomen.
De Raad van Toezicht begint met een in memoriam voor
onze op 13 januari 2022 plotseling overleden voorzitter,
Jan Kempen. Zowel zakelijk als persoonlijk is het gemis
van Jan erg groot.
Na goedkeuring van de notulen van
voorgaand jaar, wordt de nieuwe
notulencommissie benoemd.
Aansluitend
wordt
Annemarie
Lekkerkerker, die per 1 mei 2022 na
goedkeuring door De Nederlandse Bank tot
directielid is benoemd, geïntroduceerd
aan de aanwezige leden.
Directeur Jeroen van Rhijn neemt de
leden mee in de algemene ontwikkelingen
van de Onderlinge in 2021. Onderlinge
Rijn en Aar is in 2021 qua verzekerd
kapitaal en premie stevig gegroeid. De
totale schade was boven het gemiddelde,
maar desondanks is er een mooi positief
resultaat behaald. Dit resultaat biedt op

zich ruimte voor een premierestitutie,
maar gezien de vele stormschades van
februari 2022, stelt de directie voor om
het volledig resultaat aan de reserves toe
te voegen.
De leden stellen de jaarrekening vast,
gaan akkoord met de winstbestemming en
verlenen decharge aan de directie en de
Raad van Toezicht.
De heer Koos Wagensveld is aftredend
en stelt zich (her)kiesbaar als voorzitter
van de Raad van Toezicht. De leden zijn
akkoord met (her)benoeming.
Nadat er 2 nieuwe kandidaten (onder
voorbehoud van goedkeuring door De
Nederlandsche Bank) voor de Raad van

Toezicht zijn voorgesteld, te weten
Jon van den Helder en Geert Braam,
neemt de kersverse directeur Annemarie
Lekkerkerker ons mee in een vooruitblik
voor het jaar 2022.
Onderlinge Rijn en Aar blijft een solide,
lokale verzekeraar die graag persoonlijke
aandacht aan haar leden geeft. Om deze
persoonlijke aandacht te kunnen blijven
geven, is zij wel naarstig op zoek naar
personeel. Dus mocht u interesse hebben
of iemand weten die geïnteresseerd
is? Kijk een op onze website: www.
onderlingerijnenaar.nl.
Jeroen van Rhijn
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7 keer op rij
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Beste Wijnsupermarkt
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5 keer op rij
2020
Meest Verantwoorde Supermarkt



3 keer op rij
Beste Vleeswaren Supermarkt



2 keer
Klantvriendelijkste Supermarkt



Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019


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

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



 

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00
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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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Korte Waarder 28, Nieuwerbrug a/d Rijn
tel.: 06 26 28 21 88
info@djamilafashion.com
www.djamilafashion.com

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

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

