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

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

Baelde uitvaarten,
professioneel en betrokken

Explosief 
in kleur!

www.drukkerijvuurpijl.nl

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes

> Doordruksets
> Facturen

> Brochures
> Folders

> Vlaggen
> Visitekaartjes
> Textiel

> Trouwkaarten
> En nog veel meer

bouwkundig tekenwerk en presentaties - www.3dfloor.nl 
 

Hoge Rijndijk 38  Nieuwerbrug 

 
bouwkundig tekenwerk en presentaties - www.3dfloor.nl 
 

Hoge Rijndijk 38  Nieuwerbrug 

bouwplannen ? 

Bel 
vrijblijvend

voor 
een 

passende
voordelige

������

                                                                          
  

 AUTOSCHADE  
                Spanjeweg 26a Bodegraven             

 0172 652373     info@zaalautoschade.nl 

Oedeemfysiothera rapie

Telef  W

Telef

www.fysiot

fo@fysiot

Telef  Waarder 0348 - 50 15 05

Telef werbr

www.fysiotherapiemaxim

fo@fysiotherapiemaxim
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ABONNEMENTEN
Hoe te handelen voor het verkrijgen van een abonnement?
U meldt zich aan bij Henk Aberson, tel. 688 362. Na betaling 
wordt dan de Nieuwsbrug aan u toegezonden. Abonnementsprijs 
voor 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  
Brugjes zijn alleen voor de ingezetenen van de Brandschouwerij 
en gratis. Maximaal 6 regels. Insturen via de mail.

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

REDACTIETEAM

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

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

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

Cora Postema Weyland 34 
 Telefoon 06 - 50655437
 cora@corapostema.nl 

Leonie Bosklopper De Bree 4a 
 leoniebosklopper@gmail.com

ALGEMEEN

Verspreidingsgebied  Brandschouwerij Nieuwerbrug

Bezorging  Laatste dag van de maand

Oplage  860 exemplaren

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

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 Rosika Twiss 

Drukwerk  Drukkerij Vuurpijl, Elim

Voorwoord
Het is al weer december. Einde van een jaar, en wat voor jaar. Het 
begon nog in de ban van corona, daarna gingen alle remmen los. 
De landsgrenzen gingen weer open, reizen werd weer doodgewoon. 
Koningsdag en het touwtrekken waren als vanouds. Maar toch is 
alles anders. De vlaggen hangen nog steeds op de kop, alles lijkt om 
stikstof te draaien. Ongrijpbaar, net als energie of politiek. De prijzen 
stijgen, gelijk de spanning in de maatschappij. Overal wordt personeel 
gezocht, waar zijn toch al die mensen van vóór corona gebleven? Op 
de klimaattop in Egypte lukte het de regeringsleiders niet om af te 
spreken de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. 
De gedachte dat alles maakbaar is, lijkt me niet langer houdbaar. 
Gelukkig leven we in Nieuwerbrug nog aardig dicht bij de natuur. Als het 
regent is het nat en als het waait, merk je dat ook meteen. Er komen 
heel veel foto’s van prachtige zonsopkomsten en -ondergangen voorbij. 
Veel dingen blijven gewoon doorgaan. Zelfs als de boot niet vaart, komt 
Sinterklaas toch aan in Nieuwerbrug. De kleur van de Pieten lijkt er al 
niet meer toe te doen. 
Misschien went het dat het leven niet meer zo voorspelbaar is als we 
dachten. “Hoe minder je vasthoudt aan dat wat was, hoe meer je kunt 
meebewegen met wat er komt”, las ik laatst ergens. Een zin om te 
onthouden dacht ik. Maar nee, dan houd je het juist vast. Ik weet het 
ook niet meer. Ik kan alleen maar er op vertrouwen dat we allemaal 
in vrede verder kunnen leven, in een warm huis en met voldoende 
te eten. Ik weet dat dit niet vanzelfsprekend is. Gelukkig zijn we in 
Nieuwerbrug nog gewend om elkaar te helpen. Laten we dat dan vooral 
maar vasthouden en blijven omkijken naar elkaar. 
Als redactie wensen we iedereen een warme kerst, een koel hoofd en 
voldoende energie om er een mooi nieuw jaar van te maken. 

Cora Postema
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
     WANNEER                       WIE       WAT               WAAR     TIJDEN

30  nov  woensdag      Inloopavond woningbouw Wierickehuis      16.00 - 18.00 

08  dec  donderdag    Schrijfavond Amnesty Wierickehuis     19.30 - 21.30  

12  dec  maandag     Chr. jeugdclub  meisjes en jongens gr. 3, 4 en 5  Wierickehuis      14.15 - 15.30

12  dec  maandag     Chr. jeugdclub  meisjes en jongens gr. 6, 7 en 8  Wierickehuis      18.45 - 20.00  

13  dec  dinsdag        Huis Van Alles   samen eten kerstviering              Wierickehuis      12.00 - 13.30 

13  dec  dinsdag          Tolvignet Wierickehuis       10.00 - 13.00 

14  dec  woensdag      Kerstviering senioren Bethlehemkerk  14.30 

17  dec  zaterdag      Brugkerk   oud papier Dorp                     07.30 

17  dec  zaterdag        Tolvignet Wierickehuis      10.00 - 13.00

21  dec  woensdag      Stilte in het dorpsklooster Brugkerk             20.30 - 21.00 

24  dec  zaterdag         Familie kerstavond dienst Bethlehemkerk  19.30 

29  dec  donderdag    Huis Van Alles   Bingo                                              Wierickehuis      20.00 

Kopij aanleveren: via de mail: 
postvoordenieuwsbrug@live.nl. 
  
Zijn er voor de maand januari 
2023 nog dingen die u in deze 
rubriek wil zien?   Graag even 
een mail 
postvoordenieuwsbrug@live.nl  

onderhoud, reparaties,
apk keuringen,
in- en verkoop
van alle merken auto’s

volkswagen audi specialist

autoservice

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

Jan Wijnen en Ronald Feijt  telefoon  0348 - 460170

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

volkswagen audi specialist
Wij zijn gespecialiseerd in al het onderhoud

en reperatie's van uw vw audi seat en skoda.

Golf van Biskaje 4a-1
3446 CP Woerden
www.autoserviceJaron.n
info@autoserv iceJaron.n

✆ 0348 - 460170

KOOP LOKAAL

VERZEKER

LOKAAL

Meer weten?

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

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK 2022

Diensten om 9.30  
en  18.30 uur

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUWERBRUG

De apotheekhoudende huisartsenpraktijk aan de Gravin 
Jacobastraat 24 is op werkdagen telefonisch bereikbaar 
tussen 8.00 en 17.00 uur op nummer 0348 -688379 Ook voor 
spoedgevallen kunnen mensen terecht via het reguliere 
nummer 0348 - 688379 (keuzemenu nummer 1). Voor dringende 
huisartsenhulp 's avonds, 's nachts, in het weekend en op 
feestdagen belt u het nummer van de huisartsenpost
Midden Holland 
Bleulandweg 10, 2803 HH te Gouda 
Telefoon 0182-322 488  www.hapmh.nl 

De apotheek wordt buiten kantooruren waargenomen door: 
DienstApotheek Midden-Holland (D.A.M.) 
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda 
Telefoon 0182-698 820  
www.dam-mh.nl

 MELDPUNT DIERENNOODHULP
Tel. 06 – 22251111 op werkdagen van 08.00 – 20.00 uur. Na 
20.00 uur en in de weekenden alleen voor spoedeisende 
zaken.

SPREEKUUR WIJKAGENT
Bellen voor een afspraak kan via telefoonnummer 0900-8844 
en vervolgens kunt u vragen naar één van de volgende 
wijkagenten; Vincent Both of Lucky Tomasouw.

4 dec.  09.30 uur  ds. Nathan Noorland 
   Kom over de brug dienst
  18.30 uur  ds. A. Baas 
11 dec.  09.30 uur  ds. B.F. Bakelaar, Krimpen a/d Lek 
  18.30 uur  ds. M.J. v.d. Poel, Utrecht 
18 dec.  09.30 uur  ds. P.J. Droogers, Werkendam 
  18.30 uur  ds. A.J. R. Treur 
24 dec.  19.30 uur  familie kerstdienst ds. Nathan Noorland 
25 dec.  09.30 uur  ds. A.J.R. Treur 
  18.30 uur  ds. Prop. L. Solleveld, ’s-Gravenzande 
��������� 	
��	����� �����������������
31 dec.  19.30 uur  ds. A.J. R. Treur 
   Oudjaarsdienst 

Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven. 
U kunt op Hervormd Bodegraven altijd luisteren naar 
de diensten onder “uitzending gemist”. 

4 dec.  ds. Nathan Noorland 
 Kom over de brug dienst in de Bethlehemkerk
11 dec.  ds. S. Honing, Woubrugge 
18 dec.  ds. Nathan Noorland  
24 dec.  19.30 uur familie kerstdienst ds. Nathan Noorland
25 dec.  ds. Nathan Noorland 
31 dec.  ds. Nathan Noorland, Oudjaarsdienst 
��	�
����
��
�������
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�
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Mijn ogen dwalen over zee
Gedachten gaan met eb en vloed mee

In liefde beleef ik mijn leven
Dankbaar voor alles wat mij is gegeven

Het was altijd samen, het was wij
Mijn liefde voor jou, blijft, zoals oneindig tij

Met veel verdriet maar ook met grote dankbaarheid, nemen wij afscheid 

van mijn dierbare en moedige echtgenote, onze lieve moeder, 

schoonmoeder en oma

Margaretha Kleinveld - Ravensberg
- Marga -

* Boskoop, 28 mei 1948                     � Zuidlaren, 17 november 2022

  Zuidlaren  ̀           Jaap Kleinveld

  Veenhuizen           Marga Kleinveld

  De Groeve            Wijnand Kleinveld

               Didi Kleinveld – Mulder

              Julia en Thom
Jardensweg 8

9472 PG Zuidlaren

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

BELANGENORGANISATIE TER BEVORDERING VAN PSYCHISCHE, SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEID.

Tielweg 3, 2803 PK Gouda
0182 - 51 90 60
info@kernkracht.nl
www.kernkracht.nl
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Wil jij ondersteuning van een 
Ervaringsdeskundige Naaste? 
Familieleden, vrienden, mantelzorgers van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid hebben vaak zorgen om hun naaste. Dit kan intensief zijn. 
Anderen begrijpen soms niet hoeveel invloed de ziekte van een naaste kan 
����������	�
������������������
�	������������	�����������	����	���������

������
������������
����������
���������

�����	�������	���	����������	���!�"�����
�
����������
�������
mantelzorgers van mensen met een psychische kwetsbaarheid hun eigen 
ervaring in om andere naasten te ondersteunen. 

Een Ervaringsdeskundige Naaste is iemand   
� Die naast je staat.
� Een luisterend oor biedt.
� Eigen ervaring, kennis en vaardigheden inzet om jou te steunen.

Ben je naaste van iemand met een psychische kwetsbaarheid en wil je 
steun van een Ervaringsdeskundige Naaste ontvangen? Neem dan contact 
op. We starten met een kennismakingsgesprek. Op basis van je behoeften, 
wensen en mogelijkheden zoeken we een Ervaringsdeskundige Naaste die 
bij jou past. Als er na de kennismaking met de Ervaringsdeskundige Naaste 
een klik is, maken jullie samen onderling afspraken over de bezoeken.
Zowel jij als de Ervaringsdeskundige Naaste kunnen terugvallen op de 
coördinator bij vragen of problemen.

����������	��
��	����������
�����
� 
Neem dan contact op met: 
Jeanet Moerings, projectcoördinator Naasten voor naasten, 
06 - 28 99 90 55, jmoerings@kernkracht.nl

Naasten voor naasten

Familiedienst kerstavond

Dit jaar organiseren de kerken in Nieuwerbrug op kerstavond een 
Familiedienst in de Bethlehemkerk.
Iedereen van jong tot oud is welkom! 
Reserveer 24 december 19:30 maar vast in de agenda. 
We gaan er weer wat moois van maken! Komen jullie ook?
Warme kerstgroet namens Bethlehemkerk en Brugkerk



Twee-onder-een-kapwoningen
Drie-onder-een-kapwoningen 
Vrijstaande woningen

Ontwikkeling/realisatie:

Verkoopinformatie:

Telefoon 0348 - 48 80 05

HIER
WIL JE

WONEN!

De Koning makelaars
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Start verkoop: Q4 2022
Schrijf je nu vast: www.debrugsezoom.nl

Wat wordt jouw plek in De Brugse Zoom? Elk plekje in De Brugse 

Zoom heeft zijn eigen kwaliteit. Zo kun je kiezen uit:

• een plekje met fantastisch uitzicht  op de weilanden

• een plekje met perfecte zonligging

• een plekje met heerlijke rust

• een plekje met een groene invulling naast de woning

We kunnen ons voorstellen dat het met zoveel goede plekjes lastig 

kiezen is, maar laat dat dan het luxeprobleem zijn van wonen in De 

Brugse Zoom!

VERKAIK WAARDER

Verkoop • Reparatie • Onderhoud
Wasstraat •  Tankstation

Kijk voor onze voorraad auto’s en aanhangwagens op:

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

info@verkaikwaarder.nl

AUTO'S EN AANHANGWAGENS
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Van massage wordt gezegd dat het 
lichamelijk evenwicht bevordert. Het 
brengt de organen in een betere conditie 
������� ��� ���� ������������ ������ ���
doorbloeding en energiehuishouding wordt 
geoptimaliseerd. In principe is daardoor 
een massage bij vrijwel alle klachten van 
toepassing. Omdat een lichaamsmassage 
��� ���� ���������������� ������� ����
����"������� ������ �����#� $���� ���� ��%�
voor en ontspanning van lichaam en geest, 
wat weer een voorwaarde is door herstel. 
Wetenschappelijk is aangetoond dat 
massage de aanmaak van oxytocine 
bevordert. Oxytocine wordt ook wel het 
%�������������������������&�*��������
de positieve werking van de spijsvertering, 
de ademhaling en het geheugen en het 
werkt tevens pijnstillend. Daarom wordt 
er ook gezegd: “Een aanraking zegt meer 
dan 1000 woorden”. 
Een massage stimuleert het zelf 
genezend mechanisme van het lichaam, 
verbetert bloed- en energiedoorstroming 
��� &�*�������� ���� $���+�������� �"�
een positieve manier. Een goede 
doorbloeding en energiedoorstroming in 
organen en weefsels zorgen ervoor dat 
������������ �������+�����������������
���������������&����+����������������
Jezelf rust gunnen is een kunst. Neem een 
kijkje op mijn website www.vitaferma.nl 
of bel me 06-320 53 753 
Ik zie je graag in de praktijk aan de Graaf 
Adolfstraat in Nieuwerbrug

Lydia Smith

Begin november werd TeVoet uitgenodigd 
voor een vergadering met de gemeente en 
de Gasunie. 
Het “nee" van de Gasunie is veranderd in 
een voorstel om de kade met de gasleiding 
haaks te kruisen en via een perceel ten 
zuiden hiervan naar de Dubbele Wiericke te 
lopen. 
De gemeente gaat dit voorstel onderzoeken. 
TeVoet steunt dit, maar is/blijft kritisch 
vanwege vraagtekens bij de uitvoerbaarheid 
en de opstelling van de Gasunie. Als het 
voorstel niet binnen redelijke termijn 
realiseerbaar blijkt dan blijven wij ter 
discussie stellen waarom wandelaars om 
veiligheidsredenen niet op de Gasunie kade 
kunnen worden toegelaten. 
Toelichting 
De Gasunie verschool zich met haar “nee” 
in de e-mails naar ons en de gemeente 
achter een afspraak met het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en de 
Omgevingsdienst Midden Holland. Omdat de 
Gasunie verder geen enkele openheid van 
zaken gaf, heeft TeVoet in september een 
beroep gedaan op de Wet Open Overheid. 
Met de informatie die wij ontvingen konden 
wij beter beargumenteerd tegengas geven. 
Wij vinden dat een grote onderneming 
als de Gasunie ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid heeft en door haar 
voorstel de oplossing bij derden legt. 
Het slagen van het voorstel is afhankelijk 
van de toestemming van de grondeigenaar 
van het perceel. Bovendien zijn er meer 
kosten voor de gemeente: aanleg extra brug 
en de eventuele grondaankoop. 
Belangrijk is ook dat TeVoet zich afvraagt 
of de afspraken die er gemaakt zijn tussen 
de relevante overheden/toezichthouders 
m.b.t. de risicoanalyse van de buisleiding 
niet nodeloos beperkend zijn voor 
wandelaars. 
Dit laat onverlet dat TeVoet heel blij is met 
deze belangrijke stap voorwaarts! 
Maar….uit de beantwoording van de 
PvdA vragen, die in oktober gesteld zijn 
(Schriftelijke vragen PvdA Wandelpad 
Dubbele Wiericke) blijkt weinig ambitie van 
de gemeente. Elke creativiteit ontbreekt 
evenals een kritische opstelling t.a.v. 
ProRail. Er worden getallen genoemd die 
oncontroleerbaar zijn en die betwist zijn 
tijdens de hoorzitting van de Commissie 
Bezwaren. De noodzaak van de vervanging 
van de duiker is eveneens oncontroleerbaar. 
Jammer dat de 125.000 euro niet 
gereserveerd is voor een onderdoorgang, 
zoals wij hadden voorgesteld. 
TeVoet roept de gemeente op creatief om 
te gaan met de uitdagingen. Waar een wil 
is, is een weg. Nieuwerbrug verdient een 
alternatieve kruising van het spoor!

TeVoet,
vereniging van 
wandelaars 

Nadat het twee jaar niet door kon gaan 
vanwege coronamaatregelen, willen we dit 
jaar weer een kerstmiddag organiseren voor 
de senioren van Nieuwerbrug. 
De middag wordt gehouden op woensdag 14 
december in de Bethlehemkerk, aanvang 
=>��	� ���� Q�� &�������� ���� %�X�Y����� ���
daarna is er een viering in de kerk. Daar 
zal ds. Treur een meditatie houden en is er 
genoeg ruimte voor samenzang van bekende 
kerstliederen. Na de viering is er een 
gezamenlijke broodmaaltijd. 

Massage in Nieuwerbrug - Vita Ferma

Stress, iedereen kent het, iedereen heeft weleens last van 
stress. Niet alleen omdat we het zo druk hebben, maar eerder 
door mentale en psychische druk. Onze jachtige manier van 
leven, de vele prikkels waar we aan blootgesteld zijn via    

De spoorkruising Kerstviering voor senioren 
in Nieuwerbrug

Alle mensen van 70 jaar en ouder 
zijn van harte uitgenodigd. 
Als u nog niet benaderd bent 
voor deze middag, kunt u 
zich telefonisch opgeven bij 
[���%�� ��X���� \	=]�^�`�q>q{�
of Margo van der Burg (0348-
688417). Voor vervoer kan 
worden gezorgd. 
Q�� $������ ���� |��� ������� ��
daar te ontmoeten. 
Namens de kerstcommissie 
van de Bethlehemkerk en de 
Brugkerk.
Bent u niet in de gelegenheid 
om te komen, maar wilt u de 
viering via kerkradio of internet 

www.hervormdbodegraven.
nl meeluisteren, dan kan 
er een liturgie bij u worden 
thuisbezorgd. 

We horen het graag. 
Margo van der Burg

reclame, televisie en internet, de 
elektrosmog, de luchtvervuiling, 
de toevoegingen in onze voeding: 
al deze aspecten zijn op zichzelf al 
belastend voor de mens. Laat staan 
de combinatie van dit alles. Tachtig 
procent van alle ziekte-beelden 
zijn immers gerelateerd aan stress. 
Hoe goed is het dan te weten dat 
massage van het lichaam, en dan ook 
��� &��$����� ���� ���������������
���� ��������� ����������
behandelmethode is die veel kan 
betekenen voor de gestreste mens 
met al zijn klachten, mede dankzij 
de ontspannende werking hiervan. 
Een ontspanningsmassage zorgt 
ervoor dat mensen stukken beter in 
hun vel gaan zitten. 
Mensen voelen vaak pas hoe 
gestrest ze zijn nadat ze zich wat 
gaan ontspannen. Als resultaat van 
een ontspannende massage voelen 
mensen zich in eerste instantie 
vaak erg moe. Zij worden zich voor 
het eerst bewust dat er zoveel 
vermoeidheid in hun lichaam zit. Dit 
is dus een GOEDE reactie. Na verloop 
van tijd verdwijnt de vermoeidheid 
vanzelf en gaan zij zich veel 
energieker en vitaler voelen. 
Waarmee zou Vita Ferma jou kunnen 
helpen? Alle vormen van stress en 
hoofdpijn, spierpijn en –krampen. Dit 
is maar een kleine selectiewaar een 
ontspanningsmassage voor  ingezet 
kan worden. Hoe kan een massage 
helpen om pijn te bestrijden? 



Verstand van lekker eten en service!

Tel. 0172-612204

� Maaltijdenservice
� Vorstelijk belegde broodjesservice
� Catering en buffettenservice
� Eigen worstenmakerij
� Het lekkerste vlees van 

lokale en Nederlandse boeren.
KERKSTRAAT 26 BODEGRAVEN, BEZORGING OP LOCATIE
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KEURSLAGER KAMERLING 

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

WIL DE WIT

WEYLAND 19
2415 BB NIEUWERBRUG AAN DE RIJN

TELEFOON 0348 - 68 84 22
Spanjeweg 16 -  2441 PX   Bodegraven
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Sinterklaasintocht

Op 19 november 2022 heeft een heel 
mooi en succesvol Sinterklaasfeest 
plaatsgevonden in het Wierickehuis in 
Nieuwerbrug, uiteraard was dit niet gelukt 
zonder de bijdrage van de sponsors, die 
wij hiervoor dan ook hartelijk willen 
bedanken. 
Ondanks de moeilijke tijd waar iedereen 
mee te maken heeft, hebben wij van alle 
sponsors toch een mooi bedrag ontvangen, 
zodat wij de kinderen in Nieuwerbrug 
een fantastische middag hebben kunnen 
bezorgen.

Graag willen wij onze sponsors van 
dit jaar benoemen: 
- T.F.A. van Dam 
- Fam. Van Rossum 
- C.H. van Velsen 
- RB Bouwmanagement 
- Ian Beijk 
- Onderlinge Rijn en Aar UA 
- Francken Metaal B.V. 
^����������"�����}��^|���
- W.H.J. Mourits 
- F.R. Boer 
- F.H.M. Reijn 
- Rene Lekkerkerker Schilderwerken 
- G.C. van den Bruggen 
- AkroN Auto’s 
- Boer Bouw B.V. 
- C&C Design 
- Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
- Westwoude Holding B.V. 
- M. van Heel CJ 
- Verweij Houttechniek 
- Autoservice Jaron

Het Sinterklaascomité heeft de organisatie met heel veel plezier gedaan en wenst 
iedereen een mooie Sinterklaasavond toe op 5 december. Graag weer tot volgend 
jaar en hopelijk komt de Sint dan weer met de boot over de Oude Rijn aan. 

Namens het Sinterklaascomité Nieuwerbrug en alle vrijwilligers
Angelique Overes

Op 21 en 22 oktober is in het Wierickehuis weer de jaarlijkse 
kleindierententoonstelling georganiseerd door D.V.V. 
Nieuwerbrug en Nut en Sport Woerden. Helaas moest de show 
dit jaar beperkt worden tot het tentoonstellen van konijnen. In 
totaal waren 173 konijnen aanwezig, van kleine Kleurdwergen 
tot grote Vlaamse Reuzen. Tussen de winnaar in de algemene 
klasse en het winnende jeugdlid zit 70 jaar leeftijdsverschil! 
Prachtig om te zien dat jong en oud plezier beleven aan deze 
hobby. Jan Spanenburg, winnaar met een konijngrijze Vlaamse 
Reus, gaf aan jeugdlid Flore van der Poel, winnaar met een 
konijngrijze Kleurdwerg, het advies om door te zetten. Ook al 
zit het weleens tegen of heb je minder geluk, gewoon doorgaan. 
Hou vol! Er waren maar liefst 9 jeugdleden als inzenders. Voor 
alle jeugdleden was er een aanmoedigingsprijs en een bewijs 
van deelname aan deze prachtige open tentoonstelling. 
Hopelijk mogen er volgend jaar ook weer andere diergroepen 
zoals kippen, duiven en watervogels ingezonden worden. 

Adrie Spruit

Jaarlijkse tentoonstelling kleindieren

Wegens spetterend succes is de levensgrote 
eerlijke aftelkalender helemaal terug van 
weggeweest. 
Hij zit knettervol met 25 Tiny 
chocoverrassingen in 10 verschillende smaken 
én tips & tricks hoe jij mee kunt doen met 
onze missie. Jep, een grote aftelkalender met 
een grote missie om 100% slaafvrij de norm 
te maken in chocolade. Da’s nog ’es eerlijk 
aftellen naar kerst. Lekker met jezelluf of als 
kado (lief!). (op=op) En verder kun je of u bij 
ons terecht voor:

Vanaf vandaag in de 
Wereldwinkel Bodegraven 

Verras vrienden, kennissen, familie, 
colleag’s, zakenrelaties en medewerkers met 
een persoonlijk geschenk of cadeaupakket.

De Fairtrade cadeauwinkel (Wereldwinkel) in 
Bodegraven biedt een variëteit aan fairtrade 
artikelen.Kom naar de winkel en laat u 
inspireren door onze verrassende fairtrade 
cadeaus. 
Als u speciale wensen heeft, denken wij graag 
met u mee. En kijken wij of wij uw wensen 
kunnen vervullen.
Laat u de keuze van een geschenk liever aan 
de ontvanger over, dan is een cadeaubon van 
onze winkel een goed idee. U kunt daarop 
zelf een bedrag naar wens laten invullen 
(Kerkstraat 25 2411 AA (0172-613664)

KLEINE GESCHENKEN TOT CADEAUPAKKETTEN

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

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

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

Wildhandel Arjan de Wit
Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug

Tel. / fax: 0348 - 688 147
Mobiel: 06 - 55 100 457



Meubelmaker

WIM MULCKHUYSE
Ambachtelijke houtbewerking

op interieurgebied

Wim Mulckhuyse v.o.f.
Weyland 9
2415 BA Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 025

Gespec
ialiseerd

in keukens!

Trappen, bordessen, hekwerken
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Anita van der Neut                 
Steenbakker 15

2415 CH Nieuwerbrug      
Telefoon 06-23344639                    

landelijk geregistreerd        
������%��������|������������������

Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl
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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. 

Wanneer:  Dinsdag 13 december 2022 
Waar:  Huis van Alles, Wierickehuis
Tijd:  Inloop 11.45 uur, 
         Maaltijd 12.00 uur - 13.30 uur
Kosten:  € 6,50 (overhandigen na de maaltiid)
Inschrijven:  t/m donderdag 29 september 
   bij Mieke Burggraaf 
 telefoon: 06-29275234 
 mail: mieke.tuin92@gmail.com

UITNODIGING WARME MAALTIJD
13 december  2022 

KERSTMENU
Glaasje bouillon

Bolletje salade

*****
Rollade in bladerdeeg met champignonroomsaus
Sperzieboontjes met spek en gemengde salade

Aardappelkroketjes en pom duchesse 

*****
Flensjes met ijs en stoofpeertjes

Geslaagd buurtfeest Graaf Lodewijkstraat 

Voor het eerst sinds zo’n 30 jaar stilte hebben de bewoners van de Graaf 
Lodewijkstraat een buurt barbecue gehouden. 
Anke, Leanne, Kendrick en Rens hebben er een geweldig feest van gemaakt. 
Een feestelijk versierde partytent, picknicktafels, een springkussen voor de jeugd, 
aan alles was gedacht.  
�������� ���� $���� ������ ���%���� ���� ��� ����� +��� ������ "��%|��� ��������
door het team. Heerlijke salades, stokbrood en natuurlijk heerlijk bbq hapjes, 
bereid door ‘meester kok’ André. Zelfs het weer op deze 25 september, de ‘dag 
na burendag’ werkte mee. Het was een leuke ervaring om met mensen uit je 
straat, die je anders alleen vluchtig even dag zegt, een praatje aan te knopen. En 
natuurlijk ontmoet je medestraatbewoners die je eigenlijk nog nooit gezien had. 
Er werd een hoop bijgepraat. Het enthousiasme was zeer groot. Zeker ook bij 
mensen die nog niet zo lang in ons dorp wonen. 
Van alle kanten werd geopperd om hier een jaarlijkse traditie van te maken. 
Zeker een aanrader voor andere straten om dit voorbeeld te volgen!! 
Buurtjes: Bedankt voor de gezellige middag. 

	
�����

Wat is jouw mooiste plekje 
in Nieuwerbrug?
In het oktobernummer heeft de redactie 
lezers gevraagd foto’s in te sturen voor 
de voorpagina. De keuze is gevallen op 
de foto van Rosika Twiss. 

Onderstaande foto gemaakt door Saskia 
Janmaat, is het net niet geworden. 

Dankdag

Veel gemeenten in Nederland vieren de Dankdag voor Gewas 
en Arbeid op de eerste woensdag van november. 
Inmiddels is het een traditie geworden dat er een viering plaatsvindt in de Brugkerk 
voor de kinderen, ouders en leerkrachten van de basisschool.  Onze dorpspredikant 
Nathan Noorland heeft de bijeenkomst ‘handen en voeten’ gegeven met een 
vertelling, gebed en zang. De kinderen hebben producten meegenomen voor de 
voedselbank. Zondag 6 november is de inzameling verder gegaan, aangevuld met 
een collecte.
Q���|�������������Y����$������������$�����������������������������������������
hebben. De mensen van de voedselbank in Gouda, daar valt Bodegraven en 
Nieuwerbrug onder, stonden versteld van de grote hoeveelheid producten.

Hartelijk dank namens de diaconie van de Brugkerk
Ans Verweij

ndt in de Brugkerk

Aart sloot aan in de stilte en toen hij 
een half uur later weer naar buiten liep, 
voelde hij zich anders op zijn benen 
staan. Aart: “Die grote kathedraal, 
met enkele mensen die zich in stilte 
verbonden, maakte diepe indruk op 
me. Ik dacht, dit zou ik bij ons in het 
dorp ook wel willen organiseren. Het 
maakt dat je tot rust komt. Dit gun ik 
veel meer mensen in deze bijzondere en 
chaotische tijd.” 
���� ���� ������%�������������������
Noorland medestanders voor zijn idee 
en samen hebben ze het opgepakt. 
In september 2021 zijn ze begonnen. 
Eén woensdagavond in de maand van 
20.30 tot 21.00 uur komen ze bijeen 
in de Brugkerk. Op 21 december is de 
volgende. 
De avonden verlopen volgens een vast 
ritueel. De mensen komen binnen in 
stilte en luisteren naar muziek, ze gaan 
verspreid door de kerk zitten. De kaarsen 

Het gebeurde toen dorpsgenoot Aart Nederveen voor zijn 
werk een congres in York bezocht. ’s Ochtendsvroeg, vóor 
het congres begon, liep hij nog even de kathedraal binnen. 
Daar leidde een priester van de Anglicaanse kerk een korte 
bijeenkomst, in stilte. 

op de tafel gaan aan en dan worden er enkele 
zinnen gesproken. Er wordt gezongen. Na een 
evangelielezing is er stilte. Deze lezing kan 
ieder op zijn eigen wijze verwerken; ‘What’s 
in it for me?’ Na een Luthers avondgebed 
verlaat ieder in stilte de kerk. 
Henk: ”De stilte verbindt. Het geeft het 
gevoel van wat er ook in de wereld gebeurt, 
wij houden elkaar vast. Zo samenzijn in stilte 
voelt heel kwetsbaar, maar die stilte werkt 
juist versterkend.” Aart: ”De stilte vormt een 
tegengeluid in deze tijd.” 
Wat wel aardig is: Tot het rampjaar 1672 
kende Nieuwerbrug een klooster van de 
Johannieter Orde ‘Hof van Waarder’. Precies 
400 jaar later heeft Nieuwerbrug weer een 
dorpsklooster. 
Iedereen die wil ervaren hoe versterkend en 
rustgevend ‘samen stil zijn’ kan werken is van 
harte welkom op woensdag 21 december om 
20.30 uur in de Brugkerk. 

Cora Postema

Beleef de magie van de stilte in het dorpsklooster 

Staat de volgende keer jouw foto 
op de voorpagina? Stuur hem naar 
postvoordenieuwsbrug@live.nl
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Bent u ook zo benieuwd hoe het staat met de nieuwbouwplannen van 
school De Brug en met de woningbouwplannen op De Wijde Wiericke? 
De eerste schetsen van de nieuwe school, met gymzaal, van het 
evenemententerrein en van de laatste stukjes woningbouw op De Wijde 
Wiericke zijn klaar. De gemeente wil ze u graag laten zien. 

Sint-Maarten 2022

Ook dit jaar was het een feestelijk gebeuren. Heel 
wat kinderen gingen de deuren langs om liedjes te 
zingen en snoepjes op te halen! De meeste kinderen 
mooi versierd met lampion of lichtjes, sommige slechts 
gewapend met een tas of emmertje waar het snoep in 
kon.

  
Een heerlijke tussenstop of afsluiter bij Donna op de 
Hoge Rijndijk. Zij stond weer klaar met koek en zopie. 
De kids dronken de heerlijke warme chocolademelk 
en de ouders konden genieten van de glühwein. Een 
traditie is geboren, op naar volgend jaar! 

Groetjes Donna en Lieneke

U bent van harte uitgenodigd om op 
30 november tussen 16 en 18 uur vrij 
binnen te lopen in het Wierickehuis 
om een kijkje te komen nemen. U 
kunt de tekeningen bekijken, die 
medewerkers van de gemeente, 
��$�*�%� Q����#� ���Q� ��� ����
de school u ter plekke kunnen 
toelichten. De leden van het 
schoolbestuur zijn aanwezig, net 
als wethouder Elly de Vries van 
onderwijs en wethouder Dirk-Jan 
Knol van ruimtelijke ordening. 
Heeft u goede ideeën? Dan horen 
zij het graag! 
In het nieuwe Integraal 
Kindcentrum De Brug komt – net 
als in de huidige school - een lokaal 
voor kinderopvang. Ook de gymzaal 
krijgt een plek in het gebouw. Tussen 
het Kindcentrum en de spoorlijn 
komt het evenemententerrein. 
Naar verwachting start de bouw na 
de zomervakantie van 2023. U kunt 
op 30 november in het Wierickehuis 
de eerste schetsen bekijken, maar 
$���� ���� ��|�������� ���+�"� ����
de school bekend is, informeren wij 
u daar natuurlijk ook over. 

In de omgeving van het nieuwe 
Integraal Kindcentrum De Brug 
worden woningen gebouwd. De 
Wijde Wiericke is opgedeeld in 
meerdere plangebieden waarvoor 
momenteel woningbouwplannen 
worden uitgewerkt. Op 30 
november kunt u deze globale 
plannen bekijken. 
Het is op dit moment nog niet 
bekend wat er gaat gebeuren 
met het oude schoolgebouw en 
de gymzaal aan de Burgemeester 
Bruntstraat. De gemeente gaat 
hier in de loop van 2023 plannen 
voor maken. 
Bent u verhinderd op 30 november, 
maar heeft u wel vragen of 
ideeën? Dan kunt u deze mailen 
naar nieuwbouw@bodegraven-
reeuwijk.nl. We komen er dan zo 
snel mogelijk bij u op terug.

Saskia Brus       Team Projecten
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Inloopbijeenkomst De Brug en De Wijde Wiericke 

'Hypotheekrente 
stijgt in een rap tempo'

De verwachting is dat dit niet tijdelijk is. Ook de energielasten lopen op.

Overweegt u te verhuizen of loopt uw rente binnenkort af 

dan raden wij u zeker aan om contact met ons op te nemen,

Ook als u uw woning energiezuinig wenst te maken 

kunnen wij u helpen aan de juiste financiering.

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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ACTIVITEITEN
Nieuwerbrug

DECEMBER 

Vrij 2 dec  10:00 - 12:00  Handwerkcafé
Ma 5 dec  10:00 - 12:00   Crea Bea
Di 6 dec  14:00 - 16:00  Soos
Di 6 dec  13:30  Wandelen
Wo 7 dec  14:00 - 16:00  Spelletjesmiddag
Ma 12 dec  10:00 - 12:00  Crea Bea
Di 13 dec  12:00 - 13:30      Samen eten kerstmaaltijd
Di 13 dec  13:30  Wandelen
Di 13 dec  14:00 - 16:00  Soos
Wo 14 dec  14:00 - 16:00  Spelletjesmiddag
Vrij 16 dec  10:00 - 12:00  Handwerkcafé
Ma 19 dec  10:00 - 12:00  Crea Bea
Di 20 dec  13:30  Wandelen
Di 27 dec  13:30  Wandelen
Do 29 dec  20:00  Bingo
Vrij 30 dec  10:00 - 12:00  Handwerkcafé

Beste Belanghebbende,

Voor het deelproject Enkele Wiericke, onderdeel van project 
Klimaatbestendige WaterAanvoer Midden Nederland, KWA+, 
hebben wij werkzaamheden uitgevoerd ten oosten van Fort 
Wierickeschans.
Op de plek waar de Enkele Wiericke uitmondt in de Oude 
Rijn hebben we twee bruggen vervangen voor nieuwe 
&���������������������������"�|���
De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond met 

uitzondering van het stuk groen ‘tussen de beide bruggen in. 
Dit gaan we begin 2023 afronden. Meer informatie 
Achtergrondinformatie over het project KWA+ en de 
maatregelen vindt u op www.hdsr.nl/kwa. Hier vindt u ook de 
animatie over het project. 

Heeft u vragen? Mail of bel de omgevingsadviseur Arianne van 
Trigt via arianne.van.trigt@hdsr.nl of +31(0)30 634 5753

Voedselkastje naast de Brugkerk

aanvullen. Het initiatief komt van leden van 
de Brugkerk, maar het is de bedoeling dat 
alle ‘Nieuwerbruggers’ meedoen! 
Als er maar één gezin is dat het dankzij 
onze ‘’weggeefkast’ in deze economisch 
moeilijke tijd iets makkelijker krijgt, is 
onze inzet al geslaagd. Doet u/ jij ook mee?

Diaconie Brugkerk
Ans Verweij

We hebben al verschillende keren gewezen op het voedselkastje 
naast de kerk. De kast is gevuld met houdbare levensmiddelen en 
het is de bedoeling dat mensen die het nodig hebben naar behoefte 
kunnen pakken en dat mensen die iets kunnen missen het kastje 

foto boven van l > r Christina de Vos, Anneliese de Vos, Anneke Strootman, 
Hella van der End en Marianne Oostveen.

Amnesty Nieuwerbrug bestaat dit jaar 45 jaar.
Wij willen dit luister bijzetten door middel van een schrijfavond zoals 
in de tijden van weleer.

Schrijf een brief. Verander een Leven.
Tijdens Write for Rights komen we ieder jaar rond 10 december in actie 
voor mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege 
hun werk, mening of om wie ze zijn. We sturen honderdduizenden 
brieven naar koningen, ministers en presidenten en vragen hun 
een einde te maken aan onrecht. Ieder jaar levert dat succes op. 
Activisten komen vrij, discriminatie stopt, daders worden berecht.

Voor deze mensen kun jij schrijven
Dit jaar hebben de mensen voor wie we schrijven één ding gemeen: 
ze zijn opgepakt omdat ze vreedzaam gebruikmaakten van hun recht 
om te demonstreren. Ze hebben niets misdaan, maar worden toch 
gestraft. Samen zetten we met brieven hun autoriteiten onder druk 
om hen vrij te laten of gerechtigheid te geven. Met kaarten aan de 
mensen zelf ben je een grote steun voor hen. We zijn ervan overtuigd 
dat een grote stapel brieven voor hen het verschil kan maken.

Onze Write voor Rights actie is op donderdag 8 december van 19.30-
21.30  in het Wierickehuis. Jullie zijn van harte welkom! 

Amnesty Nieuwerbrug. 

Wiericke te scheiden van de Oude Rijn (compartimentering). 
In de nieuwe bredere watergang is gekozen voor een andere 
oplossing: het werken met schotbalken. Om deze bij een 
calamiteit snel ter plekke te hebben, slaan we de balken op 
locatie op. De opslagruimte wordt ontworpen in een vorm van 
een bank. De bank, van ongeveer 5 bij 1 meter kan behalve 
als opslagplek voor de schotbalken, ook gebruikt worden als 
zitbank voor voorbijgangers.

Schotbalkenbank
Onder de oude 
verkeersbrug zaten 
deuren die in geval 
van nood gesloten 
konden worden om het 
water van de Enkele 

Afronding project



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

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00

7 keer op rij 
Beste Wijnsupermarkt 

5 keer op rij 
Meest Verantwoorde Supermarkt 

3 keer op rij 
Beste Vleeswaren Supermarkt 

2 keer 
Klantvriendelijkste Supermarkt 

2020

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2019

2020

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

BESTEL EENVOUDIG ONLINE
BIJ PLUS HOOGENDOORN

BOODSCHAPPEN 
BEZORGEN THUIS 
OF OP KANTOOR?

 info@pmvanbemmel.nl

�

�

�

�
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

Wilhelminakade  93 C
2741 JX Waddinxveen

Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66
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CBS de Brug

schoolplein niet toegestaan. Dit heeft ermee te maken dat 
sommige kinderen bang zijn voor honden en anderen denken 
dat ze elke hond kunnen aaien. Daar is niet elke hond van 
gediend. Er komen ook bordjes te hangen met een verbod voor 
honden. Als wij hier met elkaar alert op zijn kan het spelen op 
����"�������$���������|���

Nieuws van CBS de Brug 

VERKEERSREGELAARS GEZOCHT!! 

Volgend jaar op 31 januari organiseren wij weer 
een lampionnenoptocht. Om deze optocht in 
goede en veilige banen te leiden hebben wij 
verkeersregelaars nodig. Ben jij bereid om een 
e-learning te volgen en op 31 januari alles in 
goede banen te leiden, meld je dan gauw aan 
bij Marianne Hogendoorn 06-20107397. 

tolvignetten 2022  

de doorstroming bevordert. Daarom vraagt het College van 
Bruggemeesters u om uw vignet tijdens de verkoop in het 
Q����%����������������������
Q��$������������%�X�������"���������������������

Beste inwoners van de Brandschouwerij  
Binnenkort start de verkoop van het nieuwe 
tolvignet 2023. Het tolvignet kost ook dit 
jaar €5,00 Met de opbrengst van het vignet 
%������ +�� ��� ����� ��� ��������� &�������
van de lening die we hebben afgesloten 
om de Onafhankelijkheidstoren te kunnen 
restaureren. Daarnaast bent u met vignet 
herkenbaar voor de brugwachter, wat 

   Verkoop vignetten in het Wierickehuis : 
Dinsdagavond  13 december  19.30 tot 21.00 uur 
Zaterdagochtend  17 december  10.00 tot 13.00 uur 
Zaterdagochtend    7 januari  10.00 tot 12.00 uur 
Dinsdagavond  17 januari  19.30 tot 21.00 uur 
Dinsdagavond  24 januari  19.30 tot 21.00 uur 

   
Ook kunt u het tolvignet bij de brugwachter kopen. Dit kan 
natuurlijk als u met de auto de brug passeert maar dat geeft wel 
enig oponthoud. 
Zowel voor de verkoop in het Wierickehuis als bij de verkoop bij 
de brugwachter geldt: 
Neem uw kentekenbewijs mee want uw kenteken wordt op het 
vignet genoteerd en contant geld, want pinnen is niet mogelijk. 
Wij geven zo alle inwoners van Nieuwerbrug ruim de gelegenheid 
������������������"���������������������������+�����+�%�������
betrokkenheid kunnen wij dit cultureel erfgoed van Nieuwerbrug, 
dat van alle Nieuwerbruggers is, behouden en in stand houden.

Met vriendelijke groet,
College van Bruggemeesters

Dinsdag 31 januari is er weer een lampionnenoptocht ter ere van de 
verjaardag van onze prinses Beatrix. Wat is er leuker dan in het donker 
achter de muziek en majorettes aan te lopen. Wij hopen dat er weer veel 
kinderen (verkleed) mee komen lopen of meedoen met hun versierde 
|�����#�&����#�+����������%�������������%�$�����������������"�������
hang er een lampje in. Voor de mooist verklede kinderen en/of leukste 
voertuig, lampion enzovoort zijn er weer leuke prijzen te winnen. 
We starten om 18.30 uur vanaf het Wierickehuis. 
Oranjevereniging “Prinses Juliana” 
Nieuwerbrug aan de Rijn 
Marianne Hogendoorn

LAMPIONNENOPTOCHT 2023 

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'

Nieuwerbrug aan de Rijn

Waar wij ook voor uit moeten kijken is 
hondenpoep op het plein.
Helaas liggen er soms uitwerpselen op het plein. 
Daarom het dringende verzoek om geen honden 
op het plein toe te laten. Honden zijn op ons 

Binnen de school hebben wij de 
eerste ronde talentenateliers 
gehad. Het was een geslaagde 
eerste ronde van de talent-
ateliers. Er werd gedanst, gekookt, 
getekend, muziek gemaakt, 
geknutseld, er was een freerun-
workshop én er werden proefjes 
gedaan. Lijkt het u ook leuk om 
een keer te helpen bij een onderdeel? Denk aan een atelier 
breien/ dansen/ toneel/ timmeren. Of heeft u een een goed 
idee? We denken graag met u mee. Wilt u meer informatie? 
Stuur dan een mail naar: debrug@spco.nl of bellen naar school: 
0348- 688352.
De 2e ronde van de talentenateliers zijn op: woensdagmiddag 
18 januari en 25 januari van 12.30 tot 13.30.
Volgende keer een terugblik op de Sint en een vooruitblik op 
de Kerst.

Hartelijke groet, namens het team 
Astrid van den Hoek

Het is zover. De Sint is in het land. Op maandag 5 december 
hoopt hij de kinderen op de Brug te bezoeken. Daar wordt naar 
uitgekeken.

De eerste vergaderingen zijn alweer geweest 
voor Koningsdag 2023. Wij willen weer een 
goed programma neerzetten voor alle inwoners 
van Nieuwerbrug, jong en oud. Daarbij vragen 
wij jullie hulp. Heb je leuke ideeën, wil je ons 
helpen met organiseren en/of kan je ons helpen 
op de dag zelf, laat het ons weten! Wil je ons 
|��������� �����������#� ����� ���� ���� +������
Samen kunnen we er een geweldige dag van 
maken voor iedereen in Nieuwerbrug. 

Aanmelden kan bij: 
Marianne Hogendoorn 06-20107397. 

Marianne Hogendoorn

KONINGSDAG 2023



In- en verkoop van gebruikte auto’s
APK keuringen

En ook voor al het onderhoud aan uw auto kunt u bij ons terecht!

ADRIE KROMWIJK

Weyland 40  -  2415 BC Nieuwerbrug a/d Rijn 
Tel: 06 - 53378043  -  E-mail: akronnieuwerbrug@gmail.com�
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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.


