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bouwkundig tekenwerk en presentaties - www.3dfloor.nl 
 

Hoge Rijndijk 38  Nieuwerbrug 

 
bouwkundig tekenwerk en presentaties - www.3dfloor.nl 
 

Hoge Rijndijk 38  Nieuwerbrug 

bouwplannen ? 
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vrijblijvend

voor 
een 

passende
voordelige
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Explosief 
in kleur!

www.drukkerijvuurpijl.nl

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes

> Doordruksets
> Facturen

> Brochures
> Folders

> Vlaggen
> Visitekaartjes
> Textiel

> Trouwkaarten
> En nog veel meer

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

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

Baelde uitvaarten,
professioneel en betrokken

                                                                          
  

 AUTOSCHADE  
                Spanjeweg 26a Bodegraven             

 0172 652373     info@zaalautoschade.nl 
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ABONNEMENTEN
Hoe te handelen voor het verkrijgen van een abonnement?
U meldt zich aan bij Henk Aberson, tel. 688 362. Na betaling 
wordt dan de Nieuwsbrug aan u toegezonden. Abonnementsprijs 
voor 2021 is € 27,50. 
Het rekeningnummer is NL25INGB.000.554.0210

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

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

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

REDACTIETEAM

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

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

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

Cora Postema Weyland 34 
 Telefoon 06 - 50655437
 cora@corapostema.nl 
Nicky Hazewinkel Hoge Rijndijk 78 
 Telefoon 06-16505176
 nickyhans@gmail.com 

ALGEMEEN

Verspreidingsgebied  Brandschouwerij Nieuwerbrug

Bezorging  Laatste dag van de maand

Oplage  860 exemplaren

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

Fotovoorpagina Cora Postema 

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

Voorwoord

“Wat een warm dorp toch” zegt iemand op de Facebookpagina 
‘Nieuwerbrug helpt elkaar’. 

Gerdien Plomp startte de pagina 2 jaar geleden en heeft inmiddels 
de 500e Nieuwerbrugger verwelkomt in de groep. Nicky Hazewinkel 
����� ���� �	
��	�� �� �	� ���	� 	�� ���
		�� 	
� 		�� �����	� ��	
� ��� �	�	�
Nieuwsbrug.

Over Dhia’s dorpswinkel tref je deze keer geen stukje, maar hij heeft 
ondertussen wel de deur van de winkel weer geopend. Ik dronk er een 
���	�	��������	�		���		
����� ��������	�������	� ���
�	���������	��
met mijn dorpsgenoten. De winkel heeft gewoon een sociale functie 
in het dorp.

Zijn het dan toch de mensen van buiten die hier de nodige impulsen 
geven? Dat vroeg ik me ook af naar aan leiding van de inzet van TeVoet, 
die haar best doet voor een mogelijkheid om toch al wandelend langs 
de Dubbele Wiericke het spoor te passeren. 

Ook de verkeersveiligheid blijft punt van aandacht. Jan van Rooijen 
geeft, met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, aan wat 
hij er in de politiek aan wil doen. Ook de WiN is er nog niet klaar 
�		�����	��������	���	��!�����"#$%���	�����	
��������������	�����	��
over. Van die heggetjes zoals langs het Rietveld lijken me een uitkomst. 
Andere mensen denken daar misschien heel anders over. 

Gelukkig is corona op haar retour en kunnen we het er in het 
Wierickehuis, de winkel, of wandelend rond en door het dorp weer 
eens heerlijk met elkaar over hebben. 

Tot ziens!

Cora Postema

Hart-ver-war-mend!!

In het vorige nummer vroeg ik om een vrijwillige bijdrage van onze 
digitale abonnees. Enkelen hebben hierop gereageerd. Maar verrassend 
waren de bijdragen van inwoners, die uit waardering een bedrag 
overmaakten. 
Ook enkele postabonnees maakten een hoger bedrag over dan de 
gevraagde € 27,50. Deze enorme blijk van waardering, voor al het werk 
en tijd dat wij maandelijks in ‘De Nieuwsbrug’ steken, een enorme 
opsteker voor de gehele redactie. Ik eindig met dezelfde kreet waar ik 
mee begon: hart-ver-war-mend!!! 

Namens de redactie nogmaals bedankt! 
Henk Aberson 

brugje

  VILLA BLAUW CURACAO 
Kijk op: Micazu 

of mail naar h.a.aberson@online.nl

TE HUUR VANAF HALF APRIL  
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
     WANNEER                       WIE                                         WAT                                           WAAR     TIJDEN

19  februari  zaterdag           Tentoonstelling Willem Dewender       Wierickehuis.

19  februari  zaterdag    Brugkerk               Oud papier                      dorp         07.30

21  februari  vrijdag   Historie Waarder Driebruggen       Boek presentatie               PLUS   11.00
 en Nieuwerbrug

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 maart 2022 nog dingen die u in deze rubriek wil zien?   
Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl  

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�

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

OOK ADVERTEREN?

Neem dan contact op met 
Henk Aberson

Bruggemeestersstraat 8 
Telefoon 688 362

h.a.aberson@online.nl
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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 
����	
�'(#%�)�*%%(+/���	��	�	�������	
�;���<��
��
���	��	�
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: 
>�	���Q���		��X���	�)Y�!!�����>�Q�X���
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 
������	��	���<���	���[�������\���]� �̂�������

tolvignetten 2022  

kabinet” en inderdaad een nieuwe lockdown werd afgekondigd…
We hebben via een bericht op facebook dit nog extra vermeld 
in de wetenschap dat weliswaar niet iedereen op facebook zit, 
maar dat was op korte termijn nog mogelijk. 

Ondanks dat hebben er toch een aantal mensen voor een dichte 
deur gestaan toen ze met goede bedoelingen een vignet wilde 
kopen. Helaas, deze situatie is voor ons ook overmacht. 
Bij het schrijven van dit stukje zijn we weer in afwachting van de 
nieuwe persconferentie op 25 januari. 
Voor de maand februari durven we nu dan ook nog geen nieuwe 
verkoopdatums bekend te maken, niet wetende wat er dan weer 
besloten wordt.
We schuiven dit dus op naar maart er van uit gaande dat de 
algehele lockdown dan opgeheven is?! 
In de volgende Nieuwsbrug zullen we dan meer informatie en 
datums bekend kunnen maken. 
Tegen die tijd zijn ook de werkzaamheden aan de Enkele Wiericke 
�����������	
����	������	
������		
���!���
�	���	�	�	���>	���!�
is nu afgekocht gedurende de sluiting van de Weijpoort. 
Wij hopen op uw begrip en medewerking en zien u graag bij één 
van de volgende verkoopdatums. 
 
Met vriendelijke groet,
College van Bruggemeesters
Dorothea Verduyn

Beste inwoners van de Brandschouwerij. 

Vanwege de lockdown kon de verkoop 
in januari van de tolvignetten in het 
Wierickehuis helaas niet door gaan. 
Op het aanplakbiljet op de deur van het 
Wierickehuis en in de vorige Nieuwsbrug 
hadden wij er al bij vermeld dat de 
verkoop door zou gaan “onder voorbehoud 
van mogelijk nieuwe regelgeving van het 

6 febr.  09.30 uur  ds. A. Baas 
  18.30 uur  ds. T.C. Verhoef, Nijkerk 

13 febr.  09.30 uur  ds. A. Baas 
   Bediening H. Avondmaal 
  18.30 uur  ds. A. Baas 

20 febr.  09.30 uur  ds. L. Plug, Barneveld 
  18.30 uur  ds. M. van den Ruitenbeek 

27 febr.  09.30 uur  prop. H.J. Teeuwissen, Huizen 
  18.30 uur  ds. A.J.R. Treur

Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven. 

  6 febr.  ds. L. Marchand, Voorburg 

13 febr.  dhr. Nathan Noorland 

20 febr.  ds. S.C. Honing 

27 febr.  de heer Nathan Noorland 
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Wij zijn zeer geschokt door het geheel onverwachte overlijden 
������������	�
��	��������������������
���

Jan Kempen
�����������������	��
����������	�
������	���	���������������
�������������������
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en toewijding voortgezet bij onze Onderlinge.
Wij herkennen in Jan een vriendelijke en gedreven bestuurder 

die goed kon luisteren en oplossend denken, waarbij de 
��#$�	�!���������%����������������
���������������������&
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Paaschallenge 2021
 
Wanneer? 29 maart tot 2 april 
Waar? Start Brugkerk Meer info: www.
brugkerk.nl 
Voor wie? 2 personen of als gezin

X�`���X�	�	��q����)q���	�	!�
Voorzitter Brugkerk

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

volkswagen audi specialist

autoservice

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

Jan Wijnen en Ronald Feijt  telefoon  0348 - 460170

VERKAIK WAARDER

Verkoop • Reparatie • Onderhoud
Wasstraat •  Tankstation

Kijk voor onze voorraad auto’s en aanhangwagens op:

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

info@verkaikwaarder.nl

AUTO'S EN AANHANGWAGENS

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

Wildhandel Arjan de Wit
Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug

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

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

volkswagen audi specialist
Wij zijn gespecialiseerd in al het onderhoud

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

Golf van Biskaje 4a-10
3446 CP Woerden
www.autoserviceJaron.nl
in fo@autoserv iceJaron.n l

✆ 0348 - 460170

Oedeemfysiothera rapie

Telef  W

Telef

www.fysiot

fo@fysiot

Telef  Waarder 0348 - 50 15 05

Telef werbr

www.fysiotherapiemaxim

fo@fysiotherapiemaxim

 
  

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

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

Of dat het gaat om het ontwikkelen 
van nieuwe - of aanpassen van 
bestaande - besturingssoftware. 
Bij C&C Design moet je zijn!
Bel naar Cor: 06-13 42 06 29
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Op 16 maart 2022 vinden in de Nederlandse 
gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. De komende weken zal de 
aandacht hiervoor in de media en in het 
straatbeeld steeds meer aanwezig en 
zichtbaar worden. 
In de afgelopen vier jaar heb ik 
de Nieuwerbrugse belangen in de 
gemeenteraad mogen behartigen en ik heb 
kenbaar gemaakt daarvoor de komende 
vier jaar weer beschikbaar te zijn. Maar 
die keuze is natuurlijk aan u! 
In de raadsperiode 2018-2022 heb ik vaak 
gesproken met dorpsgenoten over zaken die 
hen bezighielden. Die gesprekken hebben 
geholpen om de zorgen en vragen helder 
over het voetlicht te kunnen brengen. 
Daarbij is op voorhand nooit de garantie 
te geven dat bijvoorbeeld bezwaren ook 
kunnen worden weggenomen. Vaak lukt 
het wel om op onderdelen bij te sturen en 
zo winst te behalen. 
Het nieuwe verkiezingsprogramma van 
het CDA draagt de titel: Koers houden, 
perspectief bieden. Daarmee kijken we 
niet alleen naar de zaken van nu, maar 
zetten we ook een stip op de horizon voor 
de langere termijn. Hoe willen we dat 
onze gemeente en onze dorpen er in 2030 
uitzien en hoe willen we het doorgeven 
�����	���!�	��	��	�	
���	���{�
Op YouTube onder de titel #dorpstrots 
kunt u zien en horen, dat alle dorpen in 
de top van onze lijst vertegenwoordigd 
zijn. CDA-ers die stuk voor stuk trots zijn 
op hun dorp en voor de belangen ervan 
willen opkomen. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

In het verkiezingsprogramma zijn een 
aantal zaken opgenomen die van belang 
zijn voor ons dorp Nieuwerbrug. Enkele 
daarvan wil ik graag met u delen. 
Eén van de grootste ergernissen blijft het 
�	!	��������	
�		
��������	!��������
�����
dorp rijdt en daar willen we graag iets 
aan doen. We zetten onder andere in 
op de aanleg van een parallelweg langs 
de rijksweg A12 tussen Nieuwerbrug en 
Bodegraven. Dat is bepaald geen zaak die 
met een pennenstreek geregeld is, maar 
we hopen daar wel de handen voor op 
elkaar te krijgen. We weten dat daarmee 
niet alleen ons dorp geholpen is, ook de 
Bodegraafse bedrijven hebben ons laten 
weten er een groot voorstander van te 
zijn. 
>	���	
���
�������������	��	����
��������
ook op onze lijst. Met de realisatie van de 
Weijpoortse Reede is het van belang de weg 
���
��	
�!����	��	�!���	
���	����	���>���
geldt sowieso voor het gedeelte buiten de 
bebouwde kom. Denk bijvoorbeeld aan de 
verkeerssituatie bij VV De Rijnstreek. Bij 
de weginrichting van het deel binnen de 
bebouwde kom is daarnaast ook aandacht 
���
� �	�� �
�	
	�� 	�� �	� ~	���	�!���	���
noodzakelijk. 
Het CDA is en blijft trots op onze 
agrarische ondernemers, die in het huidige 
tijdsgewricht met steeds meer zaken te 
maken hebben. Waar we ze als gemeente 
mee kunnen helpen, is met het mogelijk 
maken van de opwek van hernieuwbare 
energie op het eigen bedrijf door middel 
van kleinschalige windmolens. Ondanks 

pogingen daartoe is het in de afgelopen 
periode niet gelukt om beleid daarvoor 
vast te stellen. Het liefst dit kalenderjaar 
nog zien we dat graag geregeld te krijgen. 
Op het gebied van wonen kijken we 
met belangstelling uit naar het plan 
van aannemer Boer en de plannen voor 
de fasen 3 en 4 in De Wijde Wiericke. 
Besloten is al dat daar de nieuwe school 
��	�� �	�		������]����!�� �	������
gaat worden, maar dat zien we graag 
gerealiseerd als Integraal Kind Centrum 
���`��� ��� �����
!���� ��	�� ���
� ����
een evenemententerrein komen voor 
bijvoorbeeld de Speelweek en de ijsbaan. 
Het woningbouwprogramma zou wat ons 
betreft de nodige ruimte moeten bieden 
voor jonge Nieuwerbruggers die graag in 
het dorp willen blijven wonen. Daarnaast 
is er behoefte aan woningen voor senioren, 
waarmee de doorstroming gestimuleerd 
wordt en er zo woningen vrijkomen voor 
gezinnen. 
Meer informatie is te vinden op KiesCDA.
nu. Helaas is er door het annuleren van 
het verkiezingsdebat in het Wierickehuis 
en de beperkingen vanwege de 
Coronamaatregelen weinig gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en te spreken. 
Maar neem gerust met mij contact op 
wanneer u vragen of ideeën hebt: : 
jvanrooijen@bodegraven-reeuwijk.nl. 
Ik hoop dat u op 16 maart a.s. zult gaan 
stemmen en natuurlijk hoop ik daarbij 
op uw stem te mogen rekenen. U mag 
erop vertrouwen dat de Nieuwerbrugse 
belangen bij mij in goede handen zijn. 

Vriendelijke groet, 
Jan van Rooijen.

Nieuwerbrug kleurt GlasDraad-oranje!

De glasvezelcampagne van GlasDraad is nu echt 
in volle gang. U heeft de afgelopen weken meer 
informatie ontvangen over glasvezel en binnenkort 
starten ook de eerste informatiebijeenkomsten, 
mits de coronamaatregelen het toelaten. Er zijn al 
veel Nieuwerbruggers die zich hebben aangemeld, 
wat te zien is aan de oranje vlaggetjes die in de 
straten wapperen. Het percentage inschrijvingen 
loopt ook nog steeds goed op en de komst van 
glasvezel in ons dorp lijkt daarmee steeds 
dichterbij te komen! 

De keuze voor glasvezel kan lastig 
zijn, het team van GlasDraad helpt 
u daarom graag met al uw vragen. 
U kunt ze direct bereiken via 0857 
- 600 793 en ze organiseren ook 
informatiebijeenkomsten. Kom vooral 
langs op de volgende momenten in 
Y	�� ��	
���	����� ������ �	� �	����	�
glasdraadgroenehart.nl in de gaten 
voor wijzigingen rondom de corona-
����
	�	!	����

Zaterdag 12 februari  13:00 – 14:30
informatiemiddag met presentatie 

Donderdag 17 februari 19:00 – 20:30
informatieavond met presentatie

Vrijdag 4 maart 13:00 – 17:00
informatiepunt, individuele hulp

Vrijdag 11 maart 13:00 – 17:00
informatiepunt, individuele hulp

Met vriendelijke groet, 
Gheeta Hirlal 
Glasdraad

De activiteiten van het Huis van 
Alles mogen doorgaan maar wel met 
het in acht houden van de corona 
maatregelen. Mondkapjes op bij het 
lopen, handen desinfecteren, 1,5 
meter afstand houden en thuisblijven 
met klachten. Voor verschillende 
activiteiten gaan we tijdelijke de grote 
zaal gebruiken, als die beschikbaar is, 
zodat we goed de 1,5 meter kunnen 
waarborgen. Bij sommige activiteiten 
geven onze vrijwilligers aan dat 
zij het niet verantwoord vinden en 
stopt tijdelijk de activiteit, de vaste 
bezoekers worden hiervan op de 
hoogte gesteld. Voorlopig gaat alleen 
nog het handwerk café door, maar 
daar bent u van harte welkom voor 
�!!		�� 		�� 
����	� ��� ���	� ���	�
thee. Zo gauw er weer versoepelingen 
zijn en de activiteiten starten weer 
dan zullen wij dat vermelden op onze 
facebookpagina en website. 

Huis van Alles Nieuwerbrug
Marianne Hoogendoorn

het Huis van Alles



8 Zaterdag 13 juni: 

euroline
rolluiken en zonwering

Zekerheid van rolluiken en zonwering: Romazo Garantie

euroline rolluiken en zonwering
De Bree 15
2415 BE Nieuwerbrug
Telefoon 0348 -68 89 23

Dealer van

Meubelmaker

WIMMULCKHUYSE
Ambachtelijke houtbewerking

op interieurgebied

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

Gespec
ialiseerd

in keukens!

Francken Metaal BV
Reparatie en contructiewerkplaats

Hoge Rijndijk 7 • 2415 AC Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 68 83 37 • Telefax 0348 - 68 87 55

Trappen, bordessen, hekwerken
staalcontructies, verankeringen en

bevestigingsmaterialen.

Goudseweg 149a
2411 HK Bodegraven

Telefoon 0172 - 61 42 31

Installatiebedrijf

HAGOORT BV

GAS - WATER - SANITAIR
LOODGIETERSWERK

VERWARMING

erkend
lid
van
Romazo

Weyland 15
2415 BA Nieuwerbrug
Tel. 0348 - 550 725
Fax 0348 - 550 500

Mobiel: 06 22 74 65 77

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

Transporteur en leverancier van zand, grond, grind en asfalt. 
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Anita van der Neut                 
Steenbakker 15

2415 CH Nieuwerbrug      
Telefoon 06-23344639                    

landelijk geregistreerd        
<<��������	�	
��~�		
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Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

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

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

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

DOE MET ONS MEE!
2022 is gestart en vele zijn verrast met 
een hoge energierekening. Niet de leukste 
verrassing. Maar daar kan je wat aan doen… 
‘Een slecht geïsoleerd huis verliest vooral 
warmte via het dak, de muren, de ramen en 
de vloer. Door je huis beter ‘in te pakken’ 
met een dikke laag isolatiemateriaal, houd 
je de warmte beter vast. En heb je dus 
minder energie nodig om het te verwarmen.
[	�������	
���	
��	������
�����������������
��!�	��	��
��!�� 	�� ����	�� ��	�		!� �	� �����
besparen in een hoekwoning, twee-onder-
een-kap, tussenwoning en vrijstaande 
woning.’
    
Isoleren van je huis is een van de acties 
die Buurkracht samen met je buur kan 
ondernemen om te besparen op je 
energierekening en dat het beter is voor 
het klimaat. Hoe mooi kan het zijn om 
deze kosten te bundelen en daarop ook te 
besparen.
Aankomende weken wordt er een enquête 

���� �	�]	
�� ��� �	� �	��	��	� ���� �!!	�
buren in Nieuwerbrug te peilen. Houd 
je brievenbus goed in de gaten en vul de 
enquête digitaal in. Heb je hem gemist dan 
kan je het ook proberen via deze QR code:

Heeft u nu al prangende vragen dan kunt u 
naar ons mailen: buurkrachtnieuwerbrug@
gmail.com

Energieke groet,
Flip, Jennifer en Esther

Te gast bij Gerdien Plomp in haar mooie grote 
vijftigerjaren huis op de Hoge Rijndijk. Mijn visite 
��
��� ��!����� ���
� �
�	� ����	�� ������ �]	
�� 	��
���
�)����� 	�� 		�� ��	�	
� ��	� 		�� ����	���	!�
bedient en chocolaatjes van tony chocolonely’s bij 
de thee. Gerdien is 40 jaar oud, werkt in de zorg en 
is geboren en getogen in dit huis. 
Ze heeft hier op school gezeten en die was zo 
dichtbij dat ze pas bij het luiden van de bel een 
sprintje hoefde te trekken. 
Er zijn jaren geweest zonder Nieuwerbrug, maar 
sinds een paar jaar is ze weer terug. Met haar 
moeder en de katten deelt ze nu het huis. 
De witte kater Frey geeft mij kopjes. Hij is net een 
jaar oud, een ‘coronakatje’ dus. Nou ja, katje. Zeg 
maar kat. 
Hij is een Maine Coon, dus hij wordt nog veel groter, 
wel een meter. 
Wel grappig zo’n enorme poes, Gerdien is namelijk 
juist klein van stuk. 
Toen de coronatijd aanbrak ging Gerdien denken hoe 
ze haar oudere buren kon helpen en ondersteunen. 
En natuurlijk dacht ze aan het medium waar we 
geen besmetting van oplopen : internet. 
Ze richtte de facebooksite “Nieuwerbrug Helpt 
Elkaar” op. 
Aanvankelijk zonder eisen te stellen aan de 
bezoekers van de site. 
Het moest geen verkoopsite worden. Gewoon een 
dorpssite van en voor oude en nieuwe bewoners. 
Maar al snel kreeg ze toch een ziekte op internet: 
spam. Maar Gerdien heeft een goede vaccinatie 
gevonden voor haar site. 
Mensen moeten zich nu met een kort vragenlijstje 
aanmelden om toegevoegd te worden. En dat werkt. 
Ze heeft ooit als beheerder iemand een tijdje op 
pauze gezet en ooit een keer iemand geblokkeerd. 
En nu is dus de 500ste Nieuwerbrugger toegevoegd 
op de site. Dat is toch 25 % van de bewoners. Vind 
ik best veel 
��� ����� ���� 	�	�� ���
� �	� ���	�� �	����� �
����
boodschappenpakket zegeltjes. Iemand is blij met 
het openen van Dhia’s dorpswinkel. 
Bas laat weten dat het buurtpunt voor het afhalen 
van pakketjes op de Weijpoort gewoon bereikbaar 
is. 
En ik zie ook de reactie: “Wat een warm dorp toch” 

Nicky Hazewinkel 

500



Vroeger & Toen - Brocante
De sfeer van landelijke ongedwongenheid,

mooi verweerde meubels, brocante en accenten.

Kom langs in onze sfeervol ingerichte
loods (400 m2) vol brocante.

Wij zijn iedere vrijdag, zaterdag
en zondag geopend van 11.00
tot 17.00 uur én op afspraak.

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

Verweij Houttechniek Barwoutswaarder 97  3449 HL Woerden

T: 0348 - 68 82 82  F: 0348 - 68 81 11  I: www.verweij-ht.nl  E: info@verweij-ht.nl

K O Z I J N E N

R A M E N

D E U R E N

praktijk
Bodegraven
Dierenartsen

BV

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

www.dapbodegraven.nl

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

• onderhoudsschilder
• decorateur
• hout- en marmerimitatie
• muurschilderingen

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

Burg. Bruntstraat 1
2415 AJ Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 68 82 69
Telefax 0348 - 68 86 46
www.vanschaiktransport.nl
Info@vanschaiktransport.nl

V
C
A

GM

HECKLIST

ANNEMERS

ISO 9001 : 2000

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

WIL DE WIT

WEYLAND 19
2415 BB NIEUWERBRUG AAN DE RIJN

TELEFOON 0348 - 68 84 22

Weijland  22
2415 BB Nieuwerbrug

Telefoon 0348 - 688 070
Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66
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0172-613798 

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

Een aantal bewoners en TeVoet, Vereniging van Wandelaars hebben 
bij de gemeente tegen die beslissing bezwaar aangetekend. De 
bezwarencommissie vond de bezwaren van TeVoet gegrond. Bij 
de beslissing zijn de belangen niet evenwichtig afgewogen. Ook 
zijn de juiste procedures niet gevolgd. Dat betekent dat de 
����� 		�� ��	��	� �	�!������� ��	����� �	�	�� ��	
� �	� ���!�������
van de spoorovergang. Op het moment van schrijven moest de 
raadsvergadering van 26 januari nog plaatsvinden waar dit op 
de agenda stond. Hopelijk heeft de raad een goede beslissing 
genomen. Ook als dat niet zo is, dan is het waarschijnlijk niet te 

laat om nog invloed uit te oefenen op de toekomst van het Dubbele 
Wierickepad. TeVoet blijft zich inzetten voor het pad. 
Volgens de bezwarencommissie zijn de bewoners trouwens niet aan 
te merken als belanghebbend bij het bestreden besluit omdat zij 
volgens de wet geen persoonlijk belang hebben bij het wel of niet 
openblijven van de overweg! 
Wij hopen dat de raad de inwoners hier wel bij betrekt. 
12 januari sprak TeVoet in op de maandelijkse inspraakavond. 
��	���������	�		��	����	�
��	�)
		�������!�����	
�
[	����
��
��������	��	�		��	
�������������
����	�]��		��;��
januari. 

De informatie over de commissievergadering van 19 januari en de 
raadsvergadering van 26 januari vindt U op dezelfde plaats bij de 
respectievelijke data. 

Standpunt TeVoet 
TeVoet pleit ervoor om de duiker ten oosten van de overgang 
geschikt te maken als onderdoorgang. Bij voorbeeld met een 
zitpontje of een vlonder. Dat zou het probleem voor de korte 
termijn oplossen. Tegelijk moeten er duidelijker afspraken komen 
met ProRail om de spoorkruising ook op de lange termijn in stand 
te houden, wanneer de duiker vervangen moet worden. 
Alleen dan kan het hek wat TeVoet betreft op slot blijven. 
Zie ook: www.tevoet.nl 

WWW.DRUKKERIJVUURPIJL.NL

Foto op hout

��Foto op hout gemaakt van duurzaam vurenhout
��Voorzien van hoge resolutie prints
��Mooie wanddecoratie voor veel toepassingen
��Verkrijgbaar met en zonder whitewash finish

Gemaakt van duurzaam vurenhout
Een foto op hout wordt gemaakt van duurzaam vurenhout met een 

glad oppervlak. Afhankelijk van het formaat, combineren we 

meerdere planken van 10 cm breed tot één geheel. Tussen elke 

plank zit een minimale naad en je kiest zelf voor een horizontale of 

verticale plankrichting.

Een foto op hout combineert kwalitatieve print met een natuurlijke uitstraling. De structuur van 

een paneel met houten planken geeft de afbeelding een robuust uiterlijk. Dat maakt dat een foto 

op hout past in veel verschillende interieurs. Beschikbaar in 9 populaire formaten.

Met of zonder whitewash
Voor de afwerking kies je uit vurenhout met of zonder whitewash finish. Met whitewash als basis 

springen de kleuren er echt uit. Zonder whitewash is het natuurlijke effect (nerven en noesten) van de 

houten ondergrond groter. De foto wordt dan wel donkerder en de kleuren komen minder goed tot hun 

recht.

  Liggend  

  30 x 20 cm   

  40 x 30 cm

  60 x 40 cm

  70 x 50 cm

  80 x 60 cm

120 x 80 cm

Staand

20 x 30 cm

30 x 40 cm

40 x 60 cm

50 x 70 cm

60 x 80 cm

80 x 120 cm

Vierkant

20 x 20 cm

40 x 40 cm

60 x 60 cm

40x 60 cm 49. ex.BTWex B
50

Ook tuinposters, foto op canvas, kussens enz.
E-mail: info@drukkerijvuurpijl.nl
Tel: 06 - 20178714

Sinds de nieuwe treindienstregeling van 12 december jl. is de 
spoorovergang in het Dubbele Wiericke pad afgesloten en met 
een hek ontoegankelijk gemaakt. Dat spoorbeheerder ProRail dit 
mocht doen was het gevolg van het besluit van de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk om het pad aan de openbaarheid te 
onttrekken. 
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Nieuws van de brandweer

December 

2022 een nieuw jaar, maar niet 
zonder terug te kijken naar 
december 2021. Na de relatief 
drukke november maand was 
december betrekkelijk rustig. 

 Tentoonstelling

Schilderijen 
van Wilhelm 
Dewender in het 
Wierickehuis 

Bijna zijn hele leven is Wilhelm bezig geweest met een kwast of penseel in 
zijn hand. Hij is begonnen als huisschilder. Nadat hij levenspartner werd van 
Loes Kortekaas, werd hij ook partner in het familiebedrijf in Nieuwerbrug. 
Schilders uit de ‘gouden eeuw’ zoals Rembrandt inspireerden hem, en 
schoorvoetend ging hij zelf proberen wat zijn eigen mogelijkheden waren 
op het doek. Hij is de rest van zijn leven met die ontdekkingstocht bezig 
gebleven. 

Vorig jaar is hij, na liefdevolle 
verzorging door z’n dochters, 
stilletjes en snel in z’n eigen 
huis er tussenuit gepiept. Hij liet 
een vol atelier achter met een 
groot aantal werken op doek en 
paneeltjes, de penselen en tubes 
verf nog in de aanslag en doeken 
soms nog niet afgemaakt. 

Overzichtstentoonstelling 
Van al deze werken maken we een 
mooie gevarieerde tentoonstelling. 
We hopen zijn verschillende stijlen 
en onderwerpen in een kleine selectie 
toch zo goed mogelijk tot z’n recht 
te laten komen. Als het Wierickehuis 
toegankelijk is kunt u dit vanaf 
zaterdag 19 februari zelf bewonderen. 

Tentoonstellingscommissie 
Wierickehuis

+� �	�	��	
� ����� �	� ��	���	�� ���
� 		�� ~
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verliest en 112 wordt gebeld, telt elke seconde. 
Hoe sneller er met reanimeren kan worden 
gestart en de AED kan worden aangesloten om een 
eventuele schok toe te brengen, hoe groter de 
����	����		�����	����	
��	!��>����	�	�	��������	�
First Responder een melding krijgt, maar ook de 
burger hulpverlening, de politie en de ambulance. 
Als de ambulance arriveert nemen zij uiteraard de 
leiding over en hopen we als brandweer dat we 
verschil hebben kunnen maken. 

Dan blijkt dat het een dag later de ‘dag van de 
vrijwilligers’ was. Het CDA heeft daaraan gedacht 
en er werd een slagroomtaart bezorgt. Attent en 
lekker, bedankt! 

Op 15 december werden we opgeroepen voor een 
�
����!	�����������	�����	��������!�����	����	��
op het Rietveld. Het was een heftig ongeval 
���
���� 	
� �� �!������	
�� �	�
���	�� ��
	��� ����
meerdere ambulances en ook de traumahelikopter. 
We waren snel ter plaatse en konden het beknelde 
�!������	
���	!������	��������!	��	����	
�
��	��
aan de ambulance voor de nodig medische zorg. 
Om het ongeval te reconstrueren is er onderzoek 
gedaan naar de aanleiding van de toedracht. Wat 
de oorzaak ook was, het is en blijft een gevaarlijke 
�	���\	�����	���	!�	���	��!�����	���	����	��	���

De laatste weken stonden weer in het teken 
van Corona. Besmettingen, quarantaine en 
maatregelen zorgden ervoor dat we niet meer 
konden oefenen en er mensen niet opgeroepen 
konden worden door een positieve test of ziekte. 
Gelukkig stonden we de meeste tijd gewoon 
paraat. 

Ook met oud en nieuw was het drukker. Het weer 
was zacht en helder, dus veel mensen waren 
buiten en er waren wat vuurtonnen aangestoken. 
Van het vuurwerkverbod was weinig te merken. 
In Nieuwerbrug heeft dat geresulteerd in één 
autobrand. In Driebruggen was er een vuurton zo 
hoog opgestookt dat het naastliggende bedrijf in 
gevaar was in verband met overslaand vuur. Om 
die reden is de brand geblust, hebben we weer 
ingepakt en zijn terug naar de kazerne gereden en 
hebben elkaar een gelukkig nieuwjaar gewenst. 
Namens korps Nieuwerbrug, uiteraard ook voor u 
een goed en vooral gezond 2022. 

Martine van Wageningen

brugje
Gevraagd
Nieuw woonadres en baasje voor de hond van mijn moeder.  
�
�������q�	!��	��		��������!	�
�q�	!��	�	���	�
����		�������
Reu. 7 jaar. Makkelijke hond. Zij kan er niet meer voor zorgen. 
Info: 0644114404

Gevaarlijk Rietveld 

Op de site van het AD en in de papieren versie 
is meerdere keren aandacht gevraagd voor de 
onveilige verkeerssituatie op Rietveld, 
met ernstige en zelfs dodelijke 
ongelukken tot gevolg. 

De provincie Utrecht vindt het niet noodzakelijk hier iets aan te doen. 
Waar is het fout gegaan? 
�̂	�� 	��	!	� ��
	�� �	!	�	���	�~	����	���	�� �	�
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meer inhalen, vanwege de struikjes. Wielrenners schieten de weg op en 
zorgen voor gevaar. Met erger nog is het optisch verschil op de weg met 
voorheen. De weg is niet smaller geworden, maar oogt smaller, met alle 
gevolgen van dien. 
Als de bewoners van Rietveld eens een brandbrief sturen naar 
verkeerswethouder Arjan Noordhoek en hem verzoeken de struiken 
onmiddellijk te verwijderen, krijgen wij weer een open weg met ruimte 
aan de zijkanten. Laat is nooit te laat. Succes bewoners!!! 

Henk Aberson

Ja, de weg is gevaarlijk, maar als mensen minder hard rijden en zich niet 
!��	�� ��	��	�� ���
� �	� �		!����	
�	�� ��� ���� ������ ����� �	�� ����� �	�	
��
Wij wonen aan het Weijland, door sommigen ook gezien als gelegenheid 
om eens vol gas te geven. Levensgevaarlijk. Ik wilde juist de provincie 
Zuid-Holland vragen of ze ook zulke heggetjes willen aanplanten, zoals aan 
�	����	��	!�����	��	
�����	
���������~��	
�����	!	��	��~	��	��	��
	����	�
verkeerssnelheid. En als iemand zich dan eenzijdig te pletter rijdt, is dat 
niet de schuld van de heggetjes, maar van het gebrek aan oplettendheid 
van de bestuurder.

Cora Postema
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project Enkele Wiericke

Start werkzaamheden bruggen 
Enkele Wiericke in Nieuwerbrug 

jubileummusical Water en Vuur 

Speel mee in een musical over 
Nieuwerbrug en Bodegraven in 1672
 
Voor de jubileummusical Water en Vuur worden nog enkele 
spelers gezocht.
Vanwege het 350 jarig jubileum van de Oude Hollandse 
Waterlinie gaat in september en oktober de musical Water 
en Vuur op tournee langs verschillende waterlinieplaatsen. 
Voor het script van dorpsgenoot Michiel van de Burgt schreef 
componist Florian van der Reijden prachtige, eigentijdse 
muziek. De voorstelling wordt gemaakt vanuit Stichting 
Cultuur en Historie Nieuwerbrug en Omstreken en repeteert 
in het Wierickehuis.
De jonge prins Willem III leidt bij Bodegraven het 
Nederlandse leger tegen zijn oom, de koning van Frankrijk. 

Op 10 januari 2022 start het waterschap met 
het vervangen van de autobrug over de Enkele 
Wiericke bij Nieuwerbrug. De huidige brug 
wordt vervangen door een brug waar meer 
water onderdoor kan stromen. Ook komt 
er een nieuwe faunapassage en een nieuw 
compartimenteringswerk onder de brug. 
Aansluitend start in april 2022 de vervanging 
�����	�������	�~	���
���

De werkzaamheden zijn onderdeel van het 
project capaciteitsuitbreiding Klimaat-
�	��	����	� ���	
�����	
� ���Q���� >�	!� ����
dit project is het vergroten van de aanvoer 
van extra zoetwater naar West-Nederland, 
in tijden van extreme droogte. De huidige 
bruggen zorgen voor opstuwing van water 
en vormen een knelpunt in de wateraanvoer 
naar het westen. 

Overlast voor de omgeving
Tijdens de werkzaamheden aan de autobrug 
is de weg ter hoogte van de brug volledig 
afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting 
duurt maximaal drie maanden. Het verkeer 
zal gedurende deze periode worden omgeleid 
via de tolbrug. Betalen van tol is in deze 
periode niet nodig.
Vanaf april is de autobrug klaar en kan het 
verkeer gebruik maken van de nieuwe brug. 
Op dat moment starten de werkzaamheden 
�����	�~	���
����>	�������	�~	���
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Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden 
tijdelijk gebruik maken van de nieuwe autobrug. 
In juni zijn alle werkzaamheden afgerond. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden gaat het 
waterschap de panden in de directe nabijheid 
van de werkzaamheden bouwkundig opnemen. 
Bebouwing die het meest gevoelig is voor 
trillingen, krijgen een trillingsmeter.  

Compartimenteringswerk en 
faunapassage
Onder de autobrug komt een nieuw 
compartimenteringswerk. Deze mobiele 
waterkering kan in tijden van een calamiteit de 
Enkele Wiericke afsluiten van de Oude Rijn.  Onder 
de autobrug komt een nieuwe faunapassage. 
Deze passage is ook geschikt voor otters.

Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige 
Wateraanvoer (KWA+)
De beschikbaarheid van voldoende zoetwater 
lijkt in een land als Nederland geen vraagstuk. 
Toch is er tijdens extreem droge periodes en lage 

afvoeren van de grote rivieren, 
in West-Nederland niet overal 
voldoende zoetwater beschikbaar. 
Dit is het gevolg van verzilting 
van de Hollandse IJssel. De 
Klimaatbestendige WaterAanvoer 
���Q��� ��� �	�� �	��	�� ���� >	�
Stichtse Rijnlanden, biedt 
hiervoor een oplossing. Vanuit het 
Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek 
kan extra zoetwater naar West-
Nederland aangevoerd worden. 
Door de klimaatverandering is er in 
de toekomst meer en vaker extra 
zoetwater nodig. Om meer water 
aan te kunnen voeren zijn langs de 
aanvoerroutes maatregelen nodig. 
Het weghalen van versmallingen 
in de route, zoals de bruggen over 
de Enkele Wiericke, zorgt ervoor 
dat er meer water richting West-
Nederland kan stromen.

Meer weten?
Voor meer informatie over de 
werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met de omgevings-
manager van de aannemer Cyntha 
Schouten, 
E:enkelewiericke@duravermeer.nl 
of T: 06 – 148 48 777. 
X		
�����
����	���	
��	��!�������
���� �	�� �	
������	�	�� ������ ���
de BouwApp. Die is te downloaden 
via de Appstore.
Achtergrondinformatie over het 
project staat op de website van 
�	�����	
�������������
��!����

Artist impression van de nieuwe bruggen

Om het Franse leger tegen te houden zet hij polders onder water. 
Maar veilig achter het water kan hij niet laten zien dat hij net zo’n 
sterke Oranje prins is als zijn voorvaderen. Het volk plaatst hem 
op een voetstuk, maar de regering had hem liever op het zijtoneel 
gehouden. Toch groeit hij in een half jaar van onervaren jongen uit 
in de redder die ons land nodig heeft.
>	�\����
��	��	��
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kamp ontmoet hij een Nieuwerbrugse meid. Hun harten worden naar 
elkaar toe getrokken, maar tegengestelde belangen stoot hen steeds 
weer van elkaar af.
De grote rollen zijn inmiddels ingevuld door talentvolle spelers. Voor 
kleinere rollen wordt nog gezocht naar enkele spelers die de groep 
willen versterken.

Kijk voor meer informatie op: www.musicalwaterenvuur.nl
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Hierbij de inzameldata van het oud papier in 
2022

- 19 februari 
- 19 maart 
- 23 april 
- 21 mei 
- 18 juni 
- 23 juli 
- 20 augustus 
- 17 september 
- 15 oktober 
- 19 november 
- 17 december 

oud papier

We starten om 07.30 uur en komen bij alle 
adressen binnen de Brandschouwerij. Zorg dat 
de container op tijd aan de weg staat. 
Alleen papier en karton mag worden ingezameld. 
Wanneer er restafval in de container zit, wordt 
deze niet geleegd. Dat geldt ook voor nat papier 
en karton. 
TIP: door gebruik te maken van de app van 
`]�!�����	������!!	
	�����	����
����	�������	�
zien wanneer wat wordt ingezameld. 
Vragen over de inzameling van papier en karton 
in Nieuwerbrug? 
Neem contact op met ondergetekende 
����	����
������	����!���

Vriendelijke groet
Namens de oud papier commissie 
Brugkerk Nieuwerbrug, 
Jan van Rooijen

Plannen voor water in uw buurt?

Plannen voor water in uw buurt? Vraag subsidie aan!
Bewonersgroepen, schoolklassen, historische verenigingen, 
kunstenaars en wijkcomités opgelet: in 2022 is er € 200.000 
beschikbaar voor plannen die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van uw 
leefomgeving en meer waterbewustzijn. Heeft u plannen om uw wijk, plein of tuin 
duurzamer in te richten? Of plannen voor een tentoonstelling of een gastles om inwoners 
waterbewuster te maken? Vraag dan subsidie aan. Per initiatief is er maximaal vijfduizend 
euro beschikbaar.

Subsidie Blauwe 
Bewonersinitiatieven
60% van ons werkgebied staat zonder 
dijken en gemalen onder water, maar 
daarvan zijn veel mensen zich niet 
bewust. Ook moeten we ons voorbereiden 
op het veranderende klimaat: langere 
perioden van droogte en hitte, 
afgewisseld door hevige piekbuien. Met de 
subsidie voor duurzaam waterbeheer en 
waterbewustzijn wil Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden waterbeheer 
zichtbaarder maken.
Hoogheemraad Bernard de Jong: “In 2022 
is het precies 900 jaar geleden dat in ons 
gebied de eerste vorm van waterbeheer 
ontstond. Om ervoor te zorgen dat ook 
toekomstige generaties kunnen blijven 
genieten van water, is actie nodig van ons 
allemaal. Waterbeheer is niet alleen een 
taak van de overheid maar van iedereen: 
‘we doen het samen’. Afgelopen jaar heb 

De projecten van 2021 
In 2021 ontvingen 33 initiatieven subsidie 
voor heel uiteenlopende projecten: het 
vergroenen van school- en speeltuinen, 
de aanleg van groene daken, de aanleg 
van een stadsmoestuin, het organiseren 
van een groenplantdag, het inrichten 
van een weidevogelgebied en het 
realiseren van een demonstratieplek 
voor klimaatadaptatiemaatregelen. Een 
overzicht van alle projecten staan op 
�	� ���
�� �� �	� �	������� �������
��!�
blauwinitiatief 

Subsidie aanvragen?
Een stichting, vereniging of één persoon 
namens een groep mensen, kunnen de 
subsidie aanvragen. Het project of de 
activiteit moet in het beheergebied van 
De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Per 
aanvraag stelt het waterschap maximaal 
�� $�'''� ����!�� [^��� �	��������
�� ���
����
het waterschap ten hoogste de helft van 
de kosten van het project of de activiteit 
betaalt. Voor de aanschaf van regentonnen 
en groene daken vergoedt het waterschap 
maximaal 30%.

Meer informatie
Meer informatie en een aanvraagformulier 
is te vinden op de webpagina van de 
blauwe bewonersinitiatieven: www.hdsr.
�!��!�����������	�
Achtergrondinformatie over 900 jaar 
Waterbeheer staat op de pagina www.
���
��!�/''���
���	
�	�		
�

ik gezien dat veel bewonersgroepen en 
enthousiaste inwoners hun buurt hebben 
vergroend en hun omgeving waterbewuster 
hebben gemaakt. Dat is precies waar de 
subsidie voor is bedoeld. Dit jaar is er 
extra geld beschikbaar, zodat we meer 
initiatieven kunnen ondersteunen. Want 
wie wil nu niet wonen en recreëren in een 
groene, waterrijke omgeving’. 

Extra budget in het vieringsjaar 900 
jaar Waterbeheer
In 1122 damden de toenmalige bewoners 
���� >�
	����� ���� ����� ���� >��
��	�	��
de Kromme Rijn af. Deze gebeurtenis 
wordt gezien als het begin van het 
waterbeheer in het gebied van De 
Stichtse Rijnlanden. In 2022 vieren we 
daarom 900 jaar Waterbeheer. Dat doen 
we met een activiteitenprogramma 
en een verdubbeling van het geld 
voor de subsidieregeling Blauwe 
Bewonersinitiatieven. 
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Uw visie op duurzaamheid 

Beste inwoners van Nieuwerbrug, in 2017 
hebben wij samen met u de dorpsvisie 
2017-2027 samengesteld. De gemeente was 
daar enthousiast over en is ermee aan de 
slag gegaan. Het initiatief heeft bovendien 
navolging gekregen: alle overige kernen 
hebben inmiddels ook een dorpsvisie 
gemaakt. 
Van onze dorpsvisie is een aantal zaken al 
gerealiseerd: De Korte Waarder, de Hoge 
Rijndijk en het centrum zijn opgeknapt. 
Op de achterlaat locatie van Francken is de 
nieuwbouw gestart. De Wijde Wiericke is 
volop in ontwikkeling en de natuurspeeltuin 
is gerealiseerd. 
Een aantal zaken moet nog verder geregeld 
worden, zoals bijvoorbeeld het weren van 
het zware vrachtverkeer in Nieuwerbrug en 
het verminderen van het sluipverkeer en 
het afremmen van hardrijders. 

Update: duurzaamheid 
In de visie staat echter niets over 
duurzaamheid. Destijds stond dit onderwerp 
lang niet zo vol in de schijnwerper als 
nu. Duurzaamheid is in korte tijd een 

CBS de Brug

Vanuit CBS de Brug nog de 
beste wensen voor het 
nieuwe jaar.

De leerlingen en leerkrachten konden op 10 januari 
weer starten.
De lessen waren weer geregeld en alle spullen stonden 
klaar.
De leerkrachten hadden er weer zin in.
Y	����������	�	������	�������
���	�~��������	�����
met de kinderen in de klas te kunnen starten. 
We gaan binnenkort beginnen met het onderwerp 
Klimaat.
Hiermee gaan wij schoolbreed aan de slag. Hiervan 
vindt u de volgende keer een verslagje in de 
Nieuwbrug.
Kent u nog kinderen die op zoek zijn naar een leuke 
school als ze 4 jaar worden?
Laat ze zeker kennismaken met de Brug in dit 
prachtige dorp Nieuwerbrug.

Hartelijke groet,
namens team CBS de Brug
Astrid van den Hoek leerkracht groep 1 en 2

Nieuws van EHBO-vereniging 

1951 - 2011

Beste Nieuwsbruglezer, 

Na lange tijd van maatregelen om het 
Corona virus tegen te gaan zijn er onlangs 
gelukkig versoepelingen van de Corona 
maatregelen ingevoerd. Het gaat dus de 
goede kant op en dat is goed nieuws voor 
iedereen. 
Op 18 december jl. hebben wij een herhalingscursus reanimatie 
verzorgd. I.v.m. de toen geldige avond-lockdown konden er 
's-avonds geen les worden gegeven. Onze instructeur kwam 
toen met de oplossing om deze herhalingscursus maar op een 
zaterdagochtend te geven. Als een malle alle cursisten benaderd 
	����������	���	�	��	
��!������
�����!!	���!�������	���"�������
kregen wij van de cursisten allemaal positieve reacties en waren 
zeer te spreken over deze oplossing. Soms moet je dus creatief 
zijn. 
Wij als EHBO-vereniging Nieuwerbrug hopen dat wij binnenkort 
weer kunnen beginnen met de diverse lessen. Er wordt al druk 
overlegd met de verschillende instanties. Want er is toch niets 
leuker om mensen diverse facetten van de EHBO bij te brengen en 
je kennis op peil te houden in een ongedwongen gezellige sfeer. 

Martin Wolswijk. 
Algemeen bestuurslid EHBO-vereniging Nieuwerbrug

belangrijk maatschappelijk en politiek 
onderwerp geworden. De realisatie ervan 
zal verstrekkende gevolgen kunnen hebben 
en is aanleiding tot brede discussie en 
uiteenlopende standpunten. 
Wij willen onze dorpsvisie graag op dit punt 
aanvullen met uw meningen en ideeën. 
Daarom vragen wij u, net als destijds, om 
een korte enquête over duurzaamheid in te 
vullen om te peilen hoe Nieuwerbruggers 
erover denken. Het is immers niet onze 
dorpsvisie, het is de visie van ons dorp. 
En dat we er wat mee kunnen bereiken 
is te zien aan het succes van de eerste 
dorpsvisie. 
Destijds gingen we nog met papieren 
formulieren langs de deuren, nu is ook dat 
������	
���	
���
Onderaan staat een QR-code. Als u deze 
scant met uw telefoon of tablet dan komt 
u uit bij de start van de enquête. De QR-
���	� �	���� �	�	� !����� �������	���	�	��
!	����!����	����%+*#�*{!�����!�� >�	�
kunt u natuurlijk ook gebruiken. Het 
invullen van de vragen kan in ongeveer 5 
à 10 minuten. 

De WIN, januari 2022 
Ruud de Bruijn

�������	���	�	��!	����!����	����%+*#�*{!�����!

Privacy 
De antwoorden worden anoniem 
verzonden, tenzij u er zelf voor 
kiest uw emailadres in te vullen. De 
gegevens worden niet herleidbaar 
verwerkt door de WIN ten behoeve 
van de nieuwe dorpsvisie. Eventuele 
emailadressen worden na verwerking 
losgekoppeld. 
Wij vragen u deze enquête vóór 10 
februari in te vullen en danken u 
hartelijk voor uw medewerking.
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Vroeger, vroeger 

”Waar waren wij gebleven?” Met deze woorden 
begon Geert Mak altijd het programma ‘In 
Europa’. Waar wij gebleven waren bij ‘Vroeger 
in Nieuwerbrug’ weet ik nog wel. Het was bij de 
huisjes langs de Rijn, waar nu Weijland 33 staat. 
Aan de westkant woonde klompenmaker Cees 
"�	
	�	��	
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vroeger wel meer waren in ons dorp. Hij vertelde 
wel zes keer per jaar hetzelfde verhaal, dat hij 
besloot met: “Zie je, vat je?” Terwijl hij al drie keer 
de druppel van zijn neus had geveegd. Ik bezorgde 
dagelijks een half broodje bij hem, dus zag ik hem 
weleens. Hoeveel keren hij mij uitgelegd heeft hoe 
je het geslacht van je kinderen kon bepalen. Ik zal 
het u besparen. 
Op een mooie dag stopte er een brommer bij de 
bushalte. Een vrouw stapte af en dook achter de 
heg. Cees nieuwsgierig. Kwam met zijn hoofd om 
de hoek van schuur en riep: “Vrouwtje, je kraantje 
loopt lekker.” Hoeps, grote rose onderbroek werd 
omhoog gesjord en ze stapte weer op de buddysit 
van de brommer. Alleen vergat zij het kraantje dicht 
te zetten. Ze zal wel niet lekker gezeten hebben. 

Henk Aberson

Jeu de Boules toernooi 2022

���
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ijsballen, denken wij alweer aan Jeu de Boules ballen. De organisatie 
is ontwaakt uit de winterslaap en wij zijn alweer aan het kijken hoe we 
jullie weer aan het Jeu de Boules krijgen. 
Zijn het de optredens van Helemaal Top die je trekken, ga je voor de 
loterijprijzen of heb je gewoon zin in gezelligheid? Voor iedereen, van 
jong tot bejaard, is er wat te beleven bij het Jeu de Boules toernooi bij 
VV De Rijnstreek. 
En je kunt je nu al inschrijven. Waarom ook niet? Je hebt vast nog niks 
gepland op 11 juni 2022. Wij dus wel. We hebben die datum voor jou 
geprikt. 
Schrijf je snel met een team van 2 personen in via samrijnstreek@gmail.
com. De kosten bedragen €25,- per team. Koopie toch? 

Tot Boules 
Jeu de Boules commissie VV de Rijnstreek

Nederland krijgt een wet voor 
duurzaam en verantwoord 
ondernemen
Aan het eind van 2021 was er op de valreep mooi 
nieuws: Nederland krijgt een wet waarmee 
bedrijven ter verantwoording kunnen worden 
geroepen als zij mensenrechten schenden. 
Amnesty pleit hier al jaren voor.
Want ondanks duidelijke internationale 
afspraken zijn bedrijven wereldwijd nog 
altijd betrokken bij ernstige schendingen 
als landroof, kinderarbeid en vervuiling. 
Amnesty vroeg daarom ook in 2021 aandacht 
voor dit soort misstanden, zoals bij de bouw 
van stadions voor het WK voetbal in Qatar, 
en bij de winning van onder andere kobalt en 
lithium  voor accu’s van laptops of elektrische 
auto’s.

Eerlijke Geldwijzer
Ook bleek in 2021 uit onze onderzoeken 
voor de Eerlijke Geldwijzer dat banken, 
pensioenfondsen en verzekeraars nog altijd 
veel geld beleggen in bedrijven die het niet 
zo nauw nemen met de mensenrechten. 
Vrijwillige maatregelen werken niet, 
dus wetgeving is volgens Amnesty een 
noodzakelijk stap om te zorgen dat 
bedrijven overal en altijd de mensenrechten 
respecteren.
Verantwoord ondernemen in coalitieakkoord
Eind november boden we daarom, samen met 
tal van andere organisaties en bedrijven, een 

petitie aan de Kamerleden. Daarin vroegen we 
hen om een Nederlandse wet voor duurzaam 
en verantwoord ondernemen te ondersteunen. 
Ruim 40.000 Nederlanders ondertekenden 
deze petitie, onder wie veel mensen uit de 
achterban van Amnesty.  In december was 
er een belangrijk debat in de Kamer over 
internationaal maatschappelijk verantwoord 
���	
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toenmalige minister voor Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
de Bruijn, bekend dat hij het nationale 
wetgevingstraject op wilde gaan starten, 
vooral vanwege het uitblijven van een 
Europees wetsvoorstel voor IMVO. 
Inmiddels is de invoering van wetgeving voor 
verantwoord en duurzaam ondernemen is 
opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord.
Amnesty is heel blij met deze stap, die een 
groot verschil kan gaan maken in het dagelijks 
leven van miljoenen mensen wereldwijd. 
Wij gaan het traject op de voet volgen en 
ons inzetten om te zorgen dat deze wet er 
snel komt, en ook zó wordt ingevuld dat die 
daadwerkelijk het verschil gaat maken dat 
nodig is.
Amnesty Nieuwerbrug

Van appels tot knakworstjes

Voedselkast bij de Brugkerk 

Bij de Brugkerk aan de 
Rijnzijde staat een kastje met 
voedingsmiddelen bedoeld voor 
mensen die een extraatje goed 
kunnen gebruiken. 

 
Mensen die voedsel tekort 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 
�	��	�����	��	!	�{�
Stuur een mailtje naar Diaken@
brugkerk.nl t.n.v. Addo Dam 
Scriba@brugkerk.nl  t.n.v. Elly 
Hagoort 
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'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

NIEUWERBRUG KIEST 

VOORRR... IN 2022

HET ZAL WELLICHT NIET ALS EEN 
VERRASSING KOMEN, MAAR HE-
LAAS KUNNEN DE DATA DINSDAG 
15 FEBRUARI 2022 EN ZATERDAG 
19 FEBRUARI DOOR DE CORONA-
MAATREGELEN NIET DOOR GAAN.

DUS VOOR NU IS HET:
MAAR VAN UITSTEL KOMT NOG 
GEEN AFSTEL. 

HOUD DE VOLGENDE NIEUWSBRUG 
IN DE GATEN VOOR MEER INFORMA-
TIE!

GELUKKIG “DRAAIT NIEUWERBRUG 
GEWOON DOOR!”

EVEN 
TOT
HIER
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Direct aanmelden kan via jeugd@
vvderijnstreek.nl en is speciaal 
voor kinderen van 4 tot 6 jaar 
We krijgen reacties van uit het 
dorp dat er weer kinderen tussen 
de 4 en 6 jaar willen voetballen. 

Minivoetbal 

Minivoetbal weer 
in de startblokken 

Daar willen wij natuurlijk direct op inspringen. Want sporten is plezier en gezondheid. Daarom willen 
we vanaf zaterdag 5 maart van start gaan met minivoetbal bij VV de Rijnstreek. 
In deze trainingen is plezier hebben en het kennismaken met sport en de bal het belangrijkste. 
Het is laagdrempelig, vol met uitdagende spelletjes en vooral leuk om te doen. Maar voordat we 
echt kunnen beginnen, zijn we afhankelijk van het aantal inschrijvingen. We mikken op minimaal 
6 kinderen, meisjes en jongens, om de trainingen te kunnen starten. Dus doe jij ook mee? Mail dan 

voor 15 februari je gegevens 
naar jeugd@vvderijnstreek.
�!� ������� ��������	�	�	���
	���	���
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Hopelijk zien we weer 
een leuke voetballertjes 
rondrennen in het 
voorjaarszonnetje.

Robert van den Berg
VV. De Rijnstreek

Wat verkopen we?
Wij verkopen elke dag vers brood van de Versbakkerij 
Verweij, producten van de boerderij, zoals melk, kaas 
en eieren. Gebak van Bakkerij Plasman en nog veel 
meer.
Daarnaast verkopen we ook vleeswaren, warme 
�
���	�� ����!�� ���	�� 	�� ����	� �
���	��� ������� 	��
speciale pindakazen.

Kom gerust langs bij Dorpswinkel Nieuwerbrug!

Graaf Albrechtstraat 3, 
Nieuwerbrug aan den Rijn

Dhia opent.... 

CREA BEA 
Elke maandagochtend  10.00 uur – 12.00 uur 
Gezamenlijk met elkaar elke keer weer een nieuw, leuk, mooi, 
	�����
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Kosten € 2,00 per keer 

SAMEN ETEN 
Elke eerste dinsdag van de maand van 12:00 uur tot 14:00 uur  
Gezellig met elkaar van een warme maaltijd genieten die is 
klaargemaakt en geserveerd wordt door vrijwilligers. 
Kosten 6,50 per persoon inclusief één consumptie. Aanmelden kan 
tot de vrijdag ervoor bij Mieke Burggraaf via tel. 06-29275234 of 
per e-mail mieke.tuin92@gmail.com 

ACTIVITEITEN

LOCATIE: Wierickehuis, Graaf Albrechtstraat 1

WANDELEN
Elke dinsdagmiddag vanaf 13:30 uur.
Start: plein voor het wierickehuis 
Gezamenlijk wandelen met elkaar onder 
begeleiding van een wandelcoach 

    SOOS
Elke dinsdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur
Samen met elkaar diverse spellen beoefenen zoals, 

��������	������	!	��	�������!��	
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donderdagavond aanvang 20:00 uur, het blijft altijd een spannend 
en gezellig spel. Kosten € 1,00 per rondje, we spelen 8 rondjes 
op een avond 

INLOOP 
Elke woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur  
����	�	������	�!�	�����
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spelletje met elkaar   

HANDWERK CAFÉ
Om de week op vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur  
���	
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Openingstijden: ma-za 7.00-21.00

7 keer op rij 
Beste Wijnsupermarkt 

5 keer op rij 
Meest Verantwoorde Supermarkt 

3 keer op rij 
Beste Vleeswaren Supermarkt 

2 keer 
Klantvriendelijkste Supermarkt 

2020

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2019

2020

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

BESTEL EENVOUDIG ONLINE
BIJ PLUS HOOGENDOORN

BOODSCHAPPEN 
BEZORGEN THUIS 
OF OP KANTOOR?

www.facebook.com/el.rey.woerden
www.el-rey.nl |  T: 0348-416645

tapas      cocktails       soulfood       more

diner       cafe       catering

eyEl
& moresoul food

 TERUG IN WOERDEN
RIJNSTRAAT 3

7 DAGEN PER WEEK

 info@pmvanbemmel.nl

“Financieel 
ontzorgen met
één vertrouwd
contactpersoon”

Zoekt u een vertrouwd 
persoon om bij u thuis 
alles omtrent uw  
���������	
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��
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��
Ik richt mij op senioren, nabestaanden 
en alleenstaanden die willen sparren 
over sparen, beleggen, pensioen,  
(levens)testament, belastingaangifte 
of een (levens)executeur zoeken.

Fred Sluijs
06 18 15 17 66

www.fredsluijsadvies.nl
info@fredsluijsadvies.nl

“Na mijn
bezoek heeft 

u een zorg 
minder”








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

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



 

bekijk alle acties op onze website
of maak online uw afspraak

www.kniploods43.nl

OPENINGSTIJDEN:

bel voor een afspraak
0348 - 746 210

Ons adres is:
Korte Waarder 43 - Nieuwerbrug

Dinsdag-donderdag    9:00-18:00 uur
Vrijdag                              9:00-21:00 uur
Zaterdag                          8:00-13:00 uur
Maandag                         gesloten

kapsalon voor 

dames, heren en kids
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