Gelukkig
Nieuwjaar!

acht EN DERTIGSTE JAARGANG - nummer 478 - januari 2022

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

Hoge Rijndijk 38 Nieuwerbrug

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes
> Vlaggen

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

> Visitekaartjes > Trouwkaarten
> Textiel
> En nog veel meer

Explosief
in kleur!

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

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

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

Voorwoord

Verspreidingsgebied

Brandschouwerij Nieuwerbrug

Bezorging

Laatste dag van de maand

Oplage

860 exemplaren

Kopij inzenden

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

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

Van de voorzitter,
Het is altijd goed om aan het eind van het jaar terug te kijken. De
‘Nieuwsbrug’ heeft er weer een jaar opzitten. Een gezellige actieve
redactie, een goede drukker en uitstekende bezorgers die in weer en
wind, maar ook tijdens de warme weken, hun werk deden. U heeft
altijd ons blad op tijd in de bus gehad.
   
      
maken het blad gratis te verspreiden. Dit jaar hebben wij meerdere
nieuwe adverteerders mogen begroeten. Er zijn er nog altijd welkom
en heeft u individuele wensen, dan zoeken wij gezamenlijk naar een
oplossing tot tevredenheid.
Wij wensen u een goede jaarwisseling en een gezond 2022 toe.
Cora, Nicky, Jaap, Melvin en Henk namens de redactie. Jits, Gert en
Jaap namens de bezorgers en… niet te vergeten onze drukker Richard
Vuurpijl.
Henk Aberson

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

Digitale abonnees
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

Naast postabonnees hebben wij ook digitale abonnees. Hier zijn minder
kosten aan verbonden, maar het samenstellen van ‘De Nieuwsbrug’
door de drukker kost ook geld.
Gelukkig zijn er mensen die zich dit realiseren en een bijdrage
overmaken, waarvoor onze hartelijke dank! Maar er zijn er nog een
aantal die jaar na jaar met plezier ‘De Nieuwsbrug' ontvangen, lezen
en er niets voor overhebben of het gewoon vergeten. Doe hier wat aan.
Ook als blijk van waardering tegenover de redactie.

FINANCIEEL
Rekeningnummer NL17INGB.000.420.7477
t.n.v. Stichting Nieuwsbrug,
Bruggemeestersstraat 8
Abonnementen

Henk Aberson

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.

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

WIE

WAT

WAAR

TIJDEN

03 januari maandag

Knutsel Club

Meisjes Jongens Gr 3,4en5

Wierickehuis

14.15-15.30

03 januari maandag

Knutsel Club

Meisjes Jongens Gr 6,7en8

Wierickehuis

18.45-20.00

04 januari dinsdag

Samen eten

Wierickehuis

12.00

08 januari zaterdag

Tolvignet

Wierickehuis

10.00-13.00

17 januari maandag

Knutsel Club

Meisjes Jongens Gr 3,4en5

Wierickehuis

14.15-15.30

17 januari maandag

Knutsel Club

Meisjes Jongens gr 6,7,en8

Wierickehuis

18.45-20.00

Tolvignet

Wierickehuis

19.00-21.00

Oud papier

Dorp

07.30

Tolvignet

Wierickehuis

19.00-21.00

19 januari woensdag
22 januari zaterdag

Brugkerk

26 januari zaterdag
31 januari maandag

Knutsel Club

Meisjes Jongens Gr 3,4en5

Wierickehuis

14.15-15.30

31 januari maandag

Knursel Club

Meisjes Jongens Gr 6,7en8

Wierickehuis

18.45-20.00

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

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

9 jan.

10.30 uur
09.30 uur
18.30 uur

ds. A.J.R. Treur
ds. A.T. Maarleveld
Kom over de Brug dienst
ds. J.A.C. Olie, Delft

9.30 uur
18.30 uur

prop. A.M van Maanen, Weesp
ds. J.J. Hagendijk, Willige-Langerak

16 jan. 09.30 uur
18.30 uur

ds. A. Baas
ds. G. J. Roest, Gouda

23 jan. 09.30 uur
18.30 uur

ds. C.J. Overeem, Woerden
ds. A. Baas

30 jan. 09.30 uur
18.30 uur

ds. A. van Vuuren, Capelle a/d IJssel
ds. E.J. de Groot, Katwijk a/d Rijn

tolvignetten 2022
Beste inwoners van de Brandschouwerij
Inmiddels is de verkoop van het nieuwe
tolvignet voor 2022 gestart.
Het tolvignet kost €5,00. Dankzij de
opbrengst van het vignet kunnen rente en
     "    
restauratie aan de Onafhankelijkheidstoren.
Daarnaast bent u met vignet herkenbaar
voor de brugwachter, wat de doorstroming
bevordert. Bij deze wil het College van Bruggemeesters u
verzoeken uw vignet tijdens de verkoop in het Wierickehuis aan
       

Verkoop vignetten in het Wierickehuis :
Zaterdagochtend 8 januari
Woensdagavond 19 januari
Woensdagavond 26 januari

van 10.00 tot 13.00
van 19.00 tot 21.00
van 19.00 tot 21.00

Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven.

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK 2022

2 jan. Dhr. Nathan Noorland en ds. Bram Maarleveld
Euc. Dienst in Het Wierickehuis (onder voorbehoud)
9 jan. Ds. I. Terlouw, Blaricum
16 jan. Dhr. Nathan Noorland
23 jan. Ds. Erick Versloot
30 jan. Dhr. Nathan Noorland

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. Het is daarom ook mogelijk om, lopend of met
 #$ %  #   & " "  #
dan zal hij u ook helpen. (niet op zondag) Zowel voor de verkoop
in het Wierickehuis en 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 de gelegenheid om
          *   "   
betrokkenheid kunnen wij dit culturele erfgoed van Nieuwerbrug
behouden en onderhouden.
Uiteraard doen we dit alles op zo’n veilig mogelijke manier en
onder voorbehoud van mogelijk nieuwe regelgeving van het
kabinet.
Met vriendelijke groet,
College van Bruggemeesters

               
 

Nieuws van de Dorpswinkel
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.

Mijn(Dhia) hart ligt in Nieuwerbrug, bij de mensen en de winkel.
Daarom wil ik graag de winkel de tweede helft van januari heropenen,
zodat u als Nieuwerbruggers weer hier uw boodschappen kan doen.
Maar het supermarktconcept zoals we die hadden werkte niet echt
goed. Daarom gaan we het anders doen. De winkel wordt gehalveerd
en worden er straks voornamelijk versproducten verkocht. Denk
aan brood, gebak, melk, kaas, eieren en vlees. Daarbij dan nog
frisdrank en snoep. Ook het PostNL servicepunt blijft.
Maar zoals een winkel producten nodig heeft, heeft het ook klanten
nodig die de producten kopen. De vraag aan u, Nieuwerbruggers
# "       + 

iedereen meedenkt over hoe de dorpswinkel Nieuwerbrug nog
beter van dienst kan zijn. Als er zaken zijn die volgens u ook een
plekje in de winkel moeten hebben, meld het zodat we kunnen
kijken of het in het assortiment kan.
In december/ januari wordt de winkel verbouwd en dan hopen we
de 3de week van januari open te kunnen gaan om Nieuwerbrug
weer van dienst te zijn. De openingstijden zullen nog bekend
gemaakt worden. Hou dus de brievenbus en Facebook in de gaten.
Ik heb er zin in en ik hoop iedereen in Nieuwerbrug ook. Want
zonder jullie lukt het niet. De steun van alle Nieuwerbruggers is
echt nodig om deze winkel te laten slagen.
Vriendelijke groet Dhia
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autoservice

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

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

-

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

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

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

VERKAIK

WAARDER

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

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

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

TelefPPO W
TelefPPO/
OedeemfysiotheraQJFt,JOEFSGZTJPUIFrapie

www.fysiot
JOfo@fysiot

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

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

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

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

Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug
Tel. / fax: 0348 - 688 147
Mobiel: 06 - 55 100 457
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Uitnodiging warme maaltijd 4 januari 2022
Eén keer in de maand wordt in het Huis van
Alles Nieuwerbrug een warme maaltijd
geserveerd voor alle dorpsbewoners.
Een maaltijd kost € 6,50 per persoon,
inclusief een drankje. Natuurlijk worden
         
om in een ‘coronaveilige’ omgeving
te kunnen genieten van een gezellige
maaltijd. U bent van harte welkom!
Geniet van een Winterse Maaltijd

Wanneer: Dinsdag 4 januari 2022
Waar: Huis van Alles, Wierickehuis
Tijd:
inloop 11.45 uur,
maaltijd 12.00 uur – 13.30 uur
Kosten: € 6,50 (overhandigen na de maaltijd)
Inschrijven: t/m donderdag 30 december bij
Mieke Burggraaf telefoon: 06-29275234 mail: mieke.tuin92@gmail.com

Op 7 december 2021 is Tola Westhof-Baas overleden in de leeftijd
van 71 jaar. Voor de mensen die nog niet zolang in ons dorp wonen:
Tola was de vrouw van het brugwachtersechtpaar Jan en Tola
Westhof. Samen hebben zij vijf en twintig jaar aan het tolhek
gestaan en de brug gedraaid om schepen door te laten.
Bij het ouder worden haakte eerst Jan af en toen het met Tola
ook minder ging, heeft hun zoon Boy hun werk overgenomen. Zij
zijn later naar ‘“: De Phoenix’” in Bodegraven verhuisd, waar
zij weer aan de Oude Rijn woonden. Na verloop van tijd is Jan
helaas overleden. Sinds die tijd was Tola zichzelf niet. Ze miste
haar ‘“maatje’” zoals ze altijd zei, enorm. Na een afnemende
gezondheid en een agressieve ziekte is zij overleden. Het College
houdt goede herinneringen aan deze mensen over.
Namens Het College van Bruggemeesters,
Henk Aberson, secretaris-penningmeester
p.s. U begrijpt nu ook waarom Boy de laatste maanden zo weinig
op de brug stond. Hij besteedde heel veel tijd en aandacht aan zijn
moeder. Begrijpelijk!
Maar nu gaan wij weer verder.
<=       >Q>> #
maar ook voor ons.

Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren;
en daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen in Uw huis.
(Psalm 23: 6)

$ %=

Winkelsluiting
Winkelsluiting nog niet bij iedereen doorgedrongen??
"Ze vertellen ons ook nooit eens wat ......"

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons en anderen
heeftbetekend, laten wij u weten dat na een arbeidzaam leven van ons
is heengegaanmijn innig geliefde man, onze lieve vader en trotse opa

Cornelis van der Wind
Nieuwerbrug, 31 oktober 1939

NIeuwerbrug, 7 december 2021

Gerrie van der Wind - van der Horst
Ellen en Gert Jan
Henk en Maryl ynne
Lydia
Thomas
Esther
Weijland 59
2415 BD Nieuwerbrug
De dankdienst voor zijn leven werd in besloten kring gehouden
op woensdag 15 december om 11.00 uur in de Bethlehemkerk te
Nieuwerbrug.
Aansluitend vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats
Vredehof, Noordzijde 60 te Bodegraven.
Liever geen bezoek aan huis.

In deze Nieuwsbrug meer informatie over de winkel”

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons oud Collegelid

Cor van der Wind
Dankbaar zijn wij voor zijn vele jaren van
inzet enbetrokkenheid bij de Tolbrug en
toebehoren.
Wij wensen zijn vrouw Gerrie, kinderen en
kleinkinderen sterkte en kracht toe
bij het dragen vandit gemis.
College van Bruggemeesters
Nieuwerbrug aan de Rijn
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Zaterdag 13 juni:

Installatiebedrijf

HAGOORT

BV

GAS - WATER - SANITAIR
LOODGIETERSWERK
VERWARMING

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

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

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

Gastouderopvang Dol-ﬁjn
Professioneel
kleinschalig

persoonlijk
huiselijk
creatief

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

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

www.gastouderopvang-dol-ﬁjn-nieuwerbrug.nl

landelijk geregistreerd
YY<[   

Meubelmaker

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

 

   

Dealer
 ! "#$
%$$van
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'  '

Trappen, bordessen, hekwerken
Trappen,bordessen,
hekwerken

  
  
staalcontructies, verankeringen en
 bevestigingsmaterialen.
    
Hoge Rijndijk
7 • 2415 AC Nieuwerbrug
  
!
T"#$%&
Telefoon
0348
68
83
37 • Telefax 0348
- 68
87 55
E"'('   I"'
 


erkend
lid
van
Romazo







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

/DDWXLQVSLUHUHQ

Zekerheid van rolluiken en zonwering: Romazo Garantie
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Glasvezel van GlasDraad
Glasvezel van GlasDraad in Nieuwerbrug
Zo op de valreep van de jaarwisseling
willen wij ons aan alle inwoners van
Nieuwerbrug voorstellen. Wij, Flip,
Jennifer, Michiel en Esther gaan met
behulp van buurkracht in 2022 een start
maken om Nieuwerbrug een stukje
groener te maken. Hoe? Natuurlijk niet
zonder jou en je buren.
Loop over straat en je ziet het.
Buren die elkaar een helpende hand
toesteken. Hun krachten bundelen
en zo samen werken aan een betere
buurt. Kleine én grote ideeën worden
zo snel uitgevoerd. Met je buren sta je
sterker. Gebruik je buurkracht! Klinkt
toch veelbelovend?!
Heb je een idee wat met oog op de
energietransitie bijdraagt aan een
groener en duurzamer Nieuwerbrug en
waar je buurt ook nog eens mooier van
wordt, dan draagt de Gemeente hier
graag een steentje aan bij.
Wij denken aan:

U heeft ze misschien al voorbij
zien
komen,
GlasDraad
Groene Hart. Eerder legde
GlasDraad al glasvezel aan
in de buitengebieden van het
Groene Hart, maar vanaf deze
maand zijn ze gestart met
een campagne voor een nieuw
glasvezelnetwerk in Kamerik,
Kanis, Langeraar, Zegveld en
in Nieuwerbrug. Bewoners
kunnen zich tot en met 4
april 2022 inschrijven voor
glasvezel en als er voldoende
animo is (40%) starten ze met
de aanleg van het nieuwe
glasvezelnetwerk.
De komende maanden gaan ze hard aan de slag, u wordt uitgenodigd voor diverse
informatiebijeenkomsten en u zal ook snel de oranje koeien zien grazen in de buurt.
Daarnaast plant GlasDraad vlaggetjes in de tuin van alle bewoners die zichzelf hebben
aangemeld, deze zult u de komende tijd steeds meer gaan zien.
Voor alle informatie kunt u terecht op de website van GlasDraad (glasdraadgroenehart.nl)
of direct telefonisch contact opnemen via 0857-600 793.

· Groenere tuinen tegen wateroverlast:
Tegel eruit, plant erin
· Je huis beter isoleren voor lager
energieverbruik
· Sedumdaken voor wateropvang,
isolatie en tegen CO2
Maar we gaan ervan uit dat er nog
meer goede ideeën rond zwerven in
Nieuwerbrug. Vandaar dat wij eerst
deze gaan verzamelen in januari/
februari d.m.v. een digitale enquête.
Houd de brievenbus en de Nieuwsbrug
in de gaten.
Heeft u nu al prangende vragen
dan kunt u naar ons mailen:
buurtkrachtnieuwerbrug@gmail.com
Voor nu een fantastisch jaarwisseling
gewenst en een groen 2022!
Flip, Jennifer, Michiel en Esther

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

Ȓ+HWELM]RQGHUH]LWYDDNYHUERUJHQ
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Weijland 22
2415 BB Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 070
Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66
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Vroeger & Toen - Brocante
De sfeer van landelijke ongedwongenheid,
mooi verweerde meubels, brocante en accenten.

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

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

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

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

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

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


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

Dierenartsen praktijk
Bodegraven BV ̿Ǥ

ǤǤ



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

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

KOZIJNEN
RAMEN
DEUREN

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

• onderhoudsschilder
• decorateur
• hout- en marmerimitatie
• muurschilderingen
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De oudste inwoner van ons dorp
Nicky Hazewinkel in gesprek met
de oudste inwoner van ons dorp
Teuni
Ze is bezig om Kerstkaarten te maken. Ze heeft
nog zoveel mooi papier over en ook nog allerlei
decoratie materiaal.
Rode sterretjes, gouden slingers, zilveren tekstjes,
groene reliëf dennenboompjes, van alles.
Vroeger maakte ze er honderden; haar kinderen
kregen er dan stapels, die ze weer opstuurden
naar hun familie en vrienden.
Nu doen haar handen het minder goed, ze staan
een beetje krom, maar het is zonde om al dat
materiaal niet te gebruiken.

Over familie gesproken.
Ze komt uit een gezin met 5 kinderen, heeft zelf vijf
kinderen gekregen en nu zijn er 12 kleinkinderen
en 11 achterkleinkinderen en nog 2 op komst.

Haar oudste zoon is 71, het oudste
achterkleinkind alweer 19 jaar.
Ik zit bij Teuni aan de Bree en kijk uit
over de Rijn.
Er komen roeiers langs en joggers en er
lopen heel wat hondenbezitters op het
jaagpad.
Het uitzicht is fantastisch.

Mijn gezelschap is fantastisch.
Teuni, “vernoemd naar mijn opoe, zo
ging dat vroeger”, is 97 jaar oud. Ze
woont in dit huis aan de rivier een jaar
of 30, na een leven als boerin.
Ze wil weten waar ik woon. (schuin
aan de overkant) en “o juist, die man
met dat mooie grijze haar en dat leuke
bruinzwarte hondje is uw man. Ja die
zie ik vaak lopen, vaker dan u hè.”
Voor haar zelf is lopen inmiddels
moeizaam. Maar ja dat is eigenlijk al
twintig jaar zo. “En nou is de winkel
ook al weg. Dat is jammer. Ik ben nu
afhankelijk van mijn dochters met

KERK IN ACTIE

Warme maaltijd Huis van Alles
Juist in deze coronatijd wilde kookploeg in het
Huis van Alles de maandelijkse maaltijd voor
alle dorpsbewoners door laten gaan, uiteraard in
een coronaveilige omgeving. Voor sommige van
de deelnemers is het toch één van de weinige
uitjes deze tijd. De dorpsgenoten die voorheen
aanschoven bij de maaltijd in de Hooiberg zijn bij
ons zéker ook van harte welkom! Zo genoten de
aangemelde deelnemers op 14 december jl. van
met andere koks en een
ander
menu:
zuurkool
met gezouten krabbetjes,
spekjes en cranberry’s en
     
ook bij zijn dan moet je
wel van tevoren aanmelden
bij Mieke Burggraaf, via
06-29275234 of via mieke.
tuin92@gmail.com. Kosten
€ 6,50 p.p.

het door koks Mieke en Coby samengestelde
menu van winterse stamppot van
stoofvlees met rode kool, waar een kleine
kerst-twist aan gegeven was. Dit is altijd
een goede reden voor wat gezelligheid en
een praatje met elkaar. Voor 4 januari a.s.
staat de volgende maaltijd op de planning,

boodschappen en zo. Ik heb vorig
jaar zomer mijn rijbewijs ingeleverd,
dat moest toch een keer hè. Op mijn
50ste mijn rijbewijs gehaald dus ik
heb daar nog veel aan gehad. Maar
het gaat prima hoor, ze zorgen goed
voor me.”
Tja, zo’n stukje in de Nieuwsbrug
vindt ze eigenlijk niet nodig.
Ze vraagt of ik eigenlijk wel
gevaccineerd ben. (ja)
En nee, ze luistert niet vaak naar de
radio; ze is vaak druk op haar tablet,
spelletjes doen.
Wat een pientere en scherpzinnige
vrouw is dit.
Ik heb nog een slotvraag: hoe krijg je
het voor elkaar om als Teuni Breedijk
op de Bree te wonen.
“Tja , ze hebben de straat naar mij
vernoemd”

Namens de kookploeg, graag
tot ziens!

Brug over de Enkele
Wiericke per 10
januari 2022 verwijderd.
Al enige tijd is de Stichtse Rijnlanden bezig
met het KWA project. Op 7 december zijn
omwonenden en belanghebbenden over het
plan bijgepraat dmv een video-meeting.
Een onderdeel van het KWA project is het
vervangen van de bruggen over de Enkele
Wiericke.
De Enkele Wiericke is namelijk een soort
         ]#
waardoor er onvoldoende water afgevoerd kan
worden. Dit is de reden dat de Enkele Wiericke
op dit punt verbreed wordt en daardoor moeten
ook beide bruggen veranderd worden.
Als eerste is de brug in de weg aan de beurt. Op
10 januari as wordt de weg afgesloten en de brug
&      
wel, maar het autoverkeer wordt omgeleid met
borden via de provinciale weg aan de overkant.
De planning is dat deze nieuwe brug in april
klaar is en dan kan het autoverkeer er weer door.
       "
 #             
om vervangen te worden. Bovendien moeten
er damwanden komen en nieuw metselwerk
evenals afsluitingen onder de autobrug om in
nood de watergang af te sluiten.
Men verwacht dat het hele plan ongeveer eind
juni klaar zal zijn. Meer info is te vinden via:
https://debouw.app/projects/kwa-knooppuntenkele-wiericke
Bij klachten, vragen en opmerkingen kan men
bij de aannemer terecht: enkelewiericke@
duravermeer.nl of bellen naar 06 – 148 48 777.
Dus in de zomer is het karwei geklaard en
hebben we twee mooie nieuwe bruggen en kan
het water er goed door. We zijn benieuwd.
De WIN
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Nieuws van de brandweer
Voor ons korps begon november met een
gezellige afsluiting van het afscheid van 3
collega’s op de vooravond van de huidige
corona maatregelen. Dat betekende nog
net een etentje bij (H)eerlijk eten met
o.a. Dirk-Jan van Schaik, Leo Lievaart en
Gert-Jan van de Berg na respectievelijk 31,
28 en 18 jaar trouwe dienst.

15 november kwam de melding ‘dier te water’, helaas was het
schaap al overleden waardoor we niets meer konden doen.
22, 23 en 24 november kenmerkten zich door brand. Voor de
schoorsteenbrand in Bodegraven was het korps Reeuwijk ons voor.
Het brandgerucht leek loos alarm. Maar de schoorsteenbrand
aan de Weijpoort konden we ons werk uitvoeren.
Door onze inzet is de schade
beperkt gebleven.
De laatste inzet betrof een
ongeval op het Rietveld. Er
was een persoon bekneld na
een enkelvoudig ongeval.
Met
ons
hydraulische
gereedschap hebben we
de man kunnen bevrijden
waarna
hij
naar
het
ziekenhuis
is
gebracht.
We wensen hem een goed
herstel.
Na deze drukke maand
zouden we bijna het afscheid
van onze oud collega’s weer
vergeten. Met de nadruk op
bijna.

Na het afscheid mochten we aan het werk met acht!!!! uitrukken in 15 dagen. Het weekend van 13
 "   ^  #"> "   
zelf uit de auto stapten, was er voor ons geen werk. Fijn voor de personen in kwestie overigens.

Brandweer Nieuwerbrug in het zonnetje gezet
Ter gelegenheid van de Nationale Vrijwilliger dag op 7 december jl. werd de vrijwillige brandweer
ndweer
van Nieuwerbrug door het CDA Bodegraven-Reeuwijk in het zonnetje gezet.
De leden van de brandweer werden door Jan van Rooijen getrakteerd op een taart als blijk
ijk van
waardering voor hun werk voor de gemeenschap. Weer of geen weer, corona of niet, als de pieper
gaat kan er altijd op de brandweer gerekend worden. Hulde voor onze vrijwilligers!

Jan van Rooijen

Deze mannen hebben een
onvergetelijke indruk achter
gelaten, ieder op zijn eigen
manier.
Tot de nazit mannen!!!
Martine van Wageningen
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Vanaf april 2022 starten de werkzaamheden voor het
   
`  "         
     &   {       
        |     
werkzaamheden tijdelijk gebruik maken van deze brug.

project Enkele Wiericke
Informatie omleidingen project
Enkele Wiericke
De Stichtse Rijnlanden zal in januari starten
met de werkzaamheden aan de bruggen over de Enkele Wiericke
bij Nieuwerbrug.

Vervangen verkeersbrug
Tijdens deze werkzaamheden 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 afsluiting worden omgeleid via
de tolbrug (welke is afgekocht gedurende de afsluiting).

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen,
neem gerust contact met ons op!
Met vriendelijke groet,
Arianne van Trigt Omgevingsadviseur
Direct: +31306345753

KERK IN ACTIE
De collecte van Kerk inActie voor de vluchtelingenkinderen
in Griekenland is afgerond. We willen namens alle
collectanten, alle gevers hartelijk bedanken voor hun
bijdrage. Het totale bedrag was ruim € 700,- en de
bijdragen via de QR-code komen daar nog bij. Een mooi
bedrag om die kinderen te helpen.
~#  
Gedicht van Ria Borkent
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Met vriendelijke groet,

 

JOB
Job (12) kent de woorden kut-Marokkaan, kankerlul en
aandachtshoer niet. Een hoofddoek zet geen kwaad bloed bij hem.
Die zal hij leuk vinden omdat je eraan kan trekken. Kroeshaar
kriebelt tegen zijn hand en glad haar wil hij aaien. Job raakt
mensen graag aan.
Racisme is hem vreemd, vooroordelen kent hij niet.
Gaat thuis de bel, dan roept hij 'mama open doen'. Job is
nieuwsgierig en verwelkomt iedereen. Niks wij-zij.
Gezellig wij-wij. Hij vindt mensen leuk en lief, tot het tegendeel
bewezen is. Job zal je nooit op je verleden pakken, hooguit pakt
hij je hand.
Job snapt niet wat een homo is, laat staan wat hetero betekent.
Hij maakt evenmin onderscheid tussen dik, dun, rijk, arm, Tokkie
of elite. Job kijkt op niemand neer - vanuit zijn rolstoel kijkt hij
altijd
omhoog. Aan zijn hemel staat de zon of het regent.
Job zegt sorry als hij je pijn heeft gedaan. Dankjewel als je hem
helpt. En toont belangstelling door te vragen 'hoe is het met jou'?
Kijkt hij voetbal op televisie, dan juicht hij bij ieder doelpunt,
ongeacht de clubkleuren. Job is kampioen in het delen van
blijdschap. Het veld op stormen zou hij niet kunnen - vanwege
die rolstoel.
Spelers van de tegenpartij slaan al helemaal niet; hij heeft een
lage spierspanning. Het is dat krakkemikkige lijf, waardoor hij
bijna niks kan.
Job moet altijd wachten. Op eten, op gezelschap, op de taxi, op
een nieuwe rolstoel, op iemand die zijn luier verschoont. Toch
voelt hij zich nooit tekort gedaan. Zal nimmer klagen. Wijst niet
verongelijkt naar mensen die het beter hebben en is onbekend
met de begrippen jaloezie, misgunnen en kwaadspreken. Liever
zingt hij een liedje.
Job geeft geen anderen de schuld en wenst niemand dood op
sociale media. En dan noemen we hem verstandelijk beperkt.
Bovestaand stuk kwam ik tegen in het AD en is van columniste
Annemarie Haverkamp
Ingrid Zaal
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Onze achterban

Vroeger, vroeger
Op onze reis langs het Weijland zijn wij aangekomen bij
nummer 33. Hier stonden twee huisje gebouwd met lichte
grijze stenen. Aan de oostkant woonde een boerenarbeider
en aan de westkant woonde Cees Nieremeijer met zijn
klompenmakerij. Deze keer beperken wij ons tot de
woning aan de oostkant. De boer stopte met zijn bedrijf
en de arbeider ging verhuizen. Er kwam een onbekend
jong gezin in wonen. Plotseling ging het verhaal door
ons dorp, dat daar ’s avonds een schaars geklede vrouw,
onder een rode lamp voor het raam zat. De was nieuws!
+    #  &   
een kijkje nemen. Maar niets is zo oud als de krant van
gisteren. Waarschijnlijk viel de klandizie tegen, want na
enkele maanden waren zij weer vertrokken.

Amnesty is een beweging van meer dan 7 miljoen mensen
""{   % #
ook door actie te voeren of vrijwilligerswerk te verrichten. Steun
aan onze acties door betrokken Nederlanders is essentieel.
Onze achterban zorgt ervoor dat we een steeds grotere vuist
kunnen maken tegen onrecht en cynische politiek, zodat we het
geluid vóór mensenrechten steeds sterker kunnen laten horen.
In Nederland steunen meer dan 375.000 mensen ons werk op de
één of andere manier. Zo zijn er 213 lokale Amnesty-groepen
die zich inzetten voor mensenrechten. De groepen vormen
door de lokale aanwezigheid een belangrijke basis van onze
beweging in het land. Ze verzamelen handtekeningen onder
petities, informeren mensen over Amnesty-acties, zamelen
geld in, informeren de lokale media. Sommige groepen zetten
            *   
       
mensenrechtenschendingen die vaak al lang gevangenzitten. In
Nederland verstuurden we in 2020 meer dan 1 miljoen e-mails,
brieven en handtekeningen tegen onrecht.
Een andere groep mensen wil graag individueel bijdragen aan
 % {      
brieven te schrijven naar autoriteiten, te collecteren, mee
te doen aan sms-, of e-mailacties, of via onze website een
groetenkaart te sturen.
+      &   
toe. In 2020 volgden ruim 250.000 mensen ons op Facebook,
Twitter en Instagram.
Maak ook deel uit van onze beweging
Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram.

Henk Aberson

Kom in actie
Kijk welke Amnesty-groep bij jou in de buurt actief is
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang de laatste acties
per e-mail
Zet je in als vrijwilliger voor Amnesty
Steun ons met een gift
Word lid
Amnesty Nieuwerbrug

 

NOTEER NOG EEN 2E DATUM
IN JE AGENDA!

Weet u wat u moet doen?
Kosten:

NIEUWERBRUG KIEST
VOORRR... IN 2022

150,00 p.p.

incl. lesmateriaal, examen, diploma en koffie of thee in de pauze.

Tijd:

20.00 tot 22.00 uur

DATA:

26 januari 2022
2 februari 2022
9 februari 2022
16 februari 2022
9 maart 2022
23 maart 2022
30 maart 2022
6 april 2022
13 april 2022
20 april 2022 (examen)

Locatie van de cursus:
het Wierickehuis in Nieuwerbrug.
8NXQW]LFKLQVFKULMYHQWRWMDQXDUL

IN HET KADER VAN DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN .
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WIJ ZIJN ENTHOUSIAST EN HOPEN
DAT ALLES, ONDANKS DE CORONAMAATREGELEN, TOCH DOOR KAN
GAAN .
MAAR OM OOK EEN ALTERNATIEF TE BIEDEN ALS EEN AVOND
BIJEENKOMST ER NIET IN ZIT, VRAGEN WIJ U OM EEN TWEEDE
DATUM IN UW AGENDA TE ZETTEN!
DINSDAG 15 FEBRUARI 2022 OM 20.00 UUR of
ZATERDAG 19 FEBRUARI VAN 13.00 TOT 15.00 UUR
IN HET WIERICKEHUIS, NIEUWERBRUG.
HET GROOT NIEUWERBRUGS LIJSTTREKKERSDEBAT.
HOUD DE VOLGENDE NIEUWSBRUG IN DE GATEN
VOOR DE DEFINITIEVE DATUM!
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Een vriendelijk gebaar
Bij het bezorgen van de Nieuwsbrug van december 2021 op de scootmobiel in
Bodegraven aangekomen wilde ik afstappen maar de deur ging al open om hem aan
te pakken en er stond een jongeman voor mij.
Verbaasd vraag ik: “Bent u de dominee?” Hij antwoordt:“Jazeker, wil u een kopje
~ {  "#  "" " #
misschien een volgende keer.”
Zo maak je het niet vaak meer mee. Het was een korte maar hele leuke kennismaking.
Dit wilde ik toch even vertellen,
Jaap den Bleker.

oud papier
Hierbij de inzameldata van het oud papier
in 2022
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
Cyclus (te installeren op de smartphone) kan
je zien wanneer wat wordt ingezameld.
Vragen over de inzameling van papier en
karton in Nieuwerbrug?
Neem contact op met ondergetekende
(janenastrid@casema.nl).
-

22
19
19
23
21
18
23
20
17
15
19
17

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

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

40x 60 cm

Foto op hout

49.

50

GRATIS
verzending

ex B
ex.BTW

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.
yFoto op hout gemaakt van duurzaam vurenhout
yVoorzien van hoge resolutie prints
yMooie wanddecoratie voor veel toepassingen
yVerkrijgbaar 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.
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

Vierkant

Met of zonder whitewash

20 x 30 cm
30 x 40 cm
40 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
80 x 120 cm

20 x 20 cm
40 x 40 cm
60 x 60 cm

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.

E-mail: info@drukkerijvuurpijl.nl
Tel: 06 - 20178714

Ook tuinposters, foto op canvas, kussens enz.

WWW.DRUKKERIJVUURPIJL.NL
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Uit de notulen van de Oranjevereniging deel 12
2019
We beginnen elk jaar rond 15 januari met de eerste vergadering
van het jaar.
We nemen de draaiboeken door van de activiteiten die als
eersten gedaan moeten worden.
Als eerste de Lampionnenoptocht ter ere van de verjaardag
van Prinses Beatrix op 31 Januari. Omdat we overal een
draaiboek van hebben is het vrij simpel om de activiteit te
regelen. Iedereen heeft een taak die je regelt. En als iedereen
zijn of haar taak uitvoert zoals beschreven is het een eitje.
Dan een datum prikken voor de jaarlijkse ledenvergadering.
Daarin bespreken we de notulen van het afgelopen jaar en
        " 
onder de loep genomen en gecontroleerd. Eventuele nieuwe
bestuursleden worden voorgesteld en oude bestuursleden gaan
soms uit het bestuur (helaas).
De belangrijkste activiteit is Koningsdag. Daarvoor moeten
we veel regelen. We hebben er een nieuwe draai aan gegeven
wat een groot succes was met bekende artiesten en natuurlijk
lokale artiesten. Dit jaar komen de Boreftse Zangers, Helemaal
Top, Stef Ekkel, Sieneke, Menno Aben en Hugo met John
Beijeman. Deze dag hebben we in het Wierickehuis moeten
vieren omdat er zeer slecht weer was voorspeld. Maar wat was
het een geweldig feest! Zo’n feest kan ook alleen maar met
sponsoren. Die hebben ons fantastisch geholpen en ook mede
dankzij de inspanning van onze penningmeester is het een
groot succes geworden.
2020
Dit werd een raar jaar. We begonnen met de lampionnenoptocht.
Die verliep gelukkig goed. In Februari zijn we begonnen
met de voorbereidingen voor het 100 jarig bestaan van de
vereniging. EEN MIJLPAAL!! Dat moeten we vieren met onze
dorpsbewoners natuurlijk. Veel dorpsbewoners zijn donateurs
van onze vereniging voor 5 euro per jaar! Daar zijn we heel
blij mee. Zonder onze donateurs kunnen wij geen activiteiten
organiseren! Er kwamen leuke plannen op tafel. Een receptie
op 15 januari een feestavond op 16 januari en zo door het hele
jaar heen extra activiteiten proberen te doen. We hebben een
commissie opgericht om deze activiteiten te bedenken en uit
te voeren, en dat zijn Marianne, Dunja, Carla, Ester, Dorethea
en Dirk. Allemaal bestuursleden en oud bestuursleden. Maar
in maart van dit jaar 2020 begon de Corona ellende. Alle
activiteiten mochten niet doorgaan. Met Koningsdag hebben
we nog wel iets kunnen organiseren. We hadden gevraagd
aan alle inwoners van ons dorp om hun tuin te versieren. Wij
                 
beoordelen en de leukste tuinen kregen een prijs. Toch nog
iets kunnen doen en er werden leuke tuinen gemaakt ! Alle
verdere activiteiten mochten niet doorgaan. Geen Koningsdag,
geen seniorendag, geen touwtrekken, helemaal niks. Wat een
raar jaar. Het enige positieve in dit jaar is dat Jan van Beekum
weer terugkwam in het bestuur. Hij nam de plaats in van onze
vorige penningmeester en we zijn weer met 4 bestuursleden.
2021
15 januari bestonden we 100 jaar! Dat wilden we vieren
met een receptie voor oud-bestuursleden en een feestavond
op de 16de voor alle inwoners. Maar helaas de Corona was
niet verdwenen en we mochten alweer niks organiseren.
Wel hebben we bij elke inwoner een doosje Wilhelmina
pepermunt in de brievenbus gedaan. Het eerste doosje hebben
we overhandigd aan burgemeester van der Kamp op gepaste
afstand. Samen met Nolda, Dorethea en Ester hebben wij de
doosjes rondgebracht. We kregen leuke reacties hierop.
Maar ook Koningsdag wilden we niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Dit jaar hebben we de inwoners van de Brandschouwerij
getrakteerd op ijs van ijsboerderij Vernooij. We zijn langs alle
deuren gegaan en hebben, wie thuis was, voorzien van een
heerlijk ijsje. Ook dat viel goed in de smaak. De rest van onze

activiteiten zijn niet doorgegaan helaas. Wel hebben we samen met
de tentoonstellingscommissie een tentoonstelling opgehangen in het
Wierickehuis wat U kunt gaan bekijken tijdens openingstijden van het
Wierickehuis en het Huis van Alles. Zeker de moeite waard. Judith van
Heel en Jan van de Burgt heel hartelijk dank hiervoor. Hopelijk gaat
alles volgend jaar wel door maar ook de eerste paar maanden zullen
stil zijn. We hopen natuurlijk dat dit komende jaar Koningsdag wel
door mag gaan. We wachten het maar geduldig af. Wij, het bestuur van
de Oranjevereniging, willen U allen een heel goed en gezond nieuwjaar
toewensen en we hopen U weer te zien op onze activiteiten.
Dit was het laatste deel van onze notulen en verhalen. We hopen dat
U er van genoten heeft. Wij vonden het erg leuk om te doen. Dorethea
nogmaals hartelijk dank voor de eerste delen.
  ~ #







   

  



   

Snel, toekomstvast
en betrouwbaar
internet.
Glasvezel. Dat levert
ook in Nieuwerbrug

Inschrijven kan direct
online via onze website
www.glasdraadgroenehart.nl
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Nieuws van CBS de Brug
De Sint en Pieten zijn terug naar Spanje, maar wat zijn we blij
dat hij nog een bezoek kon brengen aan de school. Hij kwam
met de brandweerauto, want als er een brandje was dan kon
hij deze blussen. Gelukkig was er geen brand. Wel heel veel
kinderen die een dansje voor de Sint deden of kunstjes.
Zodra Sinterklaas de Nederlandse bodem had verlaten gingen
we vol in de kerstversieringen. De kerstbomen vrolijkten de
klassen op en de kinderen hebben ijverig geknutseld.

Op vrijdag 17 december hebben we met elkaar een
kerstontbijt gehad. De beschuit met muisjes vertelden ons
dat er een jongetje is geboren en zijn naam is Jezus.
Dit was lang geleden in Bethlehem, maar nu mochten wij er
ook van horen.We hebben genoten van het kerstfeest en gaan
nu genieten van de vakantie.
Op 10 januari hopen we weer alle kinderen te mogen
begroeten. Kent u nog kinderen die geboren zijn in 2019 of
>Q>Q    
school.
Want hoe meer kinderen, hoe meer gezelligheid.
Voor u en uw gezin ook veel gezelligheid
met de feestdagen een gelukkig 2022!
 

Hartelijke groet,
Astrid van den Hoek
Team CBS de Brug

     
 

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

langzaam zal blijven stijgen.

De huizenprijzen zijn inmiddels weer gestegen

tot ruim boven het niveau van 2005.

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

Onderlinge Advies B.V. is een initiatief van Onderlinge Rijn en Aar
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7 keer op rij
2020
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Beste Wijnsupermarkt
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5 keer op rij
2020
Meest Verantwoorde Supermarkt



3 keer op rij
Beste Vleeswaren Supermarkt



2 keer
Klantvriendelijkste Supermarkt



Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019


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

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



 

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00
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Hoogendoorn/Dorp 14 // Waarder // T: 0348 501311
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BOODSCHAPPEN
BEZORGEN

 THUIS
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BESTEL EENVOUDIG ONLINE
BIJ PLUS HOOGENDOORN



    



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

soul food

& more



TERUG IN WOERDEN
Zoekt u een vertrouwd
persoon om bij u thuis
alles omtrent uw
 
  

RIJNSTRAAT 3
7 DAGEN PER WEEK

Ik richt mij op senioren, nabestaanden
en alleenstaanden die willen sparren
over sparen, beleggen, pensioen,
(levens)testament, belastingaangifte
of een (levens)executeur zoeken.

       
           
  www.facebook.com/el.rey.woerden
   
“Na mijn
bezoek heeft
u een zorg
minder”

www.el-rey.nl | T: 0348-416645
“Financieel
+2QBAADHR -R  R *R%92JN2D/DJ6R
Fred Sluijs
ontzorgen met
06 18 15 17 66
&AFH/JFR R  R R A026D-L2?R
tapas
cocktails
soulfood
more
één
vertrouwd
www.fredsluijsadvies.nl
(2;24AA?RR
RR

)<24-PRR
RR
info@fredsluijsadvies.nl
contactpersoon”
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bel voor een afspraak

0348 - 746 210
bekijk alle acties op onze website
of maak online uw afspraak

www.kniploods43.nl
Ons adres is:
Korte Waarder 43 - Nieuwerbrug

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag-donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag

9:00-18:00 uur
9:00-21:00 uur
8:00-13:00 uur
gesloten

