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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 2022 is € 27,50. 
Het rekeningnummer is NL25INGB.000.554.0210

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

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

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

REDACTIETEAM

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

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

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

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

De Nieuwsbrug digitaal U kunt nu ook de Nieuwsbrug   
 digitaal ontvangen in de vorm van  
 een PDF-bestand. Even een berichtje  
 naar: postvoordenieuwsbrug@live.nl  
 en u heeft het de volgende dag in uw  
 bus.

Foto's voorpagina Arthur van Diemen en Melvin Zaal

Drukwerk  Drukkerij Vuurpijl, Elim

Voorwoord
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juni begint het kwartaal dat we zomer noemen. En dat duurt tot 21 
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Volgens weermannen en weervrouwen is de zomer al op 1 juni begonnen. 
Volgens mij hebben zij gelijk want we hebben al dagen/weken zomers 
weer. 

De Oude Rijn wordt druk bevaren met dit mooie weer. 

Ik zag de aankomst en terugkeer van allerlei sleepbootjes en opduwers 
voor de Havendagen in Woerden. Het geluid van zo’n ‘ploppend’ 
dieselmotortje is een genot om naar te luisteren. Prachtige exemplaren 
van mini tot joekels voeren langs. 

Op één van de bloedhete dagen wordt er een zwemwedstrijd gehouden 
van Bodegraven richting Nieuwerbrug. Open water zwemmen, over 
������������������������!��������"�����#���
�����������������

Toch handig om tussen twee actieve dorpen te wonen 

Op het jaagpad aan de Hoge Rijndijk hebben groepjes jongeren hun 
eigen waterfestijn. Tot diep in de avond trappen ze lol. 

Mijn buurman timmert een hele zolderkamer erbij in een week tijd. 

Bij mij op het jaagpad bloeien de wilde bloemetjes met beeldschone 
klaproosjes en ander geel en wit spul, waarvan ik de naam niet weet, 
als nooit tevoren. Het is goed toeven langs de Rijn. 

Toch gaat er iets veranderen aan het eind van dit (astronomische) 
kwartaal. 

Wij (Hans, Wampie en ik) gaan terugverhuizen naar Leiden. 

De herinneringen aan deze zomer neem ik mee. 

Nicky Hazewinkel

brugje

  VAKANTIEHUIS HUREN
VRIJBLIJVEND

Nu van € 60,- per nacht voor vier personen

 SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN DE NIEUWSBRUG!!

Kijk op: 
VILLA BLAUW CURACAO
door de QR-code te scannen.

brugje

Gezocht 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker met vooral technisch 
inzicht bij ons in het auto aanpasbedrijf voor mindervaliden. 

Fa. Mobiel, Bodegraven. 
Jeroen 06-10816259 
www.mobiel-autoaanpassingen.nl
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
     WANNEER                       WIE       WAT                                       WAAR     TIJDEN

23  juli  zaterdag         Brugkerk     Oud papier           dorp 07.30

28  juli  donderdag    Huis van Alles     Bingo                               Wierickehuis       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. 
  
Zijn er voor de maand augustus 2022 nog dingen die u in deze 
rubriek wil zien?   Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@
live.nl  

KOOP LOKAAL

VERZEKER

LOKAAL

Meer weten?

Bel 0348 688 316 of stuur  
een e-mail naar  
info@ovmrijnenaar.nl
Binnenlopen kan natuurlijk ook!  
Graaf Albrechtstraat 2-A
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Oranjevereniging
'Prinses Juliana'

Nieuwerbrug aan de Rijn

BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur

BRUGKERK 2022

Diensten om 9.30  
en  18.30 uur

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUWERBRUG

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

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

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

SPREEKUUR WIJKAGENT
Bellen voor een afspraak kan via telefoonnummer 0900-8844 
en vervolgens kunt u vragen naar één van de volgende 
��#"���������$�������%�������&*�"+�;�����*��

3 juli  09.30 uur  ds. A.J. R Treur 
   Bediening H. Avondmaal 
  18.30 uur  ds. A.J.R. Treur 
10 juli  09.30 uur  ds. A.J.R. Treur 
   Bediening H. Doop 
  18.30 uur  ds. G.H. Vlijm, Wezep 
17 juli  09.30 uur  ds. J.W.J. Guis, Poeldijk 
  18.30 uur  ds. A. de Wit, Besoyen 
24 juli  09.30 uur  prop. A.N.J. Scheer, Huizen 
  18.30 uur  prop. J. Speksnijder, Gouda 
31 juli  09.30 uur  prop. L. Solleveld, ’s-Gravenzande 
  18.30 uur  ds. H.N. Visser, Amsterdam 
 
Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven. 
’s Morgens worden de diensten uit de Dorpskerk uitgezonden 
en ’s avonds uit de Bethlehemkerk 
U kunt op Hervormd Bodegraven altijd luisteren naar de 
diensten onder “uitzending gemist”. 

3   juli  ds. Yasmin Hsu, Vianen 
10 juli  ds. W.F. Schorman, Voorburg 
17 juli  dhr. C. Hoogendoorn, Amersfoort 
24 juli  ds. Nathan Noorland 
31 juli  dhr. J.P. Karstens, Leiden 
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ABC Incasso B.V.
Korte Waarder 38
2415 AV  Nieuwerbrug

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

Nieuws van de EHBO-vereniging 

1951 - 2011

Beste Nieuwsbruglezer, 
Op woensdag 10 mei jl. hebben wij een bijzondere herhalingsles 
gehad. Dit ging namelijk over duikongevallen. Onze leden Sache 
Swart en Saskia Cornelis, beide fervente sportduikers, lieten 
onze EHBO'ers zien wat erbij komt kijken om eerste hulp te 
verlenen aan een sportduiker. Er werd uitgebreid stilgestaan 
over verschillende letsels waarmee een sportduiker mee te 
maken kan hebben. Ook de benodigde apparatuur was aanwezig 
zodat men kon zien wat een sportduiker allemaal meeneemt. Dit 
was voor onze EHBO'ers een zeer leerzame avond. De opgedane 
kennis werden 3 dagen later in de praktijk gebracht. Locatie: 
de duikstek aan de surfplas aan de Reeuwijkse plassen. Er werd 
eerst een theorieles gegeven over mogelijke sportduik letsels, 
daarna liet men zien hoe een duiker een mede duiker helpt als 
deze in nood is. Na de lunch kwam het praktijk gedeelte, waarbij 
men moest samenwerken met de sportduikers, EHBO'ers en de 
ambulanceverpleegkundige. Er werd een duiker uit het water 
gehaald en op de kant verder behandeld. Dit werd als erg leuk 
en leerzaam beschouwd. Na de bespreking werd het tijd om de 
inwendige mens te versterken met een BBQ als afsluiter. Het 
was een zeer geslaagde dag en wij bedanken het team van Start 
Duiken voor de organisatie van deze dag. 
Heeft u uw EHAK (Eerste Hulp Aan Kinderen) op zak dan kunt u de 
benodigde herhalingen hiervoor bij ons doen. Wij hebben hiervoor 
woensdag 29 juni a.s. Gereserveerd. De herhalingscursus Eerste 
Hulp aan Kinderen is bedoeld voor iedereen die in zijn omgeving 
of werksituatie te maken heeft met kinderen. Deze cursus is 
belangrijk om te volgen voor ouders, leerkrachten, leidsters in 
een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en gastouders. 
Heeft u interesse in bovenstaande EHAK-herhalingscursus dan 
kunt u per mail contact opnemen met:
Rianka Koolstra 
info@ehbo-nieuwerbrug.nl 
Zij kan u van de nodige informatie voorzien. 

Martin Wolswijk. 
Algemeen bestuurslid 
EHBO-vereniging Nieuwerbrug

BESTE DONATEURS 
Ook dit jaar wij willen u vragen u donatie á vijf euro over te maken 
naar onze rekening: 

NL33 RBRB 0674 5966 09 
t.n.v Oranjevereniging “Prinses Juliana” Nieuwerbrug 
graag met vermelding van 
uw naam en adres
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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

M.C. (Mieke) Smith-Sonneveld
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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Wat een vet thema heeft ons crea-team bedacht dit jaar. Daar kunnen 
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free-runnen, een potje streetsoccer spelen of je skills laten zien in de 
rollerdisco? Want dit gaan we allemaal regelen! In de week van 15 t/m 
19 augustus zijn we allemaal chill en streetwise… 

En dan maken we natuurlijk ook nog een 
tof huttendorp. De pallets liggen al klaar 
om lekker in elkaar getimmerd te worden. 
Als klapper op de vuurpijl kunnen we er 
ook nog in gaan slapen op donderdag. Hoe 
streetlife is dat?! 
Het wordt dus tijd om je in te schrijven. 
Je vriend of vriendin heeft dit al gedaan, 
dus wees er snel bij. Alleen met jou 
kunnen we er weer een onvergetelijke 
week van maken. Het wordt weer tijd 
voor nieuwe avonturen. Ga snel naar 
speelweeknieuwerbrug.nl voor meer 
informatie. 
We kunnen ook nog wat extra handjes 
gebruiken, want streetlife doe je samen! 
Deze week gelden de wetten van de straat 
en kunnen we wel wat extra streetcoaches 
gebruiken. Met andere woorden: we 
zoeken nog vrijwilligers. Heb je een paar 
of juist veel uurtjes tijd? Meld je dan snel 
aan via speelweeknieuwerbrug.nl. 

Programma Speelweek 2022 – Streetlife!

Al een beetje benieuwd naar het gave 
programma? Die hebben we ook voor 
het grootste deel al in elkaar weten te 
timmeren. De komende maanden zal 
het programma nog een beetje gepimpt 
worden. Het wordt dus allemaal beter! 
Op de maandag gaan de jonge kinderen 
op het veld allerlei leuke spellen doen en 
���������*����"�������������[���� �����
heel stoers doen. Wat dat precies is, dat 
verklappen we nog even niet. Neem dus je 
[�������������������#��������������������
drinken bij je hebt. 
Dinsdag gaan de jonge kinderen op pad. 
Wat we precies gaan doen dat is nog even 
een verrassing. De oudere kinderen gaan 
op het veld en rond Nieuwerbrug een 
leuke puzzeltocht doen. 
Woensdag staat uiteraard in het teken van 
de huttenbouw. De jongste kinderen gaan 
aan de slag met de kartonnen hutten en 
de oudere kinderen gaan aan de slag met 
spijkers en pallets. Doe stevige schoenen 

Dag Tijden
Maandag 
Speelweekgroep 1 en 2  09:00 – 12:00 uur
 14:00 – 16:00 uur

Speelweekgroep 3 en 4     09:00 – 16:00 uur   
               
Dinsdag 
Alle groepen  09:00 – 16:00 uur 

Woensdag  
Alle groepen   09:00 – 12:00 uur    
 14:00 – 16:00 uur 

Donderdag  
Alle groepen    09:30 - 15:00 uur
Openluchtrestaurant & Bonte Avond   17:30 - 21:30 uur 

Vrijdag  
Ophalen kinderen speelweekgroep 2, 3, 4  07:00 uur
Vrijdagavondprogramma & Huttenverbranding   17:00 – 19:00 uur
  

Het programma is voorbehouden aan kleine wijzigingen. 

aan, want met slippers kom je het veld 
niet op! 
Donderdag staat in het teken van de 
Bonte Avond. Met diverse leuke workshops 
gaan we aan de slag met het thema. ’s 
Avonds gaan we onze kunsten tonen aan 
alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Na 
de Bonte Avond mogen de wat oudere 
kinderen blijven ‘slapen’ in de hutten. 
Nou ja… Slapen? :) 
Op vrijdag gaat iedereen thuis lekker 
uitslapen en gaan alle vrijwilligers het 
veld opruimen. Als afsluiter gaan we de 
mooie hutten op een brandstapel gooien 
en is de week met de huttenverbranding 
alweer voorbij. 

Lees op onze website de uitgebreide 
versie van het programma! 

Hopelijk tot ziens bij de Speelweek! 
Robert, Koen, Petra, Sylvia, Sharon en 
Patricia

Vroeger, vroeger 

Tot voor een tiental jaren was roken algemeen 
aanvaard. Bij iedere vergadering was het 
blauw van de rook. 

In de jaren zeventig hadden wij in ons dorp drie 
tabakswinkels. In de Bruggemeestersstraat 
Toon van Ravenswaaij en op de Graaf Florisweg 
Gerrit Brouwer en Cees Boot. 
Leen Jansen bezocht zijn klanten thuis met 
���������"�]�������������#��[������������"�
Elt Verweij uit Waarder met zijn bestelbus. 
Al deze mensen hadden nevenactiviteiten. 
Toon was kapper en barbier, postagent en 
horlogemaker. Gerrit was kapper en Cees was 
kleermaker. Mijn eerste pakje Alaska menthol 
sigaretten kocht ik toen ik 12 jaar was voor 95 
cent. Maar ik vond het helemaal niet lekker 
en verkocht ze de volgende dag voor drie 
kwartjes en nooit meer gerookt.    

Henk Aberson



8

Musical Water en Vuur 

Vanuit heel de omgeving komen 
mensen naar Nieuwerbrug om 
samen ons verhaal te vertellen 
namens Hoofdkwartier 1672, een 
onderdeel van Stichting Cultuur 
en Historie Nieuwerbrug en 
Omstreken. 
Tijdens het Rampjaar 1672 werd 
Nederland aangevallen door 4 
verschillende landen. De waterlinie 
moest het Franse leger stoppen. 
De drie schansen bij Nieuwerbrug 
speelden daarbij een belangrijke 
rol. 
De 21 jarige prins Willem III van 
Oranje strijkt met zijn leger neer 
achter de ondergelopen polders 
tussen de Wierickes en logeert in 
Bodegraven. 
��� &���*���� ��
����� ^�]� �����
verliefd op een Nieuwerbrugs 
boerenmeisje. Maar hun liefde 
krijgt het zwaar te verduren. 
Vredesonderhandelingen met 
Engeland in Nieuwerbrug, een 
veldslag bij Woerden en de totale 
verwoesting van Zwammerdam en 
Bodegraven. Deze waar gebeurde 
verhalen komen tot leven op 
prachtig, nieuwe muziek. 
Als Nieuwerbrugger kunt u deze 
voorstelling natuurlijk niet missen. 
Omdat de voorstelling te groot is 
voor het Wierickehuis, kunt u op 
30 september, of 1 oktober gaan 

In september en oktober vertelt de musical Water en Vuur 
het verhaal over het prinselijk legerkamp dat in 1672 
tussen Nieuwerbrug en Zwammerdam lag. 
In het Wierickehuis wordt iedere vrijdag druk gerepeteerd 
aan de zang, dans en spelscènes voor deze bijzondere 
voorstelling. Nieuwerbrugger Michiel van de Burgt is 
schrijver en regisseur van de voorstelling. Dorpsgenoot 
Sharon Slachter maakt de dans. 

kijken in Bodegraven, of op 13 
oktober in Woerden. Maar ook in 
een aantal andere waterlinieplaats. 
Want het verhaal van Nieuwerbrug 
zal in verschillende theaters 
worden verteld. Kijk voor meer 
informatie, of kaarten op: www.
musicalwaterenvuur.nl. 

De samenstelling veranderde nog weleens en dat is helemaal 
niet erg. We hopen gewoon dat we alle kinderen die dit 
voorjaar hebben meegedaan ook in het nieuwe seizoen 
weer komen voetballen. 

Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst!!
En dat heeft de Rijnstreek dus. Er is altijd ruimte om te 
groeien, maar we hebben afgelopen voorjaar eindelijk 
weer een fantastische groep mini pupillen gehad. Onder 

�����������������`�����q�]������������>��������
�>�
gescoord en de bal afgepakt. Maar vooral plezier beleeft. 

Trainer Sander is in ieder geval 
weer enthousiast. En aan het 
einde van de cursus hebben 
onze kanjers zelfs een beker 
gewonnen. Gefeliciteerd en 
volkomen terecht!

Deze trainingen worden 
aangeboden voor kinderen 
tussen de 4 en 6 jaar en wordt 

elke zaterdagochtend tussen 09.30 
en 10.30 gegeven. De kosten zijn 
gratis, want we willen alle kinderen 
de kans geven om kennis te maken 
met sport, voetbal en onze mooie 
vereniging. Kom je in het najaar 
ook kijken? Houdt de site www.
vvderijnstreek.nl in de gaten!!

Robert van den Berg
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Wij, zijnde Elvis en ondergetekende 
Klaas Verblad hadden met een wandeling 
meegelopen. Achter het groepje 
voornamelijk grijze dorpelingen aan sjokte 
we vanaf een Raadhuisplein(waarop een 
raadhuis staat waarop je echt geen raad 
kunt krijgen maar waar de ambtenaar je 
argwanend beschouwen als een vreemde 
eend in de bijten en je als raad hooguit 
toebijten ‘kijk maar op de website’) door 
een nieuwbouwwijkje van de late jaren 50 
van de vorige eeuw, met straatnamen waar 
de “woke” gemeenschap van vandaag de 
dag zich volafschuw van afkeert(en wij 
vroeger maar zingen vroeger op school 
over de Ruyter: in een blauw geruite kiel 
draaide hij aan het grote wiel, of over Piet 
Hein zijn naam is klein, zijn daden benne 
groot).

landscheiding met een kronkelig, moeilijk 
begaanbaar pad. Langs vlieren, wilgen, 
meidoorns, essen en elzen voert onze weg 
in oostelijke richting. Tot we opeens over 
een bouwstaalmat moeten klimmen en 
op een open plek staan. Paarden lopen er 
rustig in het gras en kijken ons nieuwsgierig 
aan. Het kadebos strekt zich verderop uit 
in de richting van de stad Nieuwerbrug, 
maar onze groep boze buitenlui trekt door 
het net leeg geoogste hooiland op de Oude 
Rijn aan.
  
Omdat ik een beginnende reporter ben 
en niet veel weet (maar wel doet alsof), 
moet ik aan Elvis vragen wat dat vreemde 
gebouw is daar in de verte met die groene 
koepel op het dak. “Dat is een moskee, 
een mohammedanen kerk”, antwoordt 

die niet meer snappen waar hun goede, 
goedkope voedsel vandaan komt, terwijl 
die stadbewoner zelf volgende week 
naar Napels vliegt. Ik was meteen om, 
heerlijke muziek met grandioze gitaar- 
en mondharmonica solo’s. Vooral toen 
hij een lied ten gehore bracht, dat 
inde ze “metoo”-achtige maatschappij 
levensgevaarlijk klinkt:” Cause she will 
take all jour money and she’ll  kick you 
�*�{�� |[#�� ���� �����#��� ������� ���� ���
vloer, ook Elvis papte met ene Ingrid aan 
en swingde er lustig op los. Later aan de 
bar vertrouwde hij me toe, dat hij een 
vorig leven in een ander werelddeel veel 
blues- en rocknummers gezongen had, en 
daar redelijk succesvol mee was geweest. 
Maar dan geloof ik nog eerder, dat hij met 
3 broers de Elfstedentocht uitgereden 
heeft, ook bijna onvoorstelbaar. Aan 
diezelfde bar ontpopte zich trouwens 
de ware aard van enige van die Parmey-
[�*���������
�"��������������������������
gloeiende spijker te wonen (geheimtaal 
voor een raketinstallatie) Een klant zei 
Lely te heten en melkrobots te bouwen. 
Hmm., moeilijk te geloven. Maar zijn 
2 maats bakten ze nog bruiner. De één 
noemde zich Mick Jagger. Maar nu wist 
ik ze houden me voor het lapje. Want via 
de radio had ik vernomen dat de echte 
Mick een kreupele bejaarde was, die mee 
mocht zingen met het Urker mannenkoor. 
En de ander maakte me wijs met de zus 
van Mick Jagger te zijn getrouwd. Hoe 
kan die 80-jarige Jagger nog zo’n jonge 
zus hebben? En dan de geheimtaal van 
die gasten: “kom je op de tassenavond”, 
“wanneer is de giertankenrace”, ken 
jij iemand die een doortrekkertje wil 
kort maken?” Het duizelde me. Gelukkig 
loodste Elvis Kamer me de buitenlucht in
Zijn dit 500 woorden, Jaap en Henk? En 
Cora? En Nicky? En Melvin?

Klaas Verblad

Wandeling, 25-jarig jubileum Parmey en afscheid van het bestuur van Kees van Veldhuizen

Voor het eerst op reportage gestuurd door het gerenommeerde blad ‘Nieuwsbrug’, 
belandde ik in een sfeervol, duister zaaltje, gelegen achter een pannekoekenfabriek, 
uitkijkend op een overdekte zandwoestijn waar reuze knappe amazones hun rijdieren 
rondjes lieten draven. Mijn maat, de gelauwerde persfotograaf Elvis Kamer, legde 
me uit dat zo’n enorme kamer een manege genoemd wordt. Zo leer je nog eens wat.

Ook een voormalige proeftuin staken we 
���>�����;*"���*�������>�����[�������
plaatsje Bodegraven, waarover we het 
hier hebben, landelijke bekendheid heeft 
bezorgd. Daarna is alleen Joost Knevel dit 
nog gelukt. 
Ik word hier onderbroken door Elvis, 
“Klaas hooguit 500 woorden zeiden Jaap 
den Bleeker en Henk Aberson” Ok dan 
even opschieten. De wandelgroep blijkt 
van de duistere samenzweringsgroep 
“Parmey” te zijn, een afsplitsing van 
de Boeren Verdedigingsmacht die heel 
Nederland op heden terroriseer. Ik hoor 
smoezen dat deze buitenlui allerlei 
illegale acties overwegen. En ze oen zo 
onschuldig, die grijsaards. Het gehucht  
Bodegraven voorbij, geraken we via hoeve 
“Arcadia” midden tussen graslanden 
gesitueerd, langs een kaasautomaat 
en enorme gebouwen en opslagsilo’s in 
het weidelandschap Bodegraven Noord. 
Links en rechts onafzienbare grasvlaktes, 
doorsneden door veel sloten. Veel boeren 
houden de koeien die overdag in het 
land te v inden zijn s ’nachts binnenin 
de stal. Handig voor de melkrobot. Bij de 
scheiding van Noordzij- en Meyepolder 
ligt de Noordzijkade, een smalle, beboste 

Elvis, die maar fotograaf is maar wel heel 
veel weet.
Langs een splinternieuwe ligboxenstal, 
waarin koeien heerlijk fris gemaaid gras 
staan te happen aam het voerhek, komen 
we aan in het hiervoor genoemde zaaltje. 
Het ziet er eigenlijk heel gezellig uit. 
Zojuist is een van de grijzen, nog niet 
eens zo oud te zien, aan een toespraak 
begonnen. Ik verneem nu dat deze 
boerenbuitenlui club al Heb ik dan onder 
een steen geleefd, dat ik daar niets van 
wist? Ze gaan dat heuglijke feit hier 
uitgebreid herdenken met drank en hap. 
En omdat één van de grijzen, Kees van 
Veldhuizen (zie foto) afscheid neemt van 
het bestuur van deze vrijmetselaarsclub 
zal er zo meteen een band diens favoriete 
bluesmuziek gaan spelen.

En voordat ik de kans had aan Elvis te 
vragen wat BLUES is, pakte de voorman de 
akoestische gitaar, een ander de staande 
bas, drums en bluesharp(mondharmonica) 
vielen in, n daar ging het los! Wat 
een prachtig nummer zong die gozer: 
“Before you accuse me, take a look at 
yourself”. Dat zijn natuurlijk der woorden 
die deze Caroliene van der Plas fans 
schreeuwen naar die domme stedelingen, 



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

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

Meubelmaker

WIM MULCKHUYSE
Ambachtelijke houtbewerking

op interieurgebied

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

Gespec
ialiseerd

in keukens!

Anita van der Neut                 
Steenbakker 15

2415 CH Nieuwerbrug      
Telefoon 06-23344639                    

landelijk geregistreerd        
$$}�q�"��������[������������������

Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 
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persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl
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Trappen, bordessen, hekwerken
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Klimaat

Duur-
zaam-
heid

Verkeer

Woning-bouwNatuur

Jeugd

Sport

NIEUWERBRUG KOOS VOORRR...
Wat vind jij belangrijk in Nieuwerbrug? 

Wat moet er veranderen? 
Waar gaat je kostbare stem nu eigenlijk naar toe? 

Nieuwerbrug, laat nu al van je horen! 

School

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

Nieuwe
burge-

meester

Presentator Pepijn van de Burgt neemt ons, samen met de 
door ons gekozen politici, mee in de gemeentelijke 

politieke wereld. 
Maar dan in de taal die we allemaal spreken! 

Heb je een onderwerp wat je wilt bespreken? 
Laat het ons weten op: info@nieuwerbrug.net !

Leef-
baar-
heid

Cultuur

Laad 
palen

?

Toegang
GRATIS

GEZOCHT
TOUWTREKPLOEGEN

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

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

Info en aanmelden bij Truus van de 
Lely 06-11211103.

Marianne 
Hogendoorn Oranjevereniging

'Prinses Juliana'
Nieuwerbrug aan de Rijn

Het spel met de ballen

~�����
������������
�������̂ �*����%�*
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We hebben weer een fantastische dag 
gehad bij VV De Rijnstreek. Onder 
leiding van de wedstrijdorganisatie 
Samantha, Natasja, Bert en Juup Visser 
wordt er om 11.00 voor het eerst 
gegooid. Een uurtje per wedstrijd en 
13 punten om naar toe te werken. 
Lijkt simpel toch? Maar voor menigeen 
wordt het een zwetend, fanatiek en 
meeslepend spel. 
De zon schijnt ook nog eens geweldig 
en dus zien we steeds meer rode 
koontjes. Maar wat is het gezellig. We 
hebben namelijk 84 teams op het veld 
en met alle aanhang en publiek lopen er 
zomaar 200 mensen bij De Rijnstreek. 
Rond de klok van 15.00 kwam dweilorkest 
‘Dorst’ om de boel nog wat te boosten. 
Echt ouderwetse gezelligheid met 
een BBQ en een drukbezochte bar. De 
wedstrijdjes liepen door tot een uur of 
16.00. 

En eigenlijk begint het spektakel dan pas, 
want dan gaan we op voor de prijsuitreiking 
en loterij. Er staan onder andere een tv, 
bbq, boodschappentassen, veel kaas en een 
parasol klaar voor de verloting. Maar niet 
voordat we de winnaars, top 3 en verliezers 
hebben bepaald. Deze 3e editie is gewonnen 
door Rene Lekkerkerker & Patrick Busscher. 
Gevolgd door Jack Sluijk & Bart Pouw om de 
top 3 af te sluiten door Dirk van Selm & Kjeld 
Hoogendoorn. En dan is er altijd een laatste. 
En ook zij verdienen voor ons een prijsje. 
Paula Lekkerkerker & Sjors Lekkerkerker. 
Gefeliciteerd allemaal. 
De dag is dan nog zeker niet afgelopen. De 
uitsmijter is elk jaar voor Helemaal Top. En 
ze waren weer vol in de glitters aanwezig en 
met hun geweldige stemmen werd de sfeer 
opgezweept. De mannen uit Bodegraven zijn 
twee sessies geweest en er werd gefeest en 
gedanst. Rond de klok van 20.00 sloot de tap en 
hebben we het feest op een gezellige manier 
weten af te sluiten. Het was een geweldige 
dag voor de club en voor de organisatie. Maar 
niet in de laatste plaats voor de deelnemers. 
We hebben nu al zin in het nieuwe jaar. Want 
dan is het toernooi precies 
op de jubileum dag van 
De Rijnstreek: 10 juni 2023. 
We zien iedereen graag dan! 

Robert van den Berg
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Ten eerste als herinnering. Want dit zijn typisch klussen waarvan je 
denkt: “Oh ja, moet ik nog even doen.”, om vervolgens toch te vergeten. 
Dus bij deze…. Op het boodschappenlijstje! 
Ten tweede om hulp en advies aan te bieden. Want waar plaats je die 
rookmelders eigenlijk? Hoewel er ook veel informatie te vinden op 
internet en op de handleidingen, willen we u graag helpen met het 
adviseren over het plaatsen van de melders. 
Dus, mocht u graag persoonlijk advies willen waar u de rookmelders in 
uw woning het best zou kunnen plaatsen, laat het weten met een mail 
naar onze ploegchef, Marcel van Oussoren. Marcel.oussoren@vrhm.nl 
Indien gewenst komen wij op een maandag avond bij u langs! 

Martine van Wageningen

nieuws van de brandweer

zijn we uitgerukt voor een melding 
“gaslucht”. 
 

Aandacht voor rookmelders! 
Ook tijdens de wat meer rustige 
periodes willen wij voor u 
klaarstaan. Met ingang van 1 juli 
2022 is het dan zo ver, dan zijn de 
rookmelders in elke woning en op 
elke woonlaag verplicht. 
Waarom?  Omdat het levens redt! 

Er is al veel aandacht voor geweest 
op mainstream media en social 
media de afgelopen maanden. Nu 
dan ook in de Nieuwsbrug en wel 
om 2 redenen. 

De maand mei was voor de brandweer een rustige 
maand. Op 25 mei hebben we met behulp van de 
boer een koe op het droge geholpen en op 10 mei 

NB: Als u dan toch denkt aan uw eigen veiligheid in 
uw woning, denk dan meteen ook eens een de zgn CO 
melder, of wel de koolmonoxide melder. Niet verplicht, 
maar ook zeker zo belangrijk! 

In de rest van de wereld gaat het er lang niet overal even vredig 
aan toe als in Nieuwerbrug. Denk maar eens aan de inval onlangs 
van Poetin in Oekraïne. Daar is nu een afschuwelijke oorlog aan de 
gang met platbombarderen van steden en dorpen en vermoorden 
van onschuldige burgers. Echte oorlogsmisdaden van Rusland! De 
gevolgen voor ons lijken een bijzaak: hoge prijzen van producten, 
oplopende kosten van energie en brandstof aan de pomp. 
Gelukkig kunnen we ons af en toe ontspannen bijvoorbeeld bij 
voetbal op TV. Binnenkort bij de Oranjeleeuwinnen die meedoen 
aan het EK van de zomer. In november de heren die meedoen aan 
het WK in Qatar. 
De keuze voor dat woestijnland met ruim 2 miljoen inwoners 
���� ����� �*����� "���� ��� �
��"� ���� ��"������ ��� ��*�����
tot stand te zijn gekomen. De Emir regeert met harde hand, 
mensenrechten en mensenlevens tellen daar niet. De eerste tien 
jaar na de keuze voor het kampioenschap zijn daar ruim 15.000 
buitenlanders overleden, waarschijnlijk voor een groot deel 
door ongelukken en onbeschut werk aan de voetbalstadions in 

de afschuwelijke hitte. Gelukkig dat Amnesty International actie 
voert, met name ten opzichte van de internationale voetbalbond 
FIFA. Langzaam maar zeker worden de omstandigheden voor de 
arbeidsmigranten en de bevolking van Qatar nu iets beter. 

Qatar, voetbal en….? 

 

Als wij eind dit jaar voor de buis zitten bij de warme kachel 
moeten we ons wel realiseren dat ons gas dan waarschijnlijk voor 
een groot deel uit Qatar komt. Ik hoop dat Amnesty dan ook actief 
blijft, onze regering en gasinkopers zijn natuurlijk afhankelijk 
van de gunsten van de Emir. 

Amnesty Nieuwerbrug,
Jan van de Burgt 
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Fietspuzzeltocht 2022

Hemelvaartsdag 26 mei was weer een mooie dag om 
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Oranjevereniging
'Prinses Juliana'

Nieuwerbrug aan de Rijn

Bij het Wierickehuis kon 
men zich inschrijven 
en kregen zij de 
spelregels en de route 
aangereikt, en daarbij 
is het altijd belangrijk 
dat je ze vooraf goed 
leest. Dan kon de tocht 
beginnen, via de put 
van Broekhoven richting 
Driebruggen, toen 
via de Ruige Weijde, 
richting Linschoten en 
via Woerden weer terug 

naar Nieuwerbrug. Onderweg 
moest men goed opletten op de 
aanwijzingen want anders mis 
je een afslag of een vraag die 
je moet beantwoorden. Ook 
kan het gebeuren dat je moest 
stoppen voor 150 overstekende 
koeien. Onderweg waren er 
twee posten, waar je wat 
te eten of drinken kreeg 
en ook een spelletje moest 
doen, iets met een hengel en 
�������� ��
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iedereen binnen de tijd ook 
weer teruggekeerd bij het 
Wierickehuis, één team moest 
vroegtijdig stoppen omdat 
de kinderbeentjes niet meer 
tegen de harde wind konden 
[�������������������
��������
het Wierickehuis volgde nog de 
uitleg van de route, waarbij 
��������[������������������
hun (on)gelijk te halen, maar 
zoals altijd was deze route weer 
perfect uitgezet en uitgedacht 
door Jan van Rooyen en Ad 
Neuteboom. Winnaars zijn 
Fam. Pastoor- Ooms, 2e Fam. 
Hielkema 3e Linette Habben 
Janssen en Co. De poedelprijs 
ging naar fam. Mertens en 
de aanmoedigingsprijs ging 
naar de kinderen van familie 
Veldhuizen. 

     

De Oranjevereniging bedankt 
iedereen die heeft meegedaan aan 
deze leuke dag en vooral de extra 
vrijwilligers bij de posten Astrid 
van Rooyen en Willem Verburg en 
natuurlijk de mannen die elke keer 
een geweldige route uitzetten, Jan 
van Rooyen en Ad Neuteboom.

Marianne 
Hogendoorn

Met verslagenheid hebben wij op woensdag 8 juni 2022 
kennis genomen van het overlijden van onze voorzitter 

Karel Koot 

Hij is vele jaren lid geweest van de kleindierenvereniging         
D.V.V. te Nieuwerbrug a/d Rijn. 

Vanaf 2007 tot zijn overlijden was hij voorzitter van D.V.V. 
We verliezen in hem een kundig fokker van Duitse Hangoren, 

Witte Kwakers en Barnevelder krielen. Hij behaalde met 
zijn dieren veel prijzen en was in de omtrek en landelijk bekend. 

Bovenal was Karel een zeer geliefd mens vol 
aandacht, zorg en begrip voor anderen. 

D.V.V. is hem dankbaar voor wat hij voor ons allen heeft betekend. 
Wij zullen hem enorm missen. 

Wij wensen de familie en allen die hem lief en dierbaar waren, 
veel sterkte toe met dit enorme verlies. 

Het bestuur en de leden van de D.V.V. Nieuwerbrug a/d Rijn. 

GEZOCHT
Enthousiast redactielid 

die ons team wil versterken. 
We zijn op zoek naar iemand die regelmatig een stukje 

schrijft en maandelijks de redactievergadering bijwoont.

Interesse? 
Stuur een mail aan: postvoordenieuwsbrug@live.nl

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.



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
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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
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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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Jeugdkamp 2022 

We hebben er 2 jaar op gewacht, maar we konden weer naar het 
YMCA kamp in Leusden. Ons Vliegkamp was nog volledig intact en bij 
aankomst voelde het weer als vanouds. De routine zat er meteen weer 
in. Verdelen van de tenten, ophangen van de lampen, voorbereiden 
van de spellen en het inruimen van alle spullen. 
         
We zijn dit jaar met een groep van 25 
kinderen en 5 leiders op pad gegaan. 
En ook de aankomst dag is anders. We 
kwamen pas op zaterdagochtend aan en 
na het inruimen zijn we snel het bos in 
gegaan voor een potje Regenboogspel. 
De zaterdagmiddag blijft traditioneel 
���� ���� �������� ��� �*�� ���� ��� [����
op weg naar Leusden. Het zwembad was 
afgeladen vol, maar wel super gezellig. 
Moe maar voldaan konden de kinderen 
om 18.00 aanschuiven bij het diner. De 
legendarische Penne met rooie saus op 
tafel. Maar de kinderen genoten er bijna 
allemaal wel van. 

In de avond even de afwas en daarna 
het bos weer in om het smokkelspel 
en havenspel te doen. En pas diep in 
het donker terug naar het kamp. Even 
de tanden poetsen en de tent in om te 
sla…..keten. De eerste nacht is altijd een 
keetnacht en dat was het nu weer. Er werd 
tot diep in de nacht gezongen, spellen 
gespeeld en heel veel naar de wc gegaan. 
Dat is de enige manier om toch even je 
tent uit te kunnen en in het donkere bos 
een wandelingetje te maken. 
Zondagmorgen weer allemaal vroeg uit 
de veren voor een heerlijk ontbijtje. En 
dan na het ontbijt direct het klapstuk 

met een pot levend stratego. Er werden 
weer kolonels bestreden, majoors gepakt 
en verkenners verdreven. Maar het grote 
doel is de vlag en dan moet je soms een 
beetje creatief zijn in je tactiek. Dat 
lukte het team van Martijn en Menno goed 
en zij wonnen dan ook met 3-1. Team 
Floris en Wilbert was het daar niet mee 
eens en hielden het op een 2-2 gelijkspel. 
Die strijd hoort er ook wel bij. Iedereen 
tevreden. 
In de middag hebben we een lekker 
voetbaltoernooitje gespeeld, waar jong en 
oud door elkaar de strijd aan gingen voor 
een ereplaats. Totdat de regen kwam…. 
Het begon ook in Leusden te plenzen en 
dan valt het programma letterlijk in het 
water. Opeens krijgen sommige kinderen 
heimwee en willen anderen lekker de tent 
in. Het is jammer, maar een dvd-tje en wat 
bordspellen doen wonderen. We hebben 
zelfs gewoon gebarbecued. Ondanks de 
regen hebben we het weekendje gezellig 
afgerond. 
Maandagochtend stonden de ouders rond 
09.30 weer op de boomstronk. Het was 
tijd om naar huis te gaan. En ondanks 
dat sommige ook zondag amper geslapen 
hadden werden de tenten vakkundig 
schoongeveegd en opgeruimd. Bij de JO8 
met iets meer hulp, maar ik geloof dat alle 
kwijtgeraakte spullen weer terecht zijn. 
We hebben een kort maar krachtig 
weekendje gehad. En we zijn blij dat we 
weer hebben afgetrapt en we er weer zijn. 
Het was lekker om weer op jeugdkamp te 
zijn!

Robert van den Berg

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 GRATIS 

verzending

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

Gratis af te halen
1 baal bonte schapenwol

D. van Donk De Bree12
0348 - 688235

CBS de Brug

Verder zijn er nog stages gelopen van de klusklas kinderen.
Daarvoor willen wij de eigenaren bedanken van De Bruggemeester en het 
Thomashuis. 
Ook Rene Habben Jansen bedankt voor de stage plek.

Nieuws van CBS de Brug

In de vorige Nieuwsbrug is er een oproep gedaan om in het kader 
van verantwoordelijkheid de leerlingen van groep 5 t/m 7 klusjes 
te laten doen in de wijk. Het was heel leuk om te merken dat hier 
reacties op gekomen zijn. De groepen 1 t/m 4 zijn in en om de 
school bezig geweest met klusjes. Hierbij een paar foto’s van de 
klusjes die er gedaan zijn.

Wist u dat wij sinds enige tijd 
minder vandalisme hebben?
Met elkaar, school en het wijkteam, 
zijn wij hier extra alert op.
���
�[#���������������"������������
zandbak verkoeling bieden.
���
� [#�� ��� �
�� ���� ���
� ���� ���
zandbak ligt tegen kattenpoep.
In het kader van verantwoordelijkheid 
nemen past dit heel goed bij het 
Kanjerthema.
Mocht u of jij toch nog zien dat 
er dingen gebeuren die gevaarlijk 
zijn of niet de bedoeling neem dan 
gerust contact op met ons als team 
of met de wijkagent.
Samen de buurt 
gezellig en veilig 
houden is heel 
belangrijk  

Wat is er o.a. allemaal gedaan?

- het Thomashuis is weer spik en span

- de school is schoongemaakt en opgeruimd

- het zand is weer allemaal in de zandbak

- de speeltoestellen zijn gesopt

- er is afval geprikt in de wijk

- het verkeer is geregeld

- er zijn auto's gewassen

- er is o.a. in de tuinen gewerkt bij mensen     
  thuis

- het hooi is bij de koeien gebracht op de       
  boerderij

- de drinkemmers van de kalfjes op de         
  boerderij zijn weer schoongemaakt

     

 Lucky Tomasouw 

Marco van Dam

VANDALISME

MUZIEK

STAGES

Het thema Muziek is geweldig leuk en vooral gezellig. 
Allerlei soorten muziek komen er voorbij. We hebben 
ook muzikale ouders/mannen/ dochters en die 
brengen graag hun muziek ten gehore.

Een cajón (spreek uit als "kachón") is een handtrommel 
met een slagvlak van hout en komt oorspronkelijk uit 
Peru

Volgende keer in de Nieuwsbrug meer over de 
afvalvrije school.

Voor nu de hartelijke groeten,

Astrid van den Hoek
Team CBS de Brug
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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

Rijnstreek staat op een kantelpunt. Uit onderzoek is gebleken dat de 
club langzaamaan leden verliest en dat we elk seizoen een klein stukje 
kleiner als club worden. Dat is geen goede ontwikkeling en daarom is het 
bestuur in actie gekomen. Er is een onderzoek en enquête gestart met de 
kernvraag ‘Wat is er nodig om Rijnstreek toekomstbestendig te maken?’ 

Unaniem bij Bijzondere ledenvergadering van 2 juni 

���� �������"� ������ ���
� ���
� ������ ����	��
opgeleverd en sommige gaan we komende 
zomer al uitvoeren. 
Maar de realiteit haalt ons in. We kregen 
namelijk een telefoontje vanuit Bodegraven. 
Of wij nog 100 leden konden gebruiken? Dat 
kunnen wij wel. Zo makkelijk als het geschetst 
wordt is het helaas niet. De serieuze vraag is 
of wij samen willen gaan met VV Bodegraven. 
Praktisch komen de leden van VV Bodegraven 
naar ons en gaan we samen verder. De 
gemeente kan dan de vrijgekomen grond gaan 
ontwikkelen. Op papier een simpele beweging, 
maar in de praktijk komt er nog veel bij 
kijken. Welke clubkleuren? Welke naam? Hoe 
����� ��� ���� [�������
�� =�
"�� ��#��

�����
komen er mee? En hoe gaat het bestuur eruit 
zien? Allerlei vragen die de komende maanden 
worden beantwoord. En dan is het laatste 
woord aan de leden om een beslissing te 
nemen. Een spannende tijd voor beide clubs. 
Maar hopelijk een positieve ontwikkeling, 

En dan gaan er opeens zaken 
rollen. Er komt een eerste elftal. We kregen 
geheel onverwachts, maar wel gehoopt, 
de vraag of er weer een standaardelftal 
opgericht kon worden. Het bestuur is daar 
enthousiast over, maar dan moeten er wel 
voldoende spelers zijn. En ook die zijn er. 
We gaan dus weer voor een eerste elftal. 
De uitdaging is om een trainer, verzorger 
en vlagger te vinden. Interesse? Mail naar 
bestuur@vvderijnstreek.nl 
In ieder geval bruist de club weer en staat 
er van alles op stapel. We gaan ook richting 
het jubileum op 10 juni 2023. En dan hopen 
we weer wat extra impulsen aan de club te 
kunnen geven. 

Wij hebben er zin in en hopen dit geluk 
met veel meer mensen te delen. Kom je 
ook naar de Rijnstreek? Je bent van harte 
welkom! 

Robert van den Berg
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ACTIVITEITEN
Nieuwerbrug

MEI
Vr  1 juli 10:00 – 12:00 Handwerkcafé

Di 5 juli 19:00 Jeu de Boules

Di  5 juli 13:30 Wandelen

Di 12 juli 19:00 Jeu de Boules

Di  12 juli 13:30 Wandelen

Vr  15 juli 10:00 – 12:00 Handwerkcafé

Di  19 juli 13:30 Wandelen

Di 19 juli 19:00 Jeu de Boules

Di  26 juli 13:30 Wandelen

Di 26 juli 19:00 Jeu de Boules

Do 28 juli 20:00 Bingo

Vr  29 juli 10:00 – 12:00 Handwerkcafé

EIGENAAR GEZOCHT 

Deze kat komt sinds een jaar 
minimaal 3x per dag bij ons 
eten. Ook slaapt hij/zij heel 
vaak in onze tuin, ook ‘s 
nachts. Nu gaan wij op korte 
termijn verhuizen en vinden 
het vervelend als hij/zij voor 
een gesloten deur staat. We 
denken er daarom over om 
de kat naar het kattenasiel 

Succesvol Bedrijventoernooi 
De organisatie hing aan een zijden 
draadje. De vorige organisatie was er 
mee gestopt en oom Corona heeft ook 
niet veel goed gedaan aan de zin om iets 
te organiseren. Toch maar een oproepje 
naar de leden en er stond een grote 
groep jongeren op die het doorgaan van 

k

 

te brengen. Maar als hij een eigenaar heeft in 
Nieuwerbrug is dat natuurlijk niet nodig. Daarom: 
Bent u de eigenaar of kent u de baasjes, bel dan 
telefoon 06 52432918.

Adrie de Groot -  Bekenespad 8

het bedrijventoernooi belangrijk genoeg vonden. Mooi 
voor de club dat het toernooi georganiseerd kon worden, 
maar ook hoopgevend dat een groep jonge honden de 
club op de kaart willen zetten. 
We begonnen 26 mei om 10.00 met de eerste wedstrijden 
en er wordt vanaf nu 7 tegen 7 gespeeld. Makkelijker om 
een team op de been te krijgen en veel meer van deze 
tijd. 
De eerste potjes gingen er direct fanatiek aan toe en er 
werd tot een uurtje of 14.00 in de poulefase gespeeld 
����������������#���������"������������������[��
���
te gaan. Leuke wedstrijden waarbij van alles gebeurde. 
Ballen van de lijn, schoten op het houtwerk, keepers 
met onmogelijke reddingen en natuurlijk ook de grootste 
kelderklasse blunders. Alles zat erin op deze dag. 
Werd er dan alleen gevoetbald? Zeker niet. Want DJ Gert 
zorgde ervoor dat ook de heupjes losgingen. Er werd 
gehost, gezongen en later op de dag gelald. Het werd 
steeds gezelliger onder de Nieuwerbrugse zon. 
En alles onder het genot van een biertje, mixje en een 
lekker broodje hamburger. Het kon weer eens niet op 
en we hebben veel blije gezichten gezien. Wij gaan op 
naar een nieuw Hemelvaartstoernooi met hopelijk nog 
meer gezellige mannen en vrouwen. Fijn dat we er weer 
stonden!

Robert van den Berg



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

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00

7 keer op rij 
Beste Wijnsupermarkt 

5 keer op rij 
Meest Verantwoorde Supermarkt 

3 keer op rij 
Beste Vleeswaren Supermarkt 

2 keer 
Klantvriendelijkste Supermarkt 

2020

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2019

2020

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

BESTEL EENVOUDIG ONLINE
BIJ PLUS HOOGENDOORN

BOODSCHAPPEN 
BEZORGEN THUIS 
OF OP KANTOOR?

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

�
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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

Weijland  22
2415 BB Nieuwerbrug

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



In- en verkoop van gebruikte auto’s
APK keuringen

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

ADRIE KROMWIJK

Weyland 40  -  2415 BC Nieuwerbrug a/d Rijn 
Tel: 06 - 53378043  -  E-mail: akronnieuwerbrug@gmail.com�
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“Financieel 
ontzorgen met
één vertrouwd
contactpersoon”

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

Fred Sluijs
06 18 15 17 66

www.fredsluijsadvies.nl
info@fredsluijsadvies.nl

“Na mijn
bezoek heeft 

u een zorg 
minder”


