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bouwplannen ? 

Bel 
vrijblijvend

voor 
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passende
voordelige
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Explosief 
in kleur!

www.drukkerijvuurpijl.nl

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes

> Doordruksets
> Facturen

> Brochures
> Folders

> Vlaggen
> Visitekaartjes
> Textiel

> Trouwkaarten
> En nog veel meer

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

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

Baelde uitvaarten,
professioneel en betrokken

                                                                          
  

 AUTOSCHADE  
                Spanjeweg 26a Bodegraven             

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

Drukwerk  Drukkerij Vuurpijl, Elim

Voorwoord

Wij kunnen terugzien op veel geslaagde festiviteiten afgelopen tijd. 
Een zeer goed bezocht Koningsfeest, gepaste 4 en 5 mei viering, de 
puzzeltocht op Hemelvaartsdag en dit allemaal georganiseerd door de 
mensen van de Oranjevereniging. Heel veel dank namens het gehele 
dorp!!!

�����������	�
��	������������������������	������������������������
uitzien  en aan de oostelijke kant komen volgend jaar 28 woningen. 
De Francken-locatie nadert zijn voltooiing en de Van Schaik-locatie is 
ondertussen bouwrijp gemaakt. De hausse op de woningmarkt, met 
name de duurdere woningen, lijkt over de top te zijn. Wat binnen 
enkele weken verkocht werd, duurt nu langer.

Het hek bij de spoorwegovergang zit op slot en de grond eronder is weg 
gegraven, zodat je niet met droge voeten er omheen komt.

De Bruggemeestersstraat gaat voor de derde maal op de schop. Het 
probleem zijn de regenkolken die nu midden in de straat liggen en 
verzakken. Bij regenval ontstaan er slootjes en de ondergrond is niet 
goed gefundeerd. Bij de meeste huizen zijn er scheuren ontstaan. De 
gemeente is met de verzekering bezig dit op te lossen, maar dit speelt 
al vanaf oktober 2021. Zo ziet u, er gebeurt van alles in ons mooie dorp. 
De redactie wenst iedereen een mooie en zonnige zomer toe.

Henk Aberson

brugje

  VAKANTIEHUIS HUREN
VRIJBLIJVEND

Nu van € 60,- per nacht vanaf 10 aug. 2022
Kijk op: VILLA BLAUW CURACAO

 SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN DE NIEUWSBRUG!!

Rijnstreek JO11-1

Het waren zware jaren voor de kanjers van de JO11. Het viel lange tijd 
niet mee om een team te vormen van deze groep leuke kinderen. En 
zo vielen er soms kinderen af, maar kwamen er ook weer fantastische 
kinderen bij. En ook voor de begeleiding werd het elk jaar lastig. Ga 
er maar aan staan om een groepje individuen met allemaal hun eigen 
beleving samen te smelten tot een leuk team. 
Maar het is gelukt. Met wat schaven hier en daar en wat extra hulp van 
oude rotten en frisse winden is het de begeleiding gelukt. Ze hebben 
een waardige kampioen gesmeed. Complimenten daarvoor!! 
En dan niet te vergeten de geweldige voetballers en voetbalsters in 
het team. Allemaal met hun eigen klasse en eigen talenten. En samen 
moest het als een hele moeilijke puzzel passen. En dat doet het. De 
sfeer zit er goed in en dan komt het resultaat vanzelf. Chapeau voor de 
kinderen in dit team. Jullie hebben het samen gedaan!! Gefeliciteerd!!

Robert van den Berg
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
     WANNEER                       WIE       WAT                                       WAAR     TIJDEN

   7 juni  dinsdag          Huis van Alles   Samen eten                         Wierickehuis   12.00

18 juni  zaterdag         Brugkerk      Oud papier           dorp                                    7.30

18 juni  zaterdag   Groot Mannenkoor Midden Nederland   Dorpskerk oudemarkt 1 Bodegraven  20.00  

30 juni  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 juli 2022 nog dingen die u in deze rubriek 
wil zien?   Graag even een mail 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.

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

KOOP LOKAAL

VERZEKER

LOKAAL

Meer weten?

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

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur

BRUGKERK 2022

Diensten om 9.30  
en  18.30 uur

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUWERBRUG

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

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

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

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

5 juni  09.30 uur ds. A. Baas, 
  18.30 uur ds. P. Vroegindeweij, Lexmond 

6 juni  09.30 uur ds. L.W. Smelt, Voorthuizen 

12 juni  09.30 uur ds. J. Niesing, Kesteren 
  18.30 uur ds. A.J.R. Treur 

��������� ��������������������������"�#����������
  18.30 uur ds. G. H. Vlijm, Wezep 

26 juni  09.30 uur ds. A.J.R. Treur 
  18.30 uur ds. A. Baas 
 
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”. 

5   juni  ds. K.W. de Jong, Woerden 

12 juni  ds. Nathan Noorland 

19 juni  ds. I. Terlouw, Blaricum 

26 juni  ds. A.A. Bosma, Sassenheim 
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ABC Incasso B.V.
Korte Waarder 38
2415 AV  Nieuwerbrug

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

Nieuws van 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

Verkwisting of verbetering? 

Het is bekend dat de Bruggemeestersstraat voor de derde keer 
gestraat gaat worden. Doordat dit niet juist gedaan is lopen de 
woningen schade op door scheuren in de muren.
Begin mei zijn er grondmonsters genomen en nu op 18 mei opnieuw. 
Bij navraag was het eerst een vooronderzoek en nu het echte 
onderzoek. En waarom? Om te voorkomen dat de stratenmakers 
in vervuild zand moeten werken. Dit is volgens mij je reinste 
verkwisting en dat voor een gemeente die bijna een artikel 12 
gemeente is. Zou het allemaal achter een bureau bedacht zijn? 

Henk Aberson
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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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Nieuws van de Speelweek

De zomer komt steeds dichterbij en dus ook de 
Speelweek! Elk jaar organiseert Speelweek 
Nieuwerbrug een vakantiespeelweek voor 
alle basisschoolkinderen van Nieuwerbrug 
en omgeving. Een week vol leuke (buiten)
spellen, de huttenbouw en de Bonte Avond! 
Zet de Speelweek alvast in je agenda: dit 
jaar is de Speelweek van 15 t/m 19 augustus. 
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt 
om het programma in elkaar te zetten, maar 
we kunnen wel alvast het thema bekend 
maken. Elk jaar staat de Speelweek in het 
teken van een thema en dit jaar is ons thema: 
STREETLIFE! Een uitdagend thema waarbij 
actief zij, groepsgevoel en eigenzinnigheid 
centraal staan. Denk bijvoorbeeld aan free-
������"��	����"���$��"���%�&�����"����*�+��
en heel veel meer!  
U kunt uw kinderen vanaf nu inschrijven 
op onze website! Naast de kinderen van 
Nieuwerbrug zijn kinderen van buiten 
Nieuwerbrug ook van harte welkom bij 
ons! Dus neefjes, nichtjes, vriendjes 
en vriendinnetjes van buiten ons dorp 
mogen ook gezellig meedoen bij ons! Het 
inschrijfgeld voor dit jaar is van 1 mei tot 
en met 10 juni €23,50 per kind. Vanaf 11 
juni zal het inschrijfgeld omhooggaan naar 
<=>"X��&���	��������� ����Y������[�%���� ��� ���
vinden via: https://speelweeknieuwerbrug.
nl/inschrijven. 
De Speelweek kunnen we niet organiseren 
zonder de geweldige hulp van alle 

vrijwilligers. We hebben op dit moment helaas nog 
niet voldoende vrijwilligers in de groepsleiding. Wil 
je ons helpen in de groepsleiding, helpen op het 
terrein of ergens anders achter de schermen? Meld 
je dan aan op onze website als vrijwilliger: https://
speelweeknieuwerbrug.nl/vrijwilligers. Heb je 
vragen voor ons over leiding worden? Stuur dan een 
mailtje naar petra@speelweeknieuwerbrug.nl. 
Je mag als groepsleiding meedoen vanaf het 
moment dat je dit schooljaar in de tweede klas van 
de middelbare school zit, maar ook vaders en/of 
moeders zijn van harte welkom als vrijwilliger in de 
groepsleiding. De kinderen die vorig jaar eenmalig 
mochten meedoen als deelnemers in ‘Groep 9’ 
mogen zich dit jaar al aanmelden als leiding bij de 
Speelweek! We zouden het ontzettend leuk vinden 
als je de hele week kunt helpen, maar je bent ook 
van harte welkom als je bijv. 3 dagen mee kan doen. 
Naast onze vrijwilligers kunnen we de Speelweek 
helaas niet organiseren zonder onze sponsoren. Wilt 
�����\&��%���	�]�������%����[����&�%%���steunen? 
Neem dan contact op via onze website: 
https://speelweeknieuwerbrug.nl/sponsoren. 

Op dit moment is er in ons 
bestuur nog één lege stoel. We 
zijn erg op zoek naar iemand 
die als aanspreekpunt voor de 
terreinploeg bij ons in het bestuur 
komt. Lijkt jou het leuk om mee 
te helpen bij de organisatie van 
de Speelweek?
Neem dan contact op met onze 
voorzitter Robert: voorzitter@
speelweeknieuwerbrug.nl. 
Wij hebben er weer ongelofelijk 
veel zin in! Jullie ook? In de 
volgende Nieuwsbrug hebben 
we meer informatie over ons 
programma. Eerder op de hoogte 
zijn van Speelweeknieuws? Houd 
dan onze website in de gaten! 

Speelweekgroet, 
Het bestuur van Speelweek 
Nieuwerbrug Robert, Koen, 
Petra, Sylvia, Sharon en 
Patricia

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. 

U bent van harte welkom!

Wanneer:  Dinsdag 7 juni 2022 
Waar:  Huis van Alles, Wierickehuis
Tijd:  Inloop 11.45 uur, 
         Maaltijd 12.00 uur - 13.30 uur
Kosten:  € 6,S0 (overhandigen na de maaltiid)
Inschrijven:  t/m donderdag2 juni
   bij Mieke Burggraaf 
 telefoon: 06-2927S234 
 mail: mieke.tuin92@gmail.com

UITNODIGING WARME MAALTIJD
7 juni 2022

Arabische maaltijd��������	�

Opnieuw....Logeren aan de Rijn!  

wij blij van worden! Alle verhuisdozen zijn inmiddels uitgepakt en voor onze 
��������������Y���������������������	&%���������]���������������%�������^��Y���
bijgebouw van onze woning was door de vorige eigenaars al een B&B gerealiseerd 
en met die voor mij nieuwe uitdaging ben ik begin april met plezier aan de 
slag gegaan.Het appartement, de badkamer en de logeerkamer zijn opgeruimd, 
schoon en klaar om nieuwe gasten te ontvangen.
Ons nieuwe logo is zichtbaar vanaf de provinciale weg. Heeft u vrienden of 
bekenden die voor nachtje of langer een slaapplaats zoeken, dan zijn ze bij 
mij aan het juiste adres. Alle informatie over het reserveren en de prijzen van 
Logeren aan de Rijn, B&B en Logies kunt u lezen 
op de door mijn zoon vernieuwde website: 
logerenaanderijn.nl
Heeft u interesse of vragen, loop gerust 
even bij ons binnen. Welkom!

Inmiddels woon ik, Mirjam 
Hubert, samen met mijn man 
Hans alweer een half jaar op het 
Weijland 48 in Nieuwerbrug. En 
���������&��]�����������&��[����
hebben wij Bodegraven na 
meer dan 40 jaar woonplezier 
verlaten. En die verandering is 
een succes! We genieten van 
de weilanden, de weidsheid 
van oude Rijn met de vele 
watervogels, de vriendelijkheid 
van de bewoners en de rust om 
ons heen. Heel veel “wei”, waar 



 
     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

WIMMULCKHUYSE
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        
qq��{�	��������]�������������������

Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl
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Trappen, bordessen, hekwerken
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de ramen en deuren dicht, zijn er geen ontstekingsbronnen, etc. We kunnen 
het niet repareren, wel ondersteunen en veiligstellen.   
Bij een vreemde lucht in de woning nemen we de meters mee om te meten 
of er o.a. sprake is van explosiegevaar. We onderzoeken de woning grondig 
en als we er zeker van zijn dat er geen sprake is van een gevaarlijke situatie 
pakken we in en rijden we terug naar de kazerne. 
Het voelt misschien vervelend om de brandweer te bellen waarbij er achteraf 
niets aan de hand is. Maar ook hier: “Better safe than sorry”. We komen veel 
liever voor niets dan te laat. Dus bij twijfel: BEL!! 
����������[�%�������������������[��Y�����&����#�������������������Y���
Dat laatste bleek een vuilverbranding. De stormschade was een los gewaaid 
verkeersbord. Dat kan voor een onveilige situatie zorgen en het bord is weer 
vastgezet.

nieuws van de brandweer

Wonder boven wonder gaat het 
verrassend goed met hem en hoeven we 
niet lang meer te wachten om hem weer 
te verwelkomen bij de oefenavonden en 
de uitrukken. 
Na 17 maart is de pieper nog tot en 
met april nog 5 keer gegaan. 3 van 
de 5 uitrukken stonden in het teken 
|��� }�|���%��	�� ������~�� ��� 	��[���
meldingen binnen als “gaslek” op 12 
april, “gaslucht” op 22 april en op 14 
april was er sprake van een vreemde 
lucht in een woning. 
Het gaslek was buiten. De taak van de 
brandweer is het inschatten van de 
veiligheid. Kan het gas naar binnen, zijn 

Om zo snel en adequaat 
mogelijk te presteren is 
oefenen noodzakelijk. Zo 
hebben we onlangs kunnen 
oefenen op een slooppand, bij 
Vroeger en Toen, en bij een te 
renoveren boerderij. Voor de 
brandweer is het goed om het 
perceel te gezien te hebben. 
Bij een daadwerkelijke melding 
scheelt dat verkenningstijd 
en zorgt dus voor sneller 
handelen. Mocht je een plek 
hebben waar we zouden 
kunnen oefenen, laat dat dan 
weten aan onze ploegchef 

Op 17 maart jongstleden werden we opgeschrikt door 
���[�%�������������������%%���������Y����%��Y������
���������	���Y���Y�[�|����������
��	�|��������

Marcel van Oussoren. Marcel.oussoren@vrhm.nl 
Een andere manier om te oefenen is meedoen 
aan brandweerwedstrijden. Op 23 april hebben 7 
brandweercollega’s met een wedstrijd meegedaan. Er wordt 
dan een scenario uitgezet waarna je dat zo goed mogelijk 
uitvoert. Je wordt beoordeeld op inzicht, omgang met 
materiaal, samenwerking, communicatie, tijd etc. Winnen is 
leuk, maar hierbij gaat het vooral om het leren en ervaring 
opdoen. Voor veel was het de eerste ervaring met zo’n 
wedstrijd wat hilarische momenten heeft opgeleverd en 
bleken in ieder geval de meest enthousiaste ploeg, dat is ook 
wat waard. 

Martine van Wageningen

Vroeger, vroeger 

Op Weijland 31 woonde Jacob Moons met zijn 
vrouw en broer, die Bruggemeester was. Heel 
vriendelijke mensen, goed voor iedereen. 
Na de overstromingsramp van februari 
1953 heeft er in het zomerhuis een gezin 
Van Winkel met vier kinderen gewoond. Zij 
voelden zich zo thuis dat zij velen jaren daar 
de zomervakantie doorbrachten, terwijl de 
ouders de boerderij weer opbouwden. 

Op Weijland 25 woonde de familie Zwanenburg. 
Niet Evert en Nellie, maar de oude Evert met 
zijn enorme witte bos krullend haar. Bij hen 
in een schuur sliepen altijd bedelaars in het 
hooi. Op het sterfbed van Everts vrouw moest 
de oude Evert beloven dat hij altijd goed zou 
zijn voor de bedelaars. 

Als zij het erf op kwamen moesten zij hun 
%�������� ��� Y��� �&������
��� ���|���� ���
spiritus maakten zij drinkbaar door een korst 
wittebrood erin te doen, waar het blauw 
introk en de zuivere alcohol drinkbaar werd. 
’s Avonds kregen zij nog een bord warme 
pap. En s ’morgens trokken zij erop uit om te 
bedelen of met een gosie om iets te verkopen.   

Henk Aberson



Vroeger & Toen - Brocante
De sfeer van landelijke ongedwongenheid,

mooi verweerde meubels, brocante en accenten.

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

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

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

Verweij Houttechniek Barwoutswaarder 97  3449 HL Woerden

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

K O Z I J N E N

R A M E N

D E U R E N

praktijk
Bodegraven
Dierenartsen

BV

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

www.dapbodegraven.nl

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

• onderhoudsschilder
• decorateur
• hout- en marmerimitatie
• muurschilderingen

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

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

V
C
A

GM

HECKLIST

ANNEMERS

ISO 9001 : 2000

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

WIL DE WIT

WEYLAND 19
2415 BB NIEUWERBRUG AAN DE RIJN

TELEFOON 0348 - 68 84 22

��������	

�����������
����������������

0172-613798 

Bereikbaar 24 uur per dag,  
7 dagen per week 

�������	
������������

�������
����	������
�

�

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



11

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'

Nieuwerbrug aan de Rijn

Koningsdag 2022

elkaar pannenkoeken eten, die door 
twee vrijwilligers, Coby Molmans en 
Ingrid van Elteren, werden gebakken. 
Als verrassing kwam de Trompetter 
van de Prins langs om de maaltijd 
op te vrolijken met liederen van 
een hele tijd geleden. Om 18:30 uur 
begon de kinderdisco in de grote zaal 
[��� %��	��[����	"�
�������� %��Y���"�
limonade, suikerspin en popcorn. 
Voor de ouders was opvang geregeld 
in de Bourgondiër. Op koningsdag 
hadden we gelukkig verschillende 
dorpsgenoten gevonden die ons 
konden helpen met de opbouw van 
het feestterrein zoals, dranghekken 
neerzetten, stroom uitleggen enz. 
De mensen voor de vrijmarkt stonden 
al gauw te wachten om hun kleedje 
neer te leggen en ook dit jaar waren 
er weer meer mensen die hun spullen 
wilden verkopen in het dorp. Het 
mega dartbord stond klaar om te 
proberen 180 te gooien, je kon je 
%����� ��Y[��	��� ��� ���� ��%%��]����
halen. 
   
Helaas het grote springkussen had 
problemen met de stroom en kon 
niet uitgezet worden. Om twaalf uur 
konden de kinderen een workshop 
Freerunning van de Hero Academy 
volgen. Veel kinderen deden daaraan 

��������Y��������]����[�������������
ontmoeten, gezellig met elkaar bij te 
praten, te dansen, te zingen, te eten 
en drinken. Wat hebben we dat de 
afgelopen twee jaar gemist. 
Wij begonnen natuurlijk op de 
dinsdagmiddag met de seniorenmiddag 
in het Wierickehuis, gezellig met 
elkaar bingo spelen en daarna met 

mee. Eerst rustig beginnen 
van een bankje afspringen, 
tot langs de muur afzetten en 
verder springen. In de middag 
begon het muziekprogramma 
met de volkszanger uit Ter 
Aar, Marco de Hollander, de 
gezellige sfeer werd gelijk 
neergezet door deze zanger. 
Daarna gelijk verder met de 
mannen van Helemaal Top, 
die het hele volle plein gelijk 
in feeststemming bracht. Dit 
jaar hadden we de coverband 

Ook konden nog een aantal 
fans worden blij gemaakt om 
samen met Monique op de 
foto te gaan. Natuurlijk was 
er ook een optreden van onze 
medeorganisator, presentator 
en dorpsgenoot/zanger Hugo 
Beijeman, waarbij iedereen 
luidkeels mee zong. 
Er waren heel veel mensen op 
het plein die genoten van een 
drankje en een lekker broodje 
vanuit de foodtruck van Tap on 
Tour. 
Natuurlijk waren deze dagen 
niet mogelijk geweest zonder 
alle hulp van de vrijwilligers, 
het Wierickehuis, EHBO 
Nieuwerbrug, en al onze 
andere sponsors, groot of 
klein. Daarvoor onze hartelijke 
dank en hopelijk kunnen we 
volgend jaar weer met elkaar 
dit organiseren. 

Oranjevereniging “Prinses 
Juliana”, Tap Evenementen, 
Hugo Beijeman

Slingshot die tweemaal toe 
een geweldig optreden gaf. 
Met de vele verschillende 
soorten muziek die zij 
spelen was er voor iedereen 
wel een reden om mee te 
dansen en zingen. Monique 
Smit kwam ook langs en gaf 
een spetterend optreden, ze 
zong zelfs samen met een 
dorpsgenoot(zie foto links).
 

KONINGSDAG SPONSORS

Retour Matras, Kleywegen B.V., Dera Lijmwerken, Dirk de Wit 
|��Y����%"� ����	����� �����Y������������ ����� ���
��"� ��������� ���
voetverzorgingspraktijk “t Vrolijke Voetje”, De notenspecialist, Asbest-
Assist B.V., Hoveniersbedrijf Aad van Zanten, Zwammerdam Groep, Timmer- 
en onderhoudsbedrijf Baars, Back-up V.O.F., Florijn administraties, Michel 
Ravesteijn voegwerk en gevelonderhoud B.V., Verweij Houttechniek, Weku 
B.V., Onderlinge “Rijn en Aar” verzekeringsmaatschappij, Boer bouw B.V., 
Mobiel J. van Bemmel, Topsnowshop, Hamoen interieurbouw en renovatie, 
Autoservice Jaron, Heating Service installatie techniek B.V., L. van der Beek 
Bouw- en onderhoudsbedrijf, Eetcafé de Spijker, A.S. Beveiligingstechniek 
B.V., Akron auto’s, Rick Zaal afwerkingsbedrijf, Poll promotions, Jan Boers 
Voegafdichtingen, VOF Verhoef Diary Farm, Bert Boer, Eggenhuizen Holding 
B.V., Euroline Zonwering, Plus Hoogendoorn, W. Verburg vof, Wierickeland 
(onderdeel van Ons Fonds), Sans Haarsalon, HC&H van houdenhoven 
Carrosserie & Hydrauliek B.V., Van Poppel Elektra, NH de Jonge & Zn, Franken 
en Wagensveld, Boer metaalbewerking, C&C Design en Van der Putten Events. 

Zonder deze sponsors geen Koningsdag. Wilt u volgend jaar ons ook of weer 
sponsoren? Neem dan contact op met Jan van Beekum via de mail: 
janvbeekum@gmail.com

U heeft inmiddels gekozen.
De gemeente is druk met de formatie. 

Wij willen een leuke avond 
organiseren rondom het thema 
“politiek in Nieuwerbrug”. 
Noteer 6 september 2022 

alvast in de agenda.
In de volgende Nieuwsbrug volgt  

weer meer informatie!
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CBS de Brug

Nog een leuk weetje:
Tijdens de studiedag kregen wij een heerlijke 
lunch aangeboden op de locatie van onze 'nieuwe' 
school! We slaan de handen ineen met o.a. de 
peuterspeelzaal/VSO/BSO en de gemeente voor 
het realiseren van een uitdagende gymzaal. Op 
naar een plek waar alle basisvoorwaarden voor 
goed, klassikaal onderwijs zijn gefaciliteerd, 
zodat we het onderwijs net zo stevig en goed 
neer kunnen zetten als op de huidige locatie!

Nieuws van CBS de Brug

In het kader van verantwoordelijkheid 
nemen willen de kinderen van groep 5 t/m 7 
klusjes gaan doen in de wijk. Dit zal zijn op 
vrijdagmiddag 17 juni van 12.30 tot 13.30 uur. 
Denk dan aan het schoonvegen van de 
straatjes, ramen lappen, onkruid trekken, 
glas naar de glasbak brengen, plantjes buiten 
������ �|���%��	�� Y��� �� ]��� �[� Y�%&� ���
krijgen dan kunt u een mailtje sturen naar 
leonie.vanriessen@spco.nl
Dit is gekoppeld aan Kanjertraining…voor 
vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds 
respect.
 

De koningsspelen op vrijdag 22 april  waren 
dit jaar ook weer als vanouds.
Met elkaar spelletjes doen op het plein of het 
voetbalveld van Rijnstreek. Super bedankt 
daarvoor!
������� Y������ ���� ������� |��� ���� ]����
vakantie.
 

Bij Mirjam en Hans aan de Rijn 

������ �%	�� ��� ]���� �	� ��� |������"� Y���
bijzondere huis aan Weijland 48. De 
vorige eigenaren Tineke en Kees, runden 
er een B&B ‘Logeren aan de Rijn’. Ik 
was reuzebenieuwd of ook de nieuwe 
eigenaren weer een bed & breakfast 
zouden beginnen. Er werd getimmerd 
en behangen en opeens hing er weer 
een bordje aan de weg. Tijd voor een 
interview voor de Nieuwsbrug dacht ik. 
Een paar dagen later vaar ik in mijn kano 
langs het huis en zie vader en dochter 
in de tuin staan, de zwanen te voeren. 
We maken een praatje en Mirjam wordt 
erbij geroepen voor het maken van een 
afspraak. Twee dagen later zitten we 
��[��� ���� ��� 	�$�� |���� ���� |�������
kennismaking. 
Van hartje Bodegraven naar B&B met 
weidsheid 
Eind september verhuisden Mirjam, 
man Hans en hun dochter, van hartje 
Bodegraven naar Nieuwerbrug. Ze wilden 
graag wat meer ‘buiten’ en aan de Rijn 
wonen. Dat is gelukt. Ze genieten van 
de weilanden, de weidsheid van de Oude 
Rijn, de watervogels, de vriendelijkheid 
van de bewoners en de rust. “We worden 
blij van zoveel ‘wei’, zegt Mirjam. 
Vol trots laat Mirjam het resultaat van 
hun kluswerk zien. Ik ben verrast door de 
leuke kamers en keuken. Het huis is veel 
lichter en ruimer dan ik verwacht had. Via 
de glazen gang lopen we naar de B&B. In 

de oude werkplaats hebben ze een studio 
voor dochterlief gemaakt. Een prachtige 
plek om als student te wonen. Op de 
bovenverdieping kom ik in een verrassend 
licht en ruim appartement dat verhuurd 
wordt als B&B, met balkon en uitzicht 
op de Rijn en de omgeving. Je kunt de 
Weijpoortse molen zien draaien. 
Het appartement heeft twee slaapkamers 
en een badkamer. Ideaal voor verschillende 
doelgroepen. Een gezin met kinderen op 
��� ]���"� ���� ������ ���%� ���� ���� ��%��
een potje kookt of wandelaars die alleen 
maar een bed hoeven. Mijn fantasie slaat 
op hol. Foto’s, beschrijving en prijzen kun 
je vinden op de door zoonlief gemaakte 
website. 
Gastvrij 
Het runnen van een B&B is nieuw voor 
Mirjam. In Bodegraven deed ze veel 
vrijwilligerswerk en nog steeds geeft ze 
een ochtend per week taalles aan kinderen 
die van huis uit de Nederlandse taal niet 
meekrijgen aan de Willibrordschool. De 
gasten die inmiddels al geweest zijn, 
hebben hun enthousiaste ervaringen 
beschreven op kaartjes aan de wand. 
Mirjam geniet duidelijk van het 
gastvrouwschap. Het ontbijt wordt 
geserveerd zoals de gasten het graag 
willen. Op een mooi gedekte tafel, of 
in een tasje om naar eigen inzicht te 
nuttigen; Misschien wel op het balkon of 
het zitje aan het water. 

Alle informatie over het reserveren en 
de prijzen van ‘Logeren aan de Rijn, B&B 
en Logies’ kun je lezen op de prachtige 
website: logerenaanderijn.nl 
En als je interesse hebt of vragen, kun je 
gerust even bij Mirjam en Hans, Weijland 
48, binnenlopen.

Cora Postema

 
  

Nu gaan we door tot de zomervakantie. 
Er staat nog een schoolbreed thema 
op de planning; namelijk Muziek. 
Volgende keer hier een verslag van in 
de Nieuwsbrug.

Voor nu de hartelijke 

groeten,

Astrid van den Hoek
Team CBS de Brug

TOUWTREKWEDSTRIJDEN

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2022 
willen we graag weer het jaarlijkse 
touwtrek-toernooi organiseren. Wij 
zijn op zoek naar vrijwilligers die 
ons willen helpen met opbouwen, 
assisteren bij de kramen en hulp 
bij het afbouwen/opruimen op 
zondagochtend 4 september. Ook 
zoeken wij natuurlijk touwtrekteams, 
een team bestaat uit 6 personen 
en 1 coach, dus zoek je vrienden, 
buren, collega’s bij elkaar en doe mee 
met dit sportieve en vooral gezellig 
evenement. Geef je op bij 
Truus van der Lely 
06-11211103

Marianne 
Hogendoorn

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'

Nieuwerbrug aan de Rijn
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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

Hebben jullie er ook weer zoveel zin in. Met de nieuwe scoreborden, 
schoenveegborstels, strakke hekwerken, nieuwe sleephaken, 
baannummers, gevulde koelkasten zijn we er helemaal klaar voor. 
Park & Groencommissie doen hun uiterste best de banen in 
topconditie te houden. 

Ook de bloembakken van Van 
Bunnik zijn weer gevuld met 
zomerse bloeiers. 
Binnenkort verschijnt ook veel 

������ ����� ��� Y�		��� |�%����
de gemeente. 
Regelmatig moet er wel wat 
���Y���%�� ������� �[� Y���
ongewenste riet terug te dringen. 
Heb je een keer een uurtje over 
dan mag je dat gerust ook naast 
de banen doorbrengen. 

Racketavond 
Een aantal nieuwe leden hebben 
we mogen verwelkomen. Onze 
racketavond op woensdagavond 
is een uitgelezen moment om 
nader met elkaar kennis te 
maken. 

Daarnaast staan de lesteams van 
vorig jaar – bij gebrek aan een 
leraar – iedere maandagavond op 
de baan om elkaar uit te dagen 
en van elkaar te leren. 

NA EEN FRAAI VOORJAAR OOK EEN ZONNIGE ZOMER? 

Open Wiericke Toernooi 
Helaas is het voor onze niet 
al te grote vereniging zonder 
toernooicommissie niet 
mogelijk gebleken om het Open 
Wiericke Toernooi van 4-10 
juli volgens KNLTB richtlijnen 
te organiseren. We vinden 
dit super jammer, want dit 
was tot 2 jaar geleden altijd 
een daverend succes. Maar er 
komen leuke alternatieven aan. 

Groene Hart Tennis 
Toernooi 
Samen met TV Slagwaardig uit 
Waarder is het idee ontstaan 
een gezamenlijk toernooi te 
organiseren. Zij hebben een 
actieve toernooicommissie die 
het graag met ons gaat invullen. 
Op zaterdag 2 juli a.s. van 
15.00-21.00 uur vindt het 
Groene Hart Tennis Toernooi 
plaats in Nieuwerbrug. Bij meer 
dan voldoende belangstelling 

ook deels in Waarder. 
Iedereen van 16+ mag 
meespelen in de mixed 
dubbel. 
Deelname: 7,50 en met 
maaltijd 12,50. 
Introducéés zijn ook van 
harte welkom. Dus zoek een 
lid en doe mee! 
Wil je meedoen aan dit super 
gezellige toernooi met onze 
buren. Wacht niet langer en 
schrijf je zo snel mogelijk 
in. Als je de QR-code in de 
poster hiernaast opent, kun 
je nu al aanmelden. 

Tennissen bij de buren 
Van zaterdag 18 t/m zondag 
26 juni a.s. zijn alle leden van 
TV Wiericke ook uitgenodigd 
om deel te nemen aan het 
Plus Culinair Open Toernooi 
in Waarder. Save the date 
& houd je mail/app in de 
gaten. 

TV Wiericke bestaat 30 
jaar 
In verband met ons 30-jarig 
bestaan in oktober is een 
feestcommissie al voorzichtig 

begonnen met de nodige 
ideeën en voorbereidingen. 
Heb jij ook een goed idee, 
laat het dan even weten. 
Winterlidmaatschap bij TV 
Slagwaardig: 
Leuk nieuwtje voor na een 
hete zomer: Alle leden 
van TV Wiericke mogen 
bij TV Slagwaardig in het 
winterseizoen van 1 oktober 
t/m 1 april voor slechts Euro 
75,= op hun all weather 
banen tennissen. Daarna 
stopt automatisch weer het 
lidmaatschap. 

Nieuwe leden zijn welkom! 
Wil je ook meespelen bij 
deze gezellige club op 
%��&*�� ]����������"� �����
dan lid en meld je aan 
via ledenadministratie@
tvwiericke.nl. 

Sportieve groet namens het 
bestuur, 
Rosika Twiss 
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ACTIVITEITEN
Nieuwerbrug

MEI

Wo 1 juni 14:00 – 16:00 Spelletjesmiddag
Vr  3 juni 10:00 – 12:00 Handwerkcafé
Ma  6 juni 10:00 – 12:00 Crea Bea
Di  7 juni 12:00 Samen eten
Di  7 juni 14:00 – 16:00 Soos
Di  7 juni 13:30 Wandelen
Di 7 juni 19:00 Jeu de Boules
Wo  8 juni 14:00 – 16:00 Spelletjesmiddag
Ma  13 juni 10:00 – 12:00 Crea Bea
Di  14 juni 13:30 Wandelen
Di  14 juni 14:00 – 16:00 Soos
Di  14 juni 19:00 Jeu de Boules
Wo  15 juni 14:00 – 16:00 Spelletjesmiddag
Vr 17 juni 10:00 – 12:00 Handwerkcafé
Ma  20 juni 10:00 – 12:00 Crea Bea
Di  21 juni 13:30 Wandelen
Di  21 juni 14:00 – 16:00 Soos
Di  21 juni 19:00 Jeu de Boules
Wo 22 juni  14:00 – 16:00 Spelletjesmiddag
Ma 27 juni 10:00 – 12:00 Crea Bea
Di 28 juni 14:00 – 16:00 Soos
Di 28 juni 13:30 Wandelen
Di 28 juni 19:00 Jeu de Boules
Wo 29 juni 14:00 – 16:00 Spelletjesmiddag
Do 30 juni 20:00 Bingo

CONCERT GROOT 
MANNENKOOR 

MIDDEN-NEDERLAND 
IN BODEGRAVEN 

Het GMMN onder leiding van de Woerdense dirigent 
Martin Mans geeft op zaterdag 18 juni 2022 een 
concert in de Dorpskerk in Bodegraven. Na drie 
repetities en de nodige thuisstudie zijn de zangers 
klaar voor een aantal concerten. De mannen 
brengen een gevarieerd programma ten gehore met 
liederen over de storm zoals ‘Ruwe stormen en Houd 
mij vast.’ Daarnaast komen vaderlandse liederen 
aan bod zoals: ‘Voor Neerland een lied’ en een 
medley van Vera Lynn. Tenslotte maken spirituals 
en geestelijke liederen deel uit van het programma 
zoals: ‘My Lord what a morning, Nader mijn God bij 
u en You never walk alone.’ 
Martin Mans is een gedreven dirigent die het beste 
uit de stemmen naar boven haalt en er enkele 
koorsolisten uit laat springen. Op de repetities 
wordt hard gewerkt in een aangename sfeer. Twee 
keer per jaar wordt een nieuw project gestart 
met drie repetities en drie concerten. De sfeer op 
de concerten is enthousiast en voor de luisteraar 
een belevenis; een avond ademloos luisteren naar 
koor- en instrumentale muziek. Aan het orgel en 
de vleugel zit Mark Brandwijk, een jonge musicus 
die zijn muzikale talent groots heeft weten te 
ontwikkelen. Hij speelt naast de mannenzang enkele 
orgel- en vleugelimprovisaties De samenwerking 
tussen Martin Mans en Mark Brandwijk duurt al tien 
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goed te zien tijdens de concerten. 

Meer bijzonderheden: 
Locatie: Dorpskerk, Oude Markt 1, Bodegraven 
Aanvang 20.00 uur 
Toegang € 12,50.=. Aan de kassa € 15,=. 
Leden van de PCOB/KBO/ANBO betalen € 11,= en 
kinderen t/m 11 jaar zijn gratis. 
Reserveren is aan te bevelen: www.martinmans.nl/
toegangskaarten of t. 06-25391903 

Dodenherdenking 2022

toespraak, en na het luisteren van een 
gedicht werd iedereen uitgenodigd voor 
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De toespraak van waarnemend 
burgemeester van Heijningen is ook op de 
facebookpagina van de oranjevereniging 
terug te lezen. 

SAM vrijwilligers 70+ Huisbezoeken bijgepraat over de nieuwste 
technologische snufjes binnen de wijkverpleging.
Maandag 16 mei jl. zijn de vrijwilligers van SAM die zich bezig houden 
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de Vierstroom en Yanick van de Ven van Mobile Care, bijgepraat over 
de inzet van technologische hulpmiddelen binnen de wijkverpleging. 
Een van de doelen van het 70+ Huisbezoek is bewoners informeren 
over preventieve maatregelen die kunnen worden genomen om zo 
lang mogelijk comfortabel en zelfstandig te thuis te blijven wonen.  
De kennis die in deze bijeenkomst is aangereikt, komt de vrijwilligers 
dus goed van pas.
Aan het eind van de bijeenkomst waren de vrijwilligers erg enthousiast:  
‘Ik had deze informatie graag veel eerder gehad, ik kan genoeg 
mensen bedenken die hier iets aan zouden kunnen hebben’. ‘Ik neem 
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is er veel mogelijk zeg!’ 

Wilt u ook een 70+ Huisbezoek? Aanvragen kan kosteloos bij SAM Welzijn 
via de mail: info@samwelzijn.nl of het telefoonnummer 0172- 614 500, 
voor extra informatie zoek contact met Marjolein Waagmeester, sociaal 
makelaar, tel: 06-30849203, mail: m.waagmeester@samwelzijn.nl.

70+ Huisbezoeken
Dit jaar mochten we weer een openbare herdenking 
houden op het plein voor het Wierickehuis. De gemeente 
regelt altijd dat de wegen langs het wierickehuis en 
tijdens de herdenking tijdelijk worden afgesloten 
voor het verkeer zodat twee minuten stilte ook echt 
stil is. Ook wordt altijd de klok geluid vanuit de 
onafhankelijkheidstoren. Vooraf aan de twee minuten 
stilte deed de voorzitter van de Oranjevereniging 
een korte overdenking en werd de taptoe geblazen. 
Na het Wilhelmus en het loslaten van de duiven 
deed waarnemend burgemeester van Heijningen een 

Marianne Hogendoorn
Oranjevereniging “Prinses Juliana”



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

�

�

�

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

Fred Sluijs
06 18 15 17 66

www.fredsluijsadvies.nl
info@fredsluijsadvies.nl

“Na mijn
bezoek heeft 

u een zorg 
minder”


