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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 

Foto voorpagina Cora Postema 

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

Drukwerk  Drukkerij Vuurpijl, Elim

Voorwoord

Een ommetje

Wonend aan het Weijland is een ommetje door het dorp langs het spoor 
voor mij niet zo voor de hand liggend. Maar ik had gehoord over het 
mooie nieuwe pad langs de Wiericke en de groene graszoden erlangs 
en ging op stap. Ik was aangenaam verrast. Langs het pad staat een 
bordje met uitleg over de duurzame verharding. ‘Het pad is afgewerkt 
met een laag Olivijn waar wit split doorheen gewerkt is. Olivijn is een 
natuurlijk materiaal wat CO2 afbreekt. Door de grove fractie van beide 
steensoorten en de onderliggende fundering wordt het regenwater 
vertraagd afgevoerd naar de bodem. Op deze manier wordt bijgedragen 
aan een duurzame toekomst. Dit pad is een initiatief van de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk.’  Prachtig toch?!

Wat me ook opvalt is het prachtige speeltuintje aan de gravin 
Jacobastraat. Daar wandel ik binnenkort eens heen met mijn 
kleindochter van bijna twee jaar. En dan hebben we ook nog de 
zwemplek aan de Wiericke. Het ligt er nu nog allemaal fris, verzorgd en 
pril groen bij. Zou dat zo blijven? 
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zitplekken voorziet. Nu is het aan ons Nieuwerbruggers om het ook 
duurzaam te laten zijn. Want dat we in een prachtig dorp wonen, 
vertelt iedereen die voor het eerst bij ons komt me. Laten we dat met 
elkaar vooral zo houden of nog mooier maken.

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

 3  mei  dinsdag      Huis van Alles             Samen eten                         Wierickehuis   12.00

 4  mei  woensdag         Dodenherdenking                                          Wierickehuis    19.50 

21 mei  zaterdag     Brugkerk      Oud papier           dorp                                   07.30

26 mei  donderdag   Oranjevereniging       Fietspuzzeltocht               Wierickehuis   12.00

Zie verder in het blad de activiteiten van de Oranjevereniging.
 

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 juni 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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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.

1 mei 09.30 uur de heer Nathan Noorland 
Kom over de Brugdienst--Brugkerk 
1 mei 18.30 uur ds. A. Baas 
8 mei 09.30 uur kand. M. Bos, Lunteren 
8 mei 18.30 uur ds. L. Schaafsma, Nunspeet 
15 mei 09.30 uur ds. A. Baas 
15 mei 18.30 uur ds. F. van den Bosch, Huizen 
22 mei 9.30 uur ds. A.J.R. Treur 
22 mei 18.30 uur ds. A.L. van der Zwet, Putten 
26 mei 09.30 uur ds. A. Baas 
Hemelvaartsdag 
29 mei 09.30 uur kand. P.E. Lok, St. Jansklooster 
29 mei 18.30 uur ds. J. van Dijk, Ridderkerk 
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”. 

1 mei  de heer Nathan Noorland 
 Kom over de Brugdienst 
8 mei  dhr. C. Hoogendoorn, Amersfoort 
15 mei  ds. Bram Maarleveld, Bodegraven 
22 mei  ds. W.F. Schorman, Voorburg 
26 mei  dhr. Nathan Noorland 
 Hemelvaartsdag 
29 mei  ds. R. Stigter, Delfgauw    
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Vroeger, vroeger 

Op Hoge Rijndijk 38 woonde aannemer Klaas Mulckhuyse. 
Naast het woonhuis waren opslagplaatsen voor zand en 
grint dat per schip werd aangevoerd. Aan de andere kant 
was het kantoor en de werkplaats. Maar net als met 
alles groeide het bedrijf uit zijn jasje. Aan de overkant 
werd een grote loods gebouwd. Boven de ingang stond: 
Aannemersbedrijf K. Mulckhuyse 1951. Bij u beter bekend 
als De Van Schaik locatie. 

De feestelijke opening werd gevierd met de uitzending van 
het populaire radioprogramma Mastklimmen. Het halve 
dorp was aanwezig. Zoiets gebeurde niet ieder jaar in ons 
dorp. Het werd verzorgd door de NCRV en gepresenteerd 
door de razend populaire quizmaster Johan Bodegraven. 
Hoe het allemaal ging weet ik niet, ik was vier jaar oud. 
Maar het hoogtepunt was dat de winnaar in de mast moest 
klimmen en zich ontfermen over een heuse ham. Vandaar 
dat nog steeds de uitdrukking bestaat van de Hamvraag. 
Maar zoals alles zijn tijd heeft, staat deze trotse loods 
van Klaas er ondertussen ook niet meer.   

Henk Aberson

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.

Wil degene die onze huishoudtrap ‘geleend’ heeft deze 
weer terugzetten op het tennispark?

Tennisvereniging Wiericke

brugje

Te koop 
Sokkel op wieltjes.
Hout met een formica-achtige laag beplakt. De sokkel bestaat uit 2 delen, 
die over elkaar heen schuiven. Zeer stevig, kan voor vele dingen gebruikt 
worden.
Afmeting: br. 63, l. 75 en 75 cm hoog.
Reactie: Ria Boogert tel. 688110
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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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Pas op voor de handhavers!

Beste mede dorpsbewoners: kijk uit voor de 
handhavers die rondhuppelen in ons dorp. Met 
uiteraard de beste intenties….. 

Ons verhaal: Op woensdag 9 maart is het dan zover. 
Naar het ziekenhuis in Gouda voor bloed uitslag. 
Spannend, want we hopen op positief bericht: is 
er inmiddels al afweer te meten in het bloed na de 
stamcel therapie? Helaas, nog niet. De teller staat 
op 0,6% afweer. En met corona besmettingen bij 
de vleet is dat maar bar weinig. Dus op advies van 
de arts ook die dag maar meteen een 4de inenting 
gehaald. Al doet zo’n enting maar 1% zijn werk, 
alles is meegenomen en ook zeer noodzakelijk 
aldus de arts. 
Hoe laat we precies thuis waren weet ik niet, ik 
denk rond 13.30??? . Moe, maar dit hebben we dan 
weer gehad. Booster zit er weer in en zoals gepland, 
gaan we de oprit voor ons huis ophogen, want dat 
was hard nodig. We gaan namelijk ervoor zorgen 
dat voetpad en uitrit straks weer netjes op elkaar 
is aangesloten. Langs het trottoir was de oprit erg 
gaan verzakken en er lagen kapotte tegels. Zak 
met zand gekocht en die lag al in de auto net als 2 
nieuwe tegels. Best zwaar! We zetten de auto voor 
onze oprit, half op de stoep. Dan kan niemand in 
de weg lopen of struikelen over de losse en kapotte 
tegels die er uit gehaald zijn. En hoeft ook niemand 
door het zand te banjeren. En hoeven we niet ver 

En wat denk je …een ieniemienie 
briefje tussen de ruitenwisser, 
geplaatst om 13.59 uur. Terwijl we 
in huis even uitrusten van de drukke 
ochtend. Even een drankje drinken om 
daarna te beginnen. Een “mededeling 
van beschikking” van € 100,00 voor het 
“stil staan op het trottoir, zit tussen de 
ruitenwissers. En inderdaad…formeel 
staat de auto verkeerd. Op de stoep en 
voor onze eigen uitrit! En dat mag niet. 
Maar we hebben er wel een goede 
verklaring voor lijkt mij. 

Wat een stoere vent (of vrouw) zeg 
die hier rondloopt. Is dit iemand uit 
ons dorp? Liggen er handhavers op de 
loer terwijl je net even weg loopt? En 
dat in ons gemoedelijke dorpje? Of 
����������������
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Albrechtstraat om 13.59 en hinderde 
wij het verkeer en de vele voetgangers 
zo erg? Wat denkt U??? 
Maar goed, regels zijn regels! Ook 
in Nieuwerbrug en ook als je voor je 
huis aan het inladen en uitladen bent 
en tussendoor even iets gaat drinken. 
Of aan het klussen bent. En ook als je 
de gemeente stoep repareert. Heel 
naar voelt dit. Had deze persoon nou 
niet even kunnen aanbellen of door 
de poort kunnen lopen om polshoogte 
te nemen hoe het zat? Zich kunnen 
afvragen waarom die auto voor onze 
uitrit stond? Boete inmiddels betaald 
en maar gauw vergeten, maar zuur 
voelt dit wel. 

Wees dus gewaarschuwd…er lopen 
handhavers en ze loeren door de 
straatjes om bekeuringen uit te delen. 
En dan net als je even niet kijk! Een 
gewaarschuwd mens telt voor 2! 

Gea Wieles 
Graaf Albrechtstraat 12 
Nieuwerbrug ad Rijn

te zeulen met zand en gereedschap. 
Moet kunnen in dit kleine dorpje en 
in onze straat, waar het rustig is. Zou 
je denken. Op deze manier blokkeren 
we de weg waar auto’s rijden niet en 
voor voetgangers is dit het veiligst, je 
zou maar over zo’n losse stoeptegel 
struikelen. 

Op dinsdag 10 mei 2022 om 20.00 uur 
in “Het Wierickehuis” 
                                         
AGENDA 

1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Financieel verslag over 2021 
5. Verkiezing Bruggemeesters: 
 Vacature: F. Boer 
 Voordracht CvB: G. van der Bruggen 
 Vacature J.H.  Dijkshoorn
 Herkiesbaar: H. van der Wind 
6. Mededelingen 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

Deze vergadering is alleen toegankelijk voor de 
ingezetenen van de Brandschouwerij Nieuwerbrug die 
tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben.

De secretaris-penningmeester H.A. Aberson             

JAARVERGADERING 2022
COLLEGE VAN BRUGGEMEESTEREN 

Met enigszins pijn in ons hart 
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Korte Waarder 32 in Nieuwerbrug 
verlaten. Na bijna 50 jaar is de 
tijd nu aangebroken om naar een 
kleiner optrekje te verhuizen. 
Een mooi nieuw gebouwd huis. 
Wonen, wassen, slapen gelijkvloers 

Hartelijke groeten van 
Wulphert en Marjo v. Delen

en hobbyen boven. Minder 
snoeiwerk in de tuin en 
toekomstproof!
In ons hart zijn we nog 
Nieuwerbruggers, maar worden 
Driebruggers. 
Dat zal wennen zijn na zoveel 
jaren met mooie vriendschappen 
in Nieuwerbrug. We komen 
elkaar vast nog wel eens tegen. 
Ook in Driebruggen staat de 
����� ������� ���� ����� ��
��
kijken. 



 
     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        
��"�#�����$�����$������������������

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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Oranjevereniging
'Prinses Juliana'

Nieuwerbrug aan de Rijn

ereniging
s Juliana'
an de Rijn

FIETSPUZZELTOCHT  

Fietspuzzeltocht 26 mei

Oranjevereniging “Prinses Juliana” 
uit Nieuwerbrug organiseert dit 
	������
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Hemelvaartsdag, donderdag 26  
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mooie omgeving. 
Deze tocht is ook goed te doen voor 
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kinderen. 
Er zitten leuke zoekopdrachten 
in en er zijn leuke spelletjes 
tussendoor om de zadelpijn 
te verzachten. Ook zullen er 
onderweg punten zijn waar er 
voor u een hapje en drankje klaar 
zal staan. Voor alle kinderen is er 
een leuke prijs te winnen. Voor de 
volwassen is er de wisselbeker en 
ook een aantal prijzen. 

Op dit moment vindt er een 
verschrikkelijke oorlog plaats in 
OekraÏne. Op 24 februari vielen 
Russische tanks het land binnen. 
Sindsdien zijn er al honderden 
burgers omgekomen, onder 
wie kinderen. De VN meldt 
dat er al meer dan 3 miljoen 
mensen Oekraïne zijn ontvlucht. 
Duizenden levens staan op het 
spel. 
Amnesty - onderzoekers  vonden 
het onweerlegbaar bewijs dat de
Russische troepen het inter-
nationaal oorlogsrecht en mens-
enrechten schenden in Oekraïne. 
Zo vallen er burgerdoden bij 
aanvallen in woonwijken, zijn 
er aanvallen op beschermde 

Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt Amnesty 
in actie: Amnesty onderzoekt onrecht, voert campagnes, lobbyt bij 
regeringen en geeft voorlichting. 

OORLOG IN OEKRAÏNE 

gebouwen zoals ziekenhuizen en 
scholen en zet Rusland verboden 
wapens als clusterbommen in. Dit 
zijn mogelijk oorlogsmisdrijven. 
Dit moet zo snel mogelijk 
stoppen. De verantwoordelijken 
moeten worden berecht. 
We willen de Russische ambassa-
deur in Nederland oproepen om 
er bij de regering in Moskou op 
aan te dringen het geweld te 
stoppen, burgers te beschermen 
en het internationale recht te 
respecteren. U kunt de petitie 
tegen het geweld in Oekraïne 
ondertekenen op de website van 
Amnesty

Amnesty Nieuwerbrug

Nieuws van EHBO-vereniging 

1951 - 2011

Beste Nieuwsbruglezer, 

Voor het eerst in 2 jaar worden er weer evenementen en 
festivals georganiseerd en iedereen heeft er weer zin in. Bij 
het organiseren van een evenement of festival moet je je aan 
allerlei regels houden. Deze regels voorkomen overlast en 
zorgen ervoor dat het evenement zo veilig mogelijk verloopt. 
Organiseert u een festiviteit of een evenement en u heeft 
ervaren EHBO’ers hierbij nodig? Dan kunt u ook bij ons terecht. 
Stuur een mail naar evenementen@ehbo-nieuwerbrug.nl 
Emile Hoogendoorn kan u dan van alle benodigde informatie 
voorzien. 

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 her-
halingscursus 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

U kunt inschrijven en starten bij het Wierickehuis 
in Nieuwerbrug vanaf 12.00 uur tot ca.13.00 uur. 
Kosten € 2,50 per persoon, kinderen tot 10 jaar 
gratis.

Oranjevereniging “Prinses Juliana”
Marianne Hogendoorn

DODENHERDENKING 

Dinsdag 4 mei dodenherdenking 

Wij zullen bij het gedicht op het plein 
voor Wierickehuis, vanaf 19:50 uur, 
een overdenking houden, waarbij de 
voorzitter van de Oranjevereniging 
en een afvaardiging van de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk een woordje 
zullen doen, met daarin de twee 
minuten stilte en het blazen van de 
last post en daarna het loslaten van 
duiven als symbool van de vrede. 

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'

Nieuwerbrug aan de Rijn

Oranjevereniging 
Nieuwerbrug
Marianne Hogendoorn



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

��������	
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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

KAMERLING
65 jaar

VRIJDAG 1 APRIL BESTAAN WIJ 65 JAAR!
“GEEN GRAP!”

KERKSTRAAT 26
2411AD BODEGRAVEN

JUBILEUMPAKKET
Knip de bon uit en lever in!
VOOR ALLE NIEUWSBRUGLEZERS

4 RUNDERHAMBURGERS
500GRAM GEHAKT
2 KIPFILETS
BAKJE FILET AMERICAN
STUK KOOKWORST
100 GRAM ACHTERHAM
Voor maar €19,95

VOOR ALLE NIEUWSBRUGLEZERS
Knip de bon uit en lever in!

HELE
GRILLWORST
VOOR�MAAR

€6,50

BESTEL OOK VIA 
ONZE WEBSHOP Wij bezorgen ma-vr tussen 16-18u uw boodschappen in Nieuwerbrug en omgeving.
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Onlangs bij wat gescrol op internet en met name de website 
van de HDSR(Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) 
zag ik tot mijn verbazing dat er onderzoek wordt verricht 
naar het mogelijk gebruiken van de Put van Broekhoven als 
piekwaterberging. 

De zon is nu echt gaan schijnen en het voorjaar brengt ons 
eindelijk weer wat lucht. En daarom kijken wij alvast naar 
de zomer. De organisatie van de Rijnstreek Jeu de Boules 
is ontwaakt uit de winterslaap en is alweer aan het kijken 
hoe we jullie weer aan het Jeu de Boules krijgen.
Zijn het de optredens van Helemaal Top die je trekken, 
ga je voor de grote loterijprijzen of heb je gewoon zin in 
gezelligheid? Voor iedereen, van jong tot bejaard, is er 
wat te beleven bij het Jeu de Boules toernooi bij VV De 
Rijnstreek.

Jeu de Boules toernooi 2022

Verkenning waterberging Put van Broekhoven 
Nieuwerbrug aan de Rijn

 
We begrepen bij contact met de HDSR dat het momenteel 
nog om een studie gaat naar de technische aspecten ervan. 
Interessant om te volgen, toch ?

Dit is de link naar dit onderzoek: 
https://www.hdsr.nl/buurt/montfoort/verkenning/

Sigrid Janson
Weijpoort 12

En je kunt je nu al inschrijven. Waarom ook niet? Je hebt 
vast nog niks gepland op 11 juni 2022. Wij dus wel. We 
hebben die datum voor jou geprikt. 
Schrijf je snel met een team van 2 personen in via 
samrijnstreek@gmail.com. De kosten bedragen €25,- per 
team. Koopie toch?

Tot Boules

Er wordt achter de schermen hard gewerkt om weer een leuk 
programma in elkaar te zetten voor alle kinderen uit Nieuwerbrug 
(maar ook van buiten Nieuwerbrug!). Er zijn veel leuke ideeën, 
maar wat die zijn houden we voorlopig nog even geheim. Houd 
daarvoor de website of de sociale media van de Speelweek in de 
gaten! Zet alvast de Speelweek in jullie agenda, want deze komt 
alweer snel dichterbij! Dit jaar is de Speelweek van 15 t/m 19 
augustus. 

Nieuws van de Speelweek

De Speelweek kunnen we niet 
organiseren zonder de geweldige 
hulp van alle vrijwilligers. We 
hebben op dit moment nog te 
weinig aanmeldingen gehad 
voor de leiding. Wil je ons 
helpen bij het organiseren 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 mee-
doen vanaf het moment dat je 
dit schooljaar in de tweede klas 
van de middelbare school zit. De 
kinderen die vorig jaar eenmalig 
mochten meedoen als ‘Groep 9’ 
mogen dit jaar zich 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 spon-
����
&�*���������+����������
�
�
cieel of met spullen 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? 
Binnenkort meer nieuws over 
het thema en de inschrijving 
voor de kinderen. 

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

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
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Eén keer in de maand wordt in het Huis van 
Alles Nieuwerbrug  een warme maaltijd 

geserveerd voor alle dorpsbewoners.
 Een maaltijd kost € 6,50 per persoon, 

inclusief een drankje. 

U bent van harte welkom!

Tomatensoep 
***** 

Nasi en bami met saté
kroepoek en atjar tjampoer

***** 
����=��

Wanneer:  Dinsdag 3 mei 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 donderdag 28 april 
   bij Mieke Burggraaf 
 telefoon: 06-2927S234 
 mail: mieke.tuin92@gmail.com

UITNODIGING WARME MAALTIJD
3 mei 2022

Chinese maaltijd

CBS de Brug

lijstje eisen zijn de kinderen aan de 
slag gegaan! Dit alles wel volledig op 
schaal.

          
De afgelopen periode hebben wij ook 
met elkaar het Paasfeest gevierd in de 
hal. We kunnen nu weer steeds meer 
dingen samen doen.
Nu de beperkingen weer weg zijn 
kunnen we ook weer ouders in school 
verwelkomen tijdens de ’kom in de klas’ 
��&�>������������������	
&�Q����������
meekijken en zelfs mee mogen doen in 
de klas of tijdens de gymles.

Vanuit de kleuters nog een vraag: heeft 
u nog timmerhout liggen?
De kleuters hebben een eigen 
timmertafel en regelmatig zoeken wij 
daar houtjes voor. Heeft u iets liggen 
neem dan a.u.b. contact op met Astrid 
van den Hoek. (astrid.vandenhoek@
spco.nl) 

Met het oog op de nieuwbouw is het 
�	
� ���� ��� ����� 
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�
binnenkomen.
Informatie over onze school kunt u 
opvragen bij Juf Priscilla (priscilla.
vanos@spco.nl) of kijkt u op de site 
https://www.cbs-de-brug.nl/ 
Bellen kan natuurlijk ook naar 0348-
688352

Hartelijke groet,
Team CBS de Brug 

Nieuws van CBS de Brug

De landelijke Grote Rekendag blijft een 
mooie activiteit om aan mee te doen. 
Hieronder kunt u lezen wat er op de Brug 
is gebeurd op deze dag. 

De Grote Rekendag begon met een 
schoolbrede start in de hal.
Daarna gingen de groepen verder in hun 
eigen lokaal.

In groep 1/2 
Het thema was het ontwerpen van een 
dierentuin.
Hier hebben de kinderen aan gewerkt 
in groepjes met steeds verschillende 
onderdelen van een dierentuin

In groep 3/4
In de klas hebben de kinderen 
verschillende bouw opdrachten gedaan, 
waarbij ze rekenkundig moesten denken 
en ontwerpen.

In groep 5/6 stonden de werkzaamheden 
van een architect centraal. De kinderen 
hebben zelf een model van een 
slaapkamer gemaakt en hier op schaal 
een bed, deur, raam en andere meubels 
in getekend. Ook hebben de kinderen 
een plattegrond van de benedenetage 
van een huis gemaakt!

In de klas van groep 6/7 stond ook de 
architect centraal. Hoe ontwerp je een 
kubushuisje? We moesten rekening houden 
met de juiste maten. Later hebben we ons 
eigen huis ontworpen.

In groep 8 stond  het ontwerpen van een 
'tiny house' centraal. Een huis op wielen, 
volledig voorzien van alle faciliteiten, maar 
wel op een beperkt aantal vierkante meters. 
Voorzien van een lege plattegrond en een 
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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

Hardlopen in Nieuwerbrug

Ik ga al een aantal jaar naar 
Marion voor hardlooptraining. We 
trainen in een groep en is altijd 
gezellig en daardoor ben je ook 
gemotiveerd om te gaan. We doen 
vooral intervaltraining, ieder op 
zijn eigen niveau. Voor en na het 
hardlopen doen we oefeningen zodat 
we geen last krijgen van spierpijn 
en blessures. Marion let ook op de 
techniek bij het lopen waardoor 

het lopen steeds makkelijker gaat. 
Je krijgt er meer conditie van en 
	�� ������ ������� �����&� X�� ��
� ����
iedereen aanraden.

We trainen elke maandag- en 
woensdagavond van 19.30-20.30u 
en starten bij parkeerplaats van 
Franken & Wagensveld.

Margo van der Burg 

Op zaterdag 2 april was de Zegveldloop. Je kon 5 
of 10 km lopen met tijdregistratie. Natuurlijk is 
het goed om je pr te verbeteren maar ook door 
de goede sfeer is het leuk om mee te doen. 

foto: Margo van de Burg

brugje
Gezocht 
1 x per 2 weken +/- 4 uur. Op de maandag, dinsdag of 
donderdag. 
Bij werkend stel met hond (Dalmatiër). 
Bel of mail: Joyce: 0620628345, joycejacobs@kpnmail.nl. 
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ACTIVITEITEN
Nieuwerbrug

MEI

Ma  2 mei  10:00 – 12:00  Crea Bea 
Di  3 mei  12:00  Samen eten 
Di  3 mei  14:00 – 16:00  Soos 
Di  3 mei  13:30  Wandelen 
Di  3 mei  19:00  Jeu de Boules 
Wo  4 mei  14:00 – 16:00  Spelletjesmiddag 
Vrij 6 mei  10:00 – 12:00  Handwerkcafé 
Ma  9 mei  10:00 – 12:00  Crea Bea 
Di  10 mei  14:00 – 16:00  Soos 
Di  10 mei  13:30  Wandelen 
Di  10 mei  19:00  Jeu de Boules 
Wo  11 mei  14:00 – 16:00  Spelletjesmiddag 
Ma  16 mei  10:00 – 12:00  Crea Bea 
Di  17 mei  13:30  Wandelen 
Di  17 mei  14:00 – 16:00  Soos 
Di  17 mei  19:00  Jeu de Boules 
Wo  18 mei  14:00 – 16:00  Spelletjesmiddag 
Vrij 20 mei  10:00 – 12:00  Handwerkcafé 
Ma  23 mei  10:00 – 12:00  Crea Bea 
Di  24 mei  13:30  Wandelen 
Di  24 mei  14:00 – 16:00  Soos 
Di  24 mei  19:00  Jeu de Boules 
Wo  25 mei  14:00 – 16:00  Spelletjesmiddag 
Ma  30 mei  10:00 – 12:00  Crea Bea 
Di  31 mei  14:00 – 16:00  Soos 
Di  31 mei  13:30  Wandelen 
Di  31 mei  19:00  Jeu de Boules

Naasten voor Naasten 

KernKracht start nieuw regionaal project: ‘Naasten voor 
naasten’. Familieleden, vrienden, mantelzorgers (naasten) 
van mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben vaak 
zorgen om hun naaste. Dit kan intensief zijn. KernKracht 
gaat naasten trainen ter ondersteuning. Wil je getraind 
worden om als Ervaringsdeskundige Naaste ingezet te 
worden meldt je nu aan! Mantelzorgers van mensen met 
een psychische kwetsbaarheid lopen tegen allerlei zaken 
aan; vaak ondersteunen zij hun naaste met regeltaken, 
praktische en emotionele zaken. Dat doen ze vaak vanuit 
liefde voor de ander, maar bij wie kunnen zij terecht met 
hun eigen vragen en emoties? In de regio zijn er sociaal 
werkers en mantelzorg steunpunten waar mantelzorgers bij 
terecht kunnen voor ondersteuning. Toch begrijpen anderen 
soms niet hoeveel invloed de psychische ziekte van een 
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steun of tips te ontvangen van iemand die een vergelijkbare 
ervaring heeft. Ben je een naaste (familielid, vriend, 
mantelzorger) van iemand met psychische kwetsbaarheid 
(GGZ-problematiek, verslaving of dak- of thuisloze). 
Woon je in Midden-Holland (Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, 
Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas). Is de zorg om je 
naaste ‘stabiel’ zodat je ruimte hebt om anderen (vanuit 
ervaringskennis) te ondersteunen? Meld je dan aan voor de 
training (8 bijeenkomsten) tot Ervaringsdeskundige Naaste. 

Wil je meer informatie of 
je aanmelden stuur dan 
een mail naar 
jmoerings@kernkracht.nl 
www.kernkracht.nl 

Inge Bos

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

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



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  
���������	
��
��
�
��
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”


