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

Hoge Rijndijk 38 Nieuwerbrug

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes
> Vlaggen

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

> Visitekaartjes > Trouwkaarten
> Textiel
> En nog veel meer

Explosief
in kleur!

www.drukkerijvuurpijl.nl
Baelde uitvaarten,
professioneel en betrokken
TelefPPO W
TelefPPO/
OedeemfysiotheraQJFt,JOEFSGZTJPUIFrapie

www.fysiot

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

JOfo@fysiot
TelefPPO Waarder 0348 - 50 15 05

Telefoon: 06 28 645 140

TelefPPO/JFVwerbrVH

dag en nacht bereikbaar

www.fysiotherapiemaximBOM
JOfo@fysiotherapiemaximBOM

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

Voorwoord

Verspreidingsgebied

Brandschouwerij Nieuwerbrug

Bezorging

Laatste dag van de maand

Oplage

860 exemplaren

Kopij inzenden

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

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

Cora Postema

Drukwerk

Drukkerij Vuurpijl, Elim

De herfst is nu echt begonnen. De bomen laten hun veelkleurige
bladerendek zien, pompoenen en kalebassen zie je overal. Wandelen
                 
de komende maanden toch overal op voorbereid te zijn, wordt er weer
een reanimatiecursus gegeven.
Verder zien we in deze Nieuwsbrug dat er veel activiteiten worden
georganiseerd en deze zijn vooral binnen, waar het lekker warm is.
                 
vormen, is algemeen bekend. Er is informatie beschikbaar voor mensen
die advies en hulp kunnen gebruiken. Meer informatie hierover vindt u
ook in deze editie.
En langzaam kijken we vooruit naar de gezellige maanden voor ons.
Voor wie Sinterklaas in november vast wil ontmoeten, dit kan ook dit
jaar weer in Nieuwerbrug!
En natuurlijk is er nog veel meer nieuws!
Veel leesplezier!
Leonie Bosklopper

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

Leonie Bosklopper

De Bree 4a
leoniebosklopper@gmail.com

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.

brugje
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.

Te koop
4 winterbnd. op velg+dop ±7mm. vr.Aygo,c1+107 tot bw. jr.2014
€40 tel. 0611656503
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TIJDEN

31 oktober

maandag

Chr Jeugd Club

Meisjes en Jongens Gr 3,4 en 5

Wierickehuis

14.15 - 15.30

31 oktober

maandag

Chr Jeugd Club

Meisjes en Jongens Gr 6,7 en 8

Wierickehuis

18.45 - 20.00

Huis van alles

12.00

01 november dinsdag

Samen eten

Wierickehuis

10 november donderdag

Klein chemischafval

TV Wiericke

11 november vrijdag

Klein chemischafval

Wierickehuis

09.00 - 12.00

12 november zaterdag

Zangmiddag

Brugkerk

15:00 - 16:00

14 november maandag

Chr Jeugd Club

Meisjes en Jongens Gr 3, 4 en 5

Wierickehuis

14,15 - 15.30

14 november maandag

Chr Jeugd Club

Meisjes en Jongens Gr 6,7 en 8

Wietrckehuis

18.45 - 20.00

Klooster setting

Brugkerk

16 november woensdag

18.45 - 20.00

19 november zaterdag

Sinterklaas met zijn Pieten

Wierickehuis

19 november zaterdag

Brugkerk

Oudpapier

Dorp

24 november donderdag

Huis van alles

Bingo

Wierickehuis

20.00

28 november maandag

Chr Jeugd club

Meisjes en Jongens Gr 3,4 en 5

Wierickehuis

14.15 - 15.30

28 november maandag

Chr Jeugd Club

Meisjes en Jongens Gr 6, 7 en 8

Wierickehuis

18.45-20.00

30 november woensdag

EHBO

reanimatie curcus

Wierickehuis

19.30-22.30

Kopij aanleveren: via de mail:
postvoordenieuwsbrug@live.nl.
Zijn er voor de maand december 2022 nog dingen die u in deze rubriek
wil zien? Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl

KOOP LOKAAL
R
E
K
E
Z
R
E
V
L
A
A
LOK
Meer weten?
Bel 0348 688 316 of stuur
een e-mail naar
info@ovmrijnenaar.nl
Binnenlopen kan natuurlijk ook!
Graaf Albrechtstraat 2-A

van af 13.30 - 15.30
7.30
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE
Diensten om 9.30
en 18.30 uur
2 nov

09.00 uur
19.30 uur

ds. A.J.R Treur. Dankdag
ds. A. Baas

 

"#
18.30 uur

$%& */<  
ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht

13 nov

09.30 uur

ds. A. J.R. Treur
Bediening Heilig Avondmaal
ds. A.J.R Treur

18.30 uur
20 nov

09.30 uur
18.30 uur

27 nov

ds. A. Baas
Eeuwigheidszondag
ds. E.K. Foppen, Den Haag

09.30 uur

ds. A.J.R. Treur
Bediening Heilige Doop

18.30 uur

ds. L.L. van den Dool,
Broek op Langedijk

Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven.
U kunt op Hervormd Bodegraven altijd luisteren naar de
diensten onder “uitzending gemist”.

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK 2022
2 nov. ds. Nathan Noorland, dankdag, dienst voor de
kinderen van de basisschool
Aanvang 09.30 uur
6 nov. prop. Ilse Swart, Papendrecht
13 nov. ds. F.J. van Harten, Scheveningen
20 nov. dhr. Nathan Noorland
Eeuwigheidszondag

Uw rode bak legen???
Wij hebben bericht gehad dat Cyclus weer op pad gaat met
de Mobiele Milieustraat. Dat is heel prettig, want dan hoeft u
niet met uw chemisch afval en ander klein afval helemaal naar
Bodegraven te rijden.
Deze Mobiele Milieustraat van Cyclus komt op vrijdag 11
november van 9.00 uur tot 12.00 uur naar Nieuwerbrug en zal net
als dit voorjaar op het parkeerterrein tussen het Wierickehuis en
de dorpswinkel neergezet worden.
Omdat dit tijdstip voor een aantal inwoners misschien niet zo
handig is, hebben we vanuit de WIN voor deze inwoners ook een
oplossing gezocht. Bij tennisvereniging Wiericke kunt u al op
donderdagavond 10 november van 19.00 tot 20.00 uur uw klein
chemisch afval inleveren. Op vrijdagmorgen brengen wij het dan
naar de Chemokar.

Wat kunt u inleveren:
•
•
•
•
•
•
•
•

oude pannen
batterijen
accu's
cartridges
verfresten
kitkokers
laptops
computers

• boormachines of ander
gereedschap
= >
• afgewerkte olie
• lampen
• tl-buizen en nog veel
meer wat soms al jaren ligt
 * 

Gaat u thuis ook eens goed rondkijken welke kleine elektrische
apparaten weg kunnen, Cyclus kan het meeste laten recyclen;
maximaal één grote boodschappentas vol!!
Dus geen tuinstoelen, wasmachines, ovens etc. Daarvoor kunt u
een afspraak maken bij de milieustraat in Bodegraven
Namens de WIN
Ani van der Winden

27 nov. ds. W.F. Schormans, Voorburg
               
 

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.

Van 21 tot 26 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke
huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Kerk in Actie organiseert de collecte in 2022 voor de derde
keer. De afgelopen jaren was de landelijke collecteweek een
groot succes. Het collectedoel sprak erg aan en de collecte werd
positief ontvangen. “Mooi dat de kerk zich van deze kant laat
zien”, zeiden gevers.
Het doel van de collecte is, net als vorige jaren, een beter
leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Griekse
vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Zij hebben
onze hulp nog steeds heel hard nodig. Kerk in Actie helpt met
voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert deze kinderen
op een betere plek te krijgen.
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse
Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen
armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten
         *            Q  /
mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven
in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie
richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede
of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl.
%X  Y  $Q      
Nieuwerbrug aan den Rijn. Van harte aanbevolen.
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Een dure tijd en wat nu?
Overal merk je het: alles wordt duurder. In de winkel, bij het
benzinestation, op internet, alle vaste lasten. Als je weinig geld
hebt, wat moet je dan het eerste doen? De huur of hypotheek betalen? Je zorgverzekering? De energierekening? En natuurlijk ook nog
geld overhouden voor de boodschappen!
Soms lukken al die rekeningen niet meer
en dan zit je ook gauw met schulden. Die
lopen iedere maand verder op en wat dan?
Wat gebeurt er als er een incassobureau
ingeschakeld wordt, en deurwaarder
verschijnt? Soms zie je het niet meer
zitten.
Gelukkig is er de Vota. Dit betekent
Vrijwillige
Ondersteuning
Thuis
Administratie. Dit is een groep van
ongeveer 30 vrijwilligers, die mensen
helpt met hun administratie. Zij komen
op uw verzoek bij u langs om u te helpen.
Soms kan een simpele brief naar de
zorgverzekering al helpen, soms is er
meer hulp nodig.
De Vota helpt in heel BodegravenReeuwijk. Er is ook een website waar u
informatie kunt vinden: www.votad.nl
Wij zijn geen medewerkers van de
gemeente: wij krijgen wel - een kleine
- subsidie van de gemeente, maar zijn
geheel onafhankelijk. Wij geven uiteraard

VERKAIK

geen gegevens door aan de gemeente;
alles wat wordt besproken, blijft tussen u
en de vrijwilliger.
Als u zich aanmeldt bij de Vota via het
mailadres (info@votad.nl) of via het
telefoonnummer 06- 83832391 (Renée
Aben, algemeen coördinator) wordt er
eerst een afspraak gemaakt met een van
de vier coördinatoren. Deze komt bij u
thuis de intake doen en bekijken of uw
problemen door de Vota aangepakt kunnen
worden. Indien dit het geval is, koppelen
zij u aan een van de vrijwilligers. De
vrijwilliger helpt u met:
het opstellen van een overzicht van de
maandelijkse inen uitgaven om
een planning van
de
betalingen
te maken het
aanvragen van
afbetalingsregelingen het

aanvragen van (indien u hiervoor in aanmerking komt) een voedselpakket bij de
voedselbank en met overige zaken.
De vrijwilligers zullen u nooit om uw
bankpas of pincode vragen, kunnen
u geen geld lenen en u blijft de baas
          [  \\ 
een geheimhoudingsplicht en doen dit
volkomen gratis.
Dus schroom niet en blijf niet met de
problemen zitten; het overkomt echt veel
mensen.
Vraag de Vota om hulp; het kost u niets.

WAARDER

AUTO'S EN AANHANGWAGENS
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

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

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

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

Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug
Tel. / fax: 0348 - 688 147
Mobiel: 06 - 55 100 457
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Even voorstellen

Gemeentelijke belastingen fors omhoog!!!

nieuw redactielid

Leonie
Bosklopper
      !  " #   $%  &  
     ! ! !    '  ( .
We hebben vorig jaar de
kavel vóór de boerderij op De
Bree 4 gekocht. Nadat alle
vergunningen binnen waren,
werd in oktober 2021 begonnen
met de bouw. Binnen 3 dagen
stonden de muren en zat het
dak erop, het grote voordeel
van prefab bouwen. Daarna is
onze aannemer nog maanden
bezig geweest met het binnenen buitenwerk. Maar in juni
2022 kregen we dan toch echt
de sleutel van ons droomhuis!
We zijn er dolblij mee, ook al
is nog steeds niet alles helemaal
klaar. Wij hebben – net als
veel mensen – te maken met
leveringsproblemen door alles
wat er in de afgelopen 2 jaar
in de wereld speelt. Maar we
vinden langzaamaan ons plekje
aan De Bree.
Wij komen uit De Meern, waar

ik 3 jaar geleden met mijn
twee katten Luxor en Mirto
bij Pascal ben ingetrokken.
Daarvoor woonde ik in Twente
(o.a. Enschede) waar ik ook
ben geboren en getogen. Mijn
vriend werkt in de ICT en heeft
zijn kantoor in de tuin staan.
Ik werk in Utrecht bij de FNV
als managementondersteuner
en daarnaast heb ik een eigen
coaching-praktijk aan huis.
Omdat ik het ontzettend
leuk vind om te schrijven en
redigeren, heb ik gereageerd
op de oproep voor een nieuw
redactielid in de Nieuwsbrug.
De eerste vergadering was
gelijk heel gezellig. Ik hoop zo
het dorp, de mensen en dat
wat er speelt beter te leren
kennen. Wie weet tot ziens bij
een event!
Leonie Bosklopper

U heeft het waarschijnlijk al gelezen, de gemeentelijke
belastingen gaan in 2023 fors omhoog. Enerzijds omdat de
Q ]]]    ]]# 
   Q   Y       /
maar ook ondernemers het moeilijk hebben.
De
belastingen
worden
verhoogd om de schulden van
de gemeente terug te dringen
en niet onder rijkstoezicht te
komen
`      
beleid en te veel uitgaven
moeten de burgers er nu voor
bloeden.
Verder wil men 18 nieuwe
fulltime
ambtenaren
aantrekken om het aantal
dure ingehuurde krachten te
verminderen. Men was al niet
instaat het werk met het eigen
ambtenarenkorps te doen
en waar vinden zij nu wel 18
capabele mensen? Als men in

het verleden er al niet toe
in staat was, hoe nu wel?
Nog even terug naar de
bijeenkomst Nieuwerbrug
koos.
Toen aan de verkeerswethouder gevraagd werd
wanneer
de
Weijpoort
opgeknapt gaat worden,
keek hij verbaasd en vroeg:
“Weijpoort, wat Weijpoort,
wat is dat”? Als zelfs
een wethouder, hij komt
uit Reeuwijk, zijn eigen
gemeente niet kent, zijn wij
wel ver gezonken.
Henk Aberson

Een leuke Sinterklaasattentie?
Bestel dan onze roomboter amandelletter en/of speculaaspop!
Een leuk cadeau voor uw kinderen, familie, vrienden
of relaties, medewerkers enzovoort. Het wordt enorm
gewaardeerd, dat blijkt elk jaar weer. Een kleine moeite, een
groot gebaar!

Speculaaspoppen (500 g) á € 6,00
Roomboter Amandelletter (500 g) á € 9,50

Dit jaar willen we de opbrengst van de sinterklaasactie
besteden aan de Brugkerk Het stelt ons in staat om in en voor
de Nieuwerbrugse gemeenschap actief te
zijn.
U kunt uw bestelling doorgeven t/m
zaterdag 12 november.
Ze worden op donderdag 24 of vrijdag
25 november bij u afgeleverd. U
kunt uw voorkeur aangeven.
Reageer
alstublieft
direct
zodat u het niet vergeet! Bij
voorbaat hartelijk bedankt
voor uw bestelling.

Dhia bedankt iedereen voor de
steun in de afgelopen periode
en voor de donaties via de
crowdfundingsactie die Melissa
Otten is gestart.
Dhia doet zijn best om de
winkel zo snel mogelijk weer
op te bouwen. Hij is hierover
in gesprek

Uw bestelling:
- Opsturen naar
Conny van Bemmel,
Weijpoort 37a,
2415 BW Nieuwerbrug
- Of mailen naar
Annelies Kooistra, brugkerkactie@gmail.com
mail.com
Meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met:
Conny van Bemmel, tel. 06-48829288

KEURSLAGER KAMERLING






Maaltijdenservice
Vorstelijk belegde broodjesservice
Catering en buffettenservice
Eigen worstenmakerij
Het lekkerste vlees van
lokale en Nederlandse boeren.

Tel. 0172-612204

BESTEL ONLINE OOK
VIA ONZE WEBSHOP

Verstand van lekker eten en service!

KERKSTRAAT 26 BODEGRAVEN, BEZORGING OP LOCATIE

Vroeger & Toen - Brocante
De sfeer van landelijke ongedwongenheid,
mooi verweerde meubels, brocante en accenten.

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

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

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

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

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

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


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

Dierenartsen praktijk
Bodegraven BV ̿Ǥ

ǤǤ



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

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

KOZIJNEN
RAMEN
DEUREN

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

• onderhoudsschilder
• decorateur
• hout- en marmerimitatie
• muurschilderingen
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De knutselclub gaat weer van start

Hallo kids!
Maandag 17 oktober gaat de Christelijke jeugdclub
Nieuwerbrug weer beginnen!
Maandagmiddag
meisjes en jongens van groep 3, 4 en 5
(14.15-15.30 uur) Wierickehuis



Weet u wat u moet doen?




  

Inschrijven voor 9 november 2022!



Maandagavond
meisjes en jongens van groep 6, 7 en 8
(18.45-20.00 uur) Wierickehuis



incl. koffie of thee in de pauze en certificaat van de
Nederlandse Reanimatieraad
7,3,QIRUPHHUELMXZ]RUJYHU]HNHUDDURIZHUNJHYHUZDQWGHNRVWHQ
NXQQHQYDDNJHGHFODUHHUGZRUGHQ.

We luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en praten
hierover. Daarnaast is er vooral veel tijd voor creatieve
uitspattingen!
De eerste clubmiddag of -avond is vrijblijvend te
bezoeken voor slechts 2 euro per middag of avond.
Dit jaar zal er 2x in de maand een clubmiddag of avond
zijn! Het clubseizoen loopt van oktober tot eind maart.
De kosten vanaf 31 oktober zijn 25 euro per kind voor het
hele seizoen.
Lijkt het je ook leuk om te komen? Je bent van harte
welkom!

  



! "#"$#  

Graaf Albrechtstraat 1, 2415 AW Nieuwerbrug aan den Rijn

%& '"&"(
) '  * '  #
(
Volg dan bij ons de herhalingsles. Vraag naar
de eerst volgende herhalingsles.

Voor meer informatie en/of het
inschrijfformulier kunt u terecht bij het
secretariaat en op onze website.
Wenst u een volledige EHBO opleiding
informeer dan bij ons naar de
mogelijkheden.
EHBO Nieuwerbrug
secretariaat:
Rianka Koolstra
Sleutelbloem 99,
2412 AL Bodegraven
06 4825 0801
www.ehbo-nieuwerbrug.nl
info@ehbo-nieuwerbrug.nl

Heb je nog vragen bel of mail gerust.
Mieke Sonneveld 06 40408067/
miekesonneveld72@gmail.com
Gea Mur 06 51560708/
geaklijn@hotmail.com
MaryLynne van der Wind 0651921604/
hvanderwind@versatel.nl

Nieuws van de EHBO-vereniging
Beste Nieuwsbruglezer,
In een reanimatiecursus leer je reanimeren en
een AED bedienen. Zo weet je wat je moet doen
bij een hartstilstand en kun je levens redden.
In een basiscursus van ongeveer 4 uur leer je hoe je
een hartstilstand herkent, wat je als eerste moet
doen, hoe je reanimeert en een AED gebruikt.
Je oefent samen met anderen op een
reanimatiepop. Heb je de juiste handelingen
             > 
   q   
De volgende AED-cursus staat gepland op 3011-2022. Heb je interesse om deze AED- en
reanimatiecursus bij ons te komen doen, kan je
per mail contact opnemen met Rianka Koolstra
info@ehbo-nieuwerbrug.nl. Zij kan je van de
nodige informatie voorzien.
Martin Wolswijk.
Algemeen bestuurslid
EHBO-vereniging Nieuwerbrug






1951 - 2011

Gastouderopvang Dol-ﬁjn
Professioneel
kleinschalig
 
persoonlijk
huiselijk
creatief
Anita van der Neut
Steenbakker 15
2415 CH Nieuwerbrug
Telefoon 06-23344639

www.gastouderopvang-dol-ﬁjn-nieuwerbrug.nl

landelijk geregistreerd
{{|}    

Meubelmaker

WIM MULCKHUYSE
Ambachtelijke houtbewerking
op interieurgebied
Wim Mulckhuyse v.o.f.
Weyland 9
2415 BA Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 025
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Wat is jouw mooiste plekje in Nieuwerbrug?
Op zoek naar een herfstfoto voor
de voorpagina, liep ik door een in
herfsttooi gehuld dorp aan de Oude
Rijn. Ik keek met ogen op zoek naar
‘mooi’. Er is best veel mooi in het
dorp, soms is het de kunst om het
te zien. Het bracht mij op het idee
om jullie lezers van de Nieuwsbrug
te vragen om foto’s te maken van
mooie plekjes in ons dorp. Als jouw
mooie plekje ons als redactie blij
maakt, maak je kans om je foto
op de voorpagina terug te zien. De
foto’s op de voorpagina zijn staand,
hou daar rekening mee. Wat is jouw
mooiste plekje?
Je kunt je foto opsturen aan
postvoordenieuwsbrug@live.nl.

Eén keer in de maand
verandert de Brugkerk in een
kloostersetting. De kaarsen
worden ontstoken, we zijn
stil, zingen een aantal
liederen, er wordt gebeden,
en we lezen uit de Bijbel.
Ben je toe aan een break?
Een moment van bezinning na
een drukke werkdag?
Op woensdagavond 16
november en woensdagavond
21 december ben je van
harte welkom in de Brugkerk.
De vesper begint om 20:30u
en duurt een half uurtje.

Groet Cora.

UITNODIGING WARME MAALTIJD
1 november 2022

Klooster in de Brugkerk

Kunstwerk

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.

Als je over het voetpad langs de Rijn loopt, kom je achter Weijpoort 44
een waar kunstwerk tegen. Het is een muurschildering van de bekende
schoolplaat van Hendrik Koekoek "In de wei". Het is geschilderd door de
erfelijk getalenteerde Noor Lekkerkerker, dochter van René Lek. Het is
werkelijk bijzonder knap van zo'n jonge vrouw, zo'n grote muurschildering te
maken. Als het helemaal af is, zullen wij een foto in De Nieuwsbrug plaatsen.
Noor, veel succes bij je artistieke carriere.

Italiaanse maaltijd

Henk Aberson

MAX heet ie

Champignon zuppa a la Enrico
*****
Primi piatti Mario e Carolina
*****
Festa panna cotta
Wanneer:
Waar:
Tijd:

Dinsdag 1 november 2022
Huis van Alles, Wierickehuis
Inloop 11.45 uur,
Maaltijd 12.00 uur - 13.30 uur
Kosten:
€ 6,50 (overhandigen na de maaltiid)
Inschrijven: t/m donderdag 29 september
bij Mieke Burggraaf
telefoon: 06-29275234
mail: mieke.tuin92@gmail.com

Een "je weet wel kater" van 8 jaar oud
Niet geboren maar wel getogen in Nieuwerbrug
Om precies te zijn...op de Hoge Rijndijk 95
Tot een half jaar geleden niks aan het handje
om maar zo te zeggen
En toen begon het.
Ineens een paar dagen weg.
Wij heel verbaasd en ongerust. Hij was best
weleens een paar uur op stap maar Max houdt
toch eigenlijk veel meer van de bank en bij
ons op schoot zitten?
Drie keer een paar dagen/ kleine week...en dan stond hij
weer voor de deur. Miauwt een paar keer en doet alsof het
de gewoonste zaak van de wereld is om een paar dagen op
stap te zijn
En nu lijkt het een terugkerend avontuur te zijn, hij is weer
weg!
En ja… wij zijn heeel erg nieuwsgierig waar hij in die dagen
uithangt.
Ligt ie bij iemand anders op de bank?
Jan en Marty Bouter
Hoge Rijndijk 95
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Zangmiddag
Zangmiddag Brugkerk
12 november



=DWHUGDJQRYHPEHU
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XXU 6LQWLVPHW]LMQ3LHWHQYDQDIXXULQKHW:LHULFNHKXLVYRRU
NLQGHUHQWPJURHS.RPMLMRRNHYHQODQJVRP6LQWHHQKDQGMHWH
JHYHQRIHHQOLHGMHWH]LQJHQ"'DQJDMHPHWHHQOHXNHIRWRHQHHQ
NDGRRWMHQDPLQXXWMHVZHHUQDDUKXLV
6LQWHUNODDV]DORPXXUZHHUYHUWUHNNHQ
:LM]RXGHQKHWILMQYLQGHQDOVQLHWLHGHUHHQRPXXUYRRUGH
GHXUVWDDWDQGHUVZRUGWGHZDFKWULMZHOKHHOODQJGXVLHWVODWHU
]LMQMXOOLHRRNYDQKDUWHZHONRP

Na 2 jaar organiseert de Brugkerk weer een zangmiddag
en wel op zaterdag 12 november.
Het Chr. Gemengd Koor Nieuwerbrug o.l.v. Pia Schütz zal
bekende liederen uit lang vervlogen tijden ten gehore
brengen. Liedjes van vroeger die je niet veel meer
hoort, maar zo uit het hoofd kunt meezingen.
De zangmiddag begint om 15.00 uur en zal ongeveer
een uur duren. Vanaf 14.30 uur staan de deuren van de
&            > 
thee voor u.
U bent van harte welkom. Als u er heen wilt en
vervoersproblemen hebt, kunt u contact opnemen met:
Arida Mourits, telefoon 06 - 10988767.
Tot ziens op 12 november!

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

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

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

3446 CP

Woerden

- 460170
www.autoserviceJaron.nl
info
Golf@autoserviceJaron.nl
van Biskaje 4a-1
3446 CP Woerden
www.autoserviceJaron.n
info@autoserviceJaron.n

0OEFSMJOHF"EWJFT#7
'Hypotheekrente
stijgt in een rap tempo'
De verwachting is dat dit niet tijdelijk is. Ook de energielasten lopen op.
Overweegt u te verhuizen of loopt uw rente binnenkort af
dan raden wij u zeker aan om contact met ons op te nemen,
Ook als u uw woning energiezuinig wenst te maken
kunnen wij u helpen aan de juiste ﬁnanciering.
Uw hypotheekadviseur in Nieuwerbrug en omstreken
Graaf Albrechtstraat 2-A, 2415 AW Nieuwerbrug
Telefoonnummer 0348-684830 of 06-52543517
e-mail info@onderlingeadvies.nl

Onderlinge Advies B.V. is een initiatief van Onderlinge Rijn en Aar
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WRITE FOR RIGHTS

want de brieven moesten zelf opgesteld
worden, vertelt Plony Voorend, Amnestylid van het eerste uur en nog steeds
actief. Er werd een oprichtingsavond in
het Wierickehuis gehouden en Anneliese
de Vos was een van de bezoekers. Ook
zij heeft 44 jaar deel uitgemaakt van
de Amnesty-groep. Er werden destijds
10 December is de internationale dag van de mensenrechten. Zoals elk jaar vraagt Amnesty
schrijfavonden georganiseerd in de
International rond die tijd aandacht voor mensen die onterecht vastzitten of worden
consistorie van de Brugkerk. De schrijvers
bedreigd vanwege hun werk, mening of om wie ze zijn. We sturen dan honderdduizenden
kwamen elkaar dus regelmatig tegen
brieven naar koningen, ministers en presidenten en vragen hen een einde te maken aan
op de schrijfavonden. Later werden
onrecht. Ieder jaar levert dat succes op.
de brieven door Amnesty opgesteld en
uitgeprint en rondgebracht in het dorp
Door het werk van Amnesty en
door de leden van de Amnestygroep.
door het schrijven van brieven
De schrijvers moesten alleen de brief
worden
regeringen
onder
nog ondertekenen en op de post doen.
druk gezet om openheid van
Inmiddels worden elke maand brieven
zaken te geven. Want zonder
online verstuurd naar de schrijvers,
waarheid is er geen vertrouwen
ook die moeten alleen uitgeprint en
zonder vertrouwen is er geen
ondertekend worden. In die traditie
gedeelde werkelijkheid en dus
van de vroegere schrijfavonden in de
ook geen democratie.
consistorie willen we ook dit jaar een
Amnesty Nieuwerbrug bestaat
schrijfavond organiseren. Deze keer
45 jaar. In de beginjaren van
zal de schrijfavond plaatsvinden in de
de Nieuwerbrugse schrijfgroep
kleine zaal van het Wierickehuis. We
in de jaren zeventig werden de
zijn op zoek naar nieuwe leden voor
brieven thuis geschreven. Dat
onze Amnesty-groep. Zoals al eerder
ging een stuk lastiger dan nu,
vermeld heeft Anneliese de Vos de
Amnesty-groep verlaten na 44 jaar, en ook Jan van de
Burgt heeft besloten om na lange tijd de Amnestygroep
te verlaten. De Amnesty-groep bemant en organiseert
handtekeningenacties van Amnesty bijvoorbeeld tijdens
Koningsdag, Kerstmarkt of destijds de boekenmarkt of
andere evenementen in de buurt. We zijn inmiddels wel
    /      
wat versterking te krijgen.
Ook zouden we het leuk vinden om tijdens onze
schrijfavond in het Wierickehuis onze schrijvers weer
eens live te ontmoeten en natuurlijk zouden we het
NOVEMBER
helemaal super vinden als we ook nieuwe Nieuwerbrugse
schrijvers zouden mogen verwelkomen.
Di 1 nov
12:00
Samen eten
Jullie zijn van harte welkom in het Wierickehuis voor
Di 1 nov
14:00-16:00
Soos
onze Write for Rights actie, donderdag 8 december 2022
Di 1 nov
13:30
Wandelen
vanaf 19.30 tot 21.30.
Wo 2 nov
14:00-16:00
Spelletjesmiddag

AMNESTY NIEUWERBRUG SCHRIJFAVOND WRITE FOR RIGHTS

Nieuwerbrug

ACTIVITEITEN
Vrij 4 nov
Ma 7 nov
Di 8 nov
Di 8 nov
Wo 9 nov
Ma 14 nov
Di 15 nov
Di 15 nov
Wo 16 nov
Vrij 18 nov
Ma 21 nov
Di 22 nov
Di 22 nov
Wo 23 nov
Do 24 nov
Ma 28 nov
Di 29 nov
Di 29 nov
Wo 30 nov

10:00-12:00
10:00-12:00
13:30
14:00-16:00
14:00-16:00
10:00-12:00
13:30
14:00-16:00
14:00-16:00
10:00-12:00
10:00-12:00
14:00-16:00
13:30
14:00-16:00
20:00
10:00-12:00
14:00-16:00
13:30
14:00-16:00

Handwerkcafé
Crea Bea
Wandelen
Soos
Spelletjesmiddag
Crea Bea
Wandelen
Soos
Spelletjesmiddag
Handwerkcafé
Crea Bea
Soos
Wandelen
Spelletjesmiddag
Bingo
Crea Bea
Soos
Wandelen
Spelletjesmiddag

Amnesty Nieuwerbrug
Plony Voorend, Lineke Humme, Jan van de Burgt,
Ingrid Zaal en Judith van Heel
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7 keer op rij
2020
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Beste Wijnsupermarkt
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5 keer op rij
2020
Meest Verantwoorde Supermarkt



3 keer op rij
Beste Vleeswaren Supermarkt



2 keer
Klantvriendelijkste Supermarkt



Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019


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

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



 

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00
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BESTEL EENVOUDIG ONLINE
BIJ PLUS HOOGENDOORN



    



   
    
hoogendoorn.bestellenbijplus.nl
Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00
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soul food

& more



TERUG IN WOERDEN
RIJNSTRAAT 3
7 DAGEN PER WEEK

       
           
Wilhelminakade 93 C
  www.facebook.com/el.rey.woerden
   
2741 JX Waddinxveen
Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66

www.el-rey.nl | T: 0348-416645
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Lezen kan nu ook makkelijk,
want de bibliotheek is op 20
\ >    
de oudste en de jongste leerling
op school.

CBS de Brug
Nieuws van CBS de Brug
Als u dit leest is de herfstvakantie
net voorbij. In de eerste 9
schoolweken is er alweer veel
gebeurd. In de hele school is er gewerkt aan de landelijke
kinderboekenweek met het thema Gi-Ga- Groen. Daarom zijn
de groepen 1, 2 en 3 in de boomgaard geweest van juf Astrid
van Rooijen.

De leerlingen van groep 7 en
8 zijn drie dagen op kamp
geweest in Driebergen. Altijd
weer een reuze leuke belevenis
voor de leerlingen, ouders en
leerkrachten. Groep 6 heeft
deze drie dagen bij groep 3 in de
klas samengewerkt. Dit was een
leuke tijd voor beide groepen.
Groep 8 is met de KuVo naar
het Rijksmuseum geweest De
groepen 4, 5 hebben binnenkort
ook een KuVo uitje.
Dan gaan zij naar het Klooster
in Woerden voor ‘Snaar, blaas,
slag’ waarbij de kinderen
kennismaken met verschillende
soorten muziekinstrumenten.
Straks gaan we de man met de
witte baard weer ontmoeten in
het land en op school. Dat wordt
weer een gezellige periode.

Het was mooi om
te zien hoeveel er
extra is gelezen in
deze periode. Er
hebben ook ouders
voorgelezen uit hun
lievelingsboek.

Hartelijke groet,
namens het team de Brug
Astrid van den Hoek
groep 1/2

nieuws van de brandweer

G

edachteniszondag
in de Brugkerk

Op zondag 20 november is
het
gedachteniszondag.
In
veel kerken worden de namen
genoemd van hen die in het
afgelopen jaar zijn overleden.
Ook in de Brugkerk zal er van
9:30u – 10:30 een viering zijn
waarin de namen worden
genoemd. Ook is er gelegenheid
om een kaarsje te branden.
De gedachtenisdienst is niet
alleen voor kerkmensen; alle
Nieuwerbruggers zijn van harte
welkom! Onze dorpsdominee
Nathan Noorland zal de dienst
leiden.
Wil je dat de van iemand die
       
genoemd? Stuur dan even een
mailtje naar:
predikant@brugkerk.nl.
Na de kerkdienst is de kerk nog
tot 12:00u open om een kaarsje
te branden. Ook als je de
kerkdienst dus niet bezoekt is
er gelegenheid om een geliefde
te herinneren.
Weet je
van harte
welkom!

Verder waren er de volgende
uitrukken:
24-9-2022, 17:16, Prio 2

Het is alweer even geleden, maar we kunnen ons
allemaal de brand op 20 augustus van de dagwinkel

Brand buiten Barwoutswaarder
Woerden. Een holle boom stond
van binnen in brand.

nog herinneren. Samen met korps Driebruggen en Boskoop is er
hard gewerkt om de brand zo snel mogelijk te blussen. Desondanks
heeft de brand heeft veel schade veroorzaakt en door de brand is
de winkel nog altijd dicht.

19-9-2022, 09:22, Prio 2

De maand september stond in het teken van wedstrijden.
Korps Nieuwerbrug heeft zelf een wedstrijd georganiseerd op
10 september op het terrein van Francken en Wagensveld. We
mochten complimenten ontvangen over het scenario. Maar zonder
locatie geen wedstrijd, dus nogmaals dank voor het gebruik van
het pand en terrein. Op 17 september deden we zelf mee aan een

18-9-2022, 02:25, Prio 1

wedstrijd in Aarlanderveen.
We wonnen niet, maar we
hebben opnieuw veel geleerd.

Dier op hoogte Dotterbloem
Bodegraven. Hier zat een kat
op het dak. We hebben het dier
weer naar beneden geholpen.

Brand wegvervoer Molendijk. Een auto op de Carpoolplaats was
in brand gevlogen
Al met al hebben we de afgelopen periode wat werk kunnen
verzetten met de uitrukken en veel kunnen leren van de
wedstrijden. Een productieve periode.
Martine van
Wageningen
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Korte Waarder 28, Nieuwerbrug a/d Rijn
tel.: 06 26 28 21 88
info@djamilafashion.com
www.djamilafashion.com

Heeft u kapotte kleding of wilt
u iets laten (ver)maken?
Bij Naaiatelier Djamila Fashion kunt u uw
kleding laten herstellen zodat het er weer
uitziet als nieuw! Fashion designer Djamila
ontwerpt en produceert ook mode
artikelen waaronder leren en katoenen
tassen, mondkapjes, jassen, etuis en
make-up tasjes.

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

