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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 en Ciska Klooster

Drukwerk

Drukkerij Vuurpijl, Elim

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

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.

Leven in de brouwerij
Wie nog dacht in een slaperig dorp met gesloten horeca, zonder winkels
te wonen zal nu wel wakker zijn geschud. Ik in ieder geval wel. Het
begon met een feestelijke Koningsdag. Daarna lieten de boeren aan alle
kanten van zich horen, het dorp is nog steeds ‘versierd’ met vlaggen.
Het touwtrekken begin september was met fantastisch weer een
gezellig feest. Touwtrekploegen uit de weijde omgeving waren van de
partij. Ter Aar, De Meije, Rietveld, overal kwamen de sterke dames
en heren vandaan. Het mooist vond ik een stoere boerin met een
ijzersterke tekst op haar rug. ‘Alle vrouwen zijn gelijk, maar de beste
melken koeien’. Wie wil mij koeien leren melken? Een paar dagen later
genoten we in het Wierickehuis van een avond met politiek en theater.
Een mooie manier om politiek en bewoners met een grap en een grol
met elkaar in contact te brengen. De Brugkerk opende het kerkelijk
jaar op bijna feestelijke wijze met een dienst in een prachtige tuin aan
 
               
Samen aan tafel schept ook een band.
De bewoners van de Bruggemeesterstraat hebben ondertussen meer
dan genoeg van al die vibratie. Hun huizen hebben te lijden van het
zware verkeer dat door hun daar onvoldoende op berekende straat
rijdt. De karakteristieke huizen uit de tijd van paard en wagen, kunnen
alle trillingen slecht verdragen. We hopen dat het nu beter wordt.
Of we er in winter trillend bij zullen zitten is nog spannend. De
energierekening zorgt momenteel voor grote verrassingen. Gelukkig
leven we met elkaar in een warme gemeenschap en laten we dat
vooral koesteren. Wie nog geen warme trui kan breien, kan dat op
vrijdagochtend in het Wierickehuis leren.
Tot ziens!
Cora Postema
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TIJDEN

04 oktober dinsdag

Huis van Alles

Samen eten

Wierickehuis

12.00

15 oktober zaterdag

Brugkerk

Oud papier

Dorp

07.30

21 oktober vrijdag

D.V.V/ N&S

Opententoonstelling konijnen,
duiven cavia's

Wierickehuis

22 oktober zaterdag

D.V.V/ N&S

opententoonstelling konijnen,
duiven cavia's

Wierickehuis

27 oktober donderdag

Huis van Alles

Bingo

Wierickehuis

20.00

Kopij aanleveren: via de mail:
postvoordenieuwsbrug@live.nl.

autoservice

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

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

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

3446 CP

Woerden

- 460170
www.autoserviceJaron.nl
info
Golf@autoserviceJaron.nl
van Biskaje 4a-1
3446 CP Woerden
www.autoserviceJaron.n
info@autoserviceJaron.n
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE
Diensten om 9.30
en 18.30 uur
02 okt.

09 okt.
16 okt.

23 okt.
30 okt.

09.30 uur
18.30
09.30
18.30
09.30

uur
uur
uur
uur

18.30
09.30
18.30
09.30
18.30

uur
uur
uur
uur
uur

ds. A.J.R. Treur
Kom over de brug dienst
ds. C. van der Scheur, Eemnes
ds. Baas
ds. A.J. W. Treur
ds. L.W. Smelt
40-jarig ambtsjubileum
prop. A.N.J. Scheer, Huizen
ds. J A.C. Olie, Delft
ds. F. van den Bosch, Huizen
ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen

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
02 okt. ds. A.J.R. Treur
Kom over de Brugdienst-Bethlehemkerk
09 okt. ds. G.J. van der Togt, Gouda
16 okt. ds. Nathan Noorland
23 okt. ds. Bram Maarlevelt, Numansdorp
30 okt. ds. Nathan Noorland
               
 

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.

Nieuws van de hardloopgroep
Het is alweer even geleden dat we als hardloopgroep iets hebben
geschreven in het Nieuwsbruggetje. Margo vertelde toen iets
over haar ervaring met de Zegveldloop.
In de zomervakantie zijn de hardlooptrainingen op de maandagen woensdagavonden gewoon doorgegaan. Zo konden de mensen
die niet op vakantie waren gewoondoor blijven trainen. Maar
wat was het af en toe warm zeg! Om verantwoord te kunnen
blijven lopen hebben we de trainingen aangepast aan de warmte:
rustiger tempo, meer pauzes nemen en veel drinken. Het was
soms zelfs zó warm dat we het hardlopen hebben afgewisseld
met een duik in de Wiericke. Héérlijk verkoelend!
Hardlopen is niet seizoensgebonden, gelukkig niet. Ze zeggen
weleens: slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel en zo is
het. Het doet je goed om lekker fysiek bezig zijn en je hoofd
leeg maken. Zou je weleens een training willen proberen om
te kijken of het wat voor je is? Het maakt niet uit of je nog
nooit gelopen hebt of al een aantal jaar niet meer of, dat je een
blessure hebt gehad. Je kunt op elk niveau meedoen. Ik zal je
daar zo goed mogelijk in begeleiden en helpen om je conditie en
uithoudingsvermogen weer op te bouwen.
Neem gerust contact met me op!
Marion Voskuil, hardlooptrainster Nieuwerbrug/Bodegraven
www.praktijkverademing.nl info@praktijkverademing.nl
Marion Voskuil
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SINTERKLAAS ZOEKT COMITÉ

De Smullerij
Na de Coronatijd waren we blij, dat het afgelopen
voorjaar de tafels weer gedekt konden worden voor
onze gasten. Het was voor iedereen even wennen,
        
met elkaar te eten.
We hebben een nieuwe locatie voor
deze activiteit na jaren te gast te
zijn geweest in De Hooiberg bij Cora
Postuma. Dank je wel, Cora, voor de
    
Na de zomertijd is het nieuwe seizoen
inmiddels begonnen en met een nieuwe
naam: De Smullerij. De verandering van
locatie was een mooie gelegenheid om
hierover na te denken. Over Smullerij
zegt het woordenboek: genieten van
overvloedig en smakelijk eten. En deze
nieuwe naam verwoordt precies wat
wij onze gasten graag bieden!
De Smullerij dekt 1 keer per maand
de tafels voor (oud)inwoners van
Nieuwerbrug die alleen gaan of alleen
staan. Door het team wordt het
voorgerecht en dessert bereid. De
hoofdmaaltijd komt om beurten uit de
keuken van De Bruggemeester en (H)
Eerlijk Eten. Zo kunnen we per keer
ongeveer 25 personen een gezellig

VERKAIK

diner aanbieden. De locatie is het
bijgebouw van de Bethlehemkerk.
Hoewel de kerken in ons dorp deze
activiteit ondersteunen, is het geen
kerkelijke activiteit en is iedereen
binnen de doelgroep van harte welkom.
We hebben deze zomer afscheid
genomen van een aantal mensen binnen
ons team: Ina, Adrie en Willy. Dank voor
jullie trouwe hulp en betrokkenheid bij
het smullen in de afgelopen jaren.
En we zijn blij dat we ook weer nieuwe
teamleden welkom mochten heten:
Agnita en Ans. Fijn dat jullie het team
zijn komen versterken en veel plezier
gewenst.
Bent u geïnteresseerd om aan te
schuiven of heeft u vragen, dan kunt
u contact opnemen met Astrid van
Rooijen, 06-1987 5131.
Met vriendelijke groeten,
Team De Smullerij: Erna, Petra,
Riet, Ans, Agnita en Astrid.

Sinterklaas zit met een groot probleem,
zonder comité kan hij nergens heen.
Op 19 november wil hij graag naar
Nieuwerbrug,
Dus de voorbereidingen starten al heel vlug.
De dames van het comité zijn na ruim 20 jaar
wel klaar,
Dus tijd voor een nieuw comité dan maar
Meld je nu aan anders komt de Sint
waarschijnlijk niet,
En hebben de kinderen geen ontmoeting met
Sint in het verschiet.
De dames trekken na een paar eerdere
pogingen nu echt aan de noodbel,
En uiteraard helpen ze je dit jaar nog wel.
We kijken uit naar jullie bericht,
Organiseer dit evenement voor op ieder kind
een lach op het gezicht.
Reacties naar : sylvia_kroone@live.nl
ps. graag voor 7 okt, dan hebben we nog tijd
genoeg tot 19 november.
Groeten, Sint en Roetveegpiet

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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De mensen achter de Nieuwsbrug
Mijn afscheid van Nieuwerbrug is een feit en daarmee is ook een einde aan mijn deelname aan
de redactie van de Nieuwsbrug gekomen..
Het leek me een leuk idee om als afscheid een stukje te schrijven over de redactieleden. Wie
zitten er eigenlijk in? En wat doen ze? En laten zij dat nou ook een leuk idee vinden.
Hier komen ze:

Melvin

Op een beschut plekje in de bloemrijkste tuin van
Nieuwerbrug spreek ik Melvin. Hij doet samen met de drukker
Richard Vuurpijl de redigeerwerkzaamheden. Ze zorgen dat
de aangeleverde stukjes in dezelfde lettertypen staan, de
plaatjes er goed opkomen en de lay-out mooi wordt.
Knippen en plakken dus, tot het er tip top uitziet.
Melvin is de jongste van 8 kinderen uit één van de zes
bakkersgezinnen die Nieuwerbrug ooit had. (ja echt ZES!)
Hij heeft één dag in Leiden gewoond – bij zijn geboorte en daarna de rest van zijn leven in
Nieuwerbrug, waar hij albijna 40 jaar op de Hoge Rijndijk woont met zijn Ingrid.
Hij zit sinds ongeveer 6 jaar in de redactie en je zou hem de hoofdredacteur kunnen noemen.

Henk

Verhalenverteller Henk woont ook al zijn hele leven in Nieuwerbrug.
Ook hij stamt uit een bakkersfamilie. Moeder stond in de winkel en vader en Henk gingen met de
        "# $ 
Naast de vele verhalen van Henk over de geschiedenis van mens en dier die u als lezer regelmatig
     " "  %  *+   %         <  
houdt de animo daarvoor levendig bij de middenstanders en houdt de boekhouding bij. En - o wat
handig dat er internet is - dat kan ook vanaf Curaçao. Half jaar op, halfjaar af. Sinds 1999 bij de
redactie. En woont nu met Gera in de Bruggemeestersstraat (een half jaar dus)
En op mijn vraag hoe lang de Nieuwsbrug bestaat haalt hij nummer 1 van jaargang 1(1984) tevoorschijn.
Een gestencild zwart wit blaadje in kolommen.

Jaap

=         >       Q $ X    Y  Y  
meer dan 50 jaar. Jaap is een vakbondsman (kaderlid) en kan nu door een onwillige heup minder
kanten op, maar heeft een verleden met veel activiteiten: woningcoöperatie, voetbal (spelen en
scheidsrechteren) vakbond dus en veel meer.
We buigen ons even over het gestencilde nummer 1 van de Nieuwsbrug.
Want daar staat op pagina 1 een stukje over Jaap. De brandweer kwam voor niks, want
brandweerman Jaap had het vuur al geblust.
Ze kunnen het zich nog levendig herinneren. Buurman Maarten riep: “er komt rook uit de schuur”.
Nadat ze de geit in de garage van de buren hadden gejaagd heeft Jaap met een tuinslang het
hooivuurtje geblust. Jaap versterkt de reactie -samen met Henk- vanaf 1999.

Cora

“Er zit eigenheid in de Nieuwsbrug” vindt Cora.
Ze zit sinds 5 jaar bij de redactie en is dol op stukjes schrijven. Ze interviewt (net als ik) graag
nieuwkomers en bijzondere of niet bijzondere mensen. “Maar juist dat allerlei mensen hun eigen
kopij insturen dat maakt de Nieuwsbrug speciaal. Zoals laatst dat recept voor soep bijvoorbeeld.
Uniek toch.”
Tijdens de vergadering zijn Cora en ik het meest actief. We halen de allerromste zinnen eruit. En
de echt hele grote taalfouten.
Maar verder: “niet te veel aan rommelen”.
Ik vind dat wel weer uniek aan Cora. Met haar man Wim, wonend in hun grote woonboerderij aan
het Weijland is er nooit gerommel over zijn beperkingen. Kijken wat wel kan is het motto.
En oh ja lieve redactie:bij het onderzoek voor dit stukje vond ik een wel heel merkwaardige nummering bij zowel de jaargangnummering
als maandnummeringen. We zitten bijvoorbeeld al 2 jaar in de achtendertigste jaargang. Ben ik zelfs na mijn vertrek nog nuttig?
Gegroet Nieuwerbruggers,
Nicky Hazewinkel

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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‘DOOD GAAN WE ALLEMAAL’

Touwtrekken 2022

de podcast
Het was gezellig druk op het veld met de teams die
meededen en vele toeschouwers.
De teams trekken tegen elkaar in verschillende
poules en soms in verschillende samenstellingen.
Winnaar bij de dames was het team Trek Je Het Nog, herenteam Driesten Bouw, en
stratenteam Rietveld.

De winnaars

Jeugdteam:De touwtrukkers

Winnaar dames: Trek je het nog

Winnaar straten: Rietveld

De aanmoedigingsprijs ging naar het jeugdteam De Ttouwrukkers die meededen tegen
de volwassen teams en zelfs nog tweede werden in de poule.
Kortom het was een sportieve en gezellige avond.
Oranjevereniging “Prinses Juliana”
Marianne Hogendoorn

CBS de Brug
De school is weer begonnen en het team stond weer klaar
     %    
na een lange periode weer te zien.
Wij zijn gestart met een jaaropening in
de hal. Hierbij lieten we de kinderen zien
dat wij allemaal heel veel waard zijn.
Iedereen mag zijn wie hij of zij is en dat
God ons uniek heeft gemaakt.
Er is voor alle ouders een informatieavond
geweest. We hebben gedeeld dat we op
de Brug bezig zijn met o.a.
-

De nieuwbouw
Burgerschap
Close Reading
Kanjertraining
Bieb op School
Mijn Kleutergroep

De ontwikkeling staan niet stil binnen de
school.

Wel heel bijzonder is de Bieb op School.
Deze wordt eind oktober geopend op de
Brug. Hierover de volgende keer meer ;-)
De Bieb op School is een samenwerking
met de Bibliotheek de Groene Venen
uit Bodegraven. De Bieb op School gaat
op eenzelfde manier in zijn werk als
de gewone bibliotheek. Alle leerlingen
krijgen een code waarmee zijn boeken
kunnen lenen, dit wordt bijgehouden
in het uitleensysteem. Op deze manier
kunnen de kinderen nog meer lezen…hoe
 [
Hartelijke groet,
namens het team de Brug
Astrid van den Hoek groep 1/2

Het begon ermee toen mijn vader me 24
jaar geleden belde met de mededeling:
”Cora, deze man gaat dood.” Hij was
pas 67 en niet echt ziek. Toch wist ik
dat het, als hij dat zo zei, serieus was.
Hij had darmkanker en moest worden
geopereerd. Blijkbaar had hij daar
weinig vertrouwen in. Zes weken later
was hij dood. Hoewel ik er verdrietig
om was, had ik er ook vrede mee. Het
laatste jaar van zijn leven hebben we
elkaar echt leren kennen, we hadden
de mooiste gesprekken samen. De weg
daartoe bleek geopend door de eerste
knallende ruzie die ik met hem maakte.
Ik was toen 38 jaar. Na die ruzie bleken
we aan elkaar gewaagd en kon hij voor
het eerst over zijn gevoelens praten. We
hadden het over van alles, over dingen
waar we het nog nooit hadden gehad. Na
zijn overlijden wist ik dat mijn moeder
nog niet moest overlijden, want met
haar was ik nog niet ‘klaar’.
Deze ervaring opende mijn ogen voor de
betekenis van de dood voor het leven.
Steeds weer kwam dit in allerlei vormen
op mijn pad.
Toen AnneMarie Visser van Editie
Groene Hart mij dit voorjaar vroeg om
eens na te denken over het maken van
een podcast, was het onderwerp snel
geboren; Ik zou met allerlei mensen
in gesprek gaan over de betekenis van
de dood in hun leven. De titel van de
podcast: ’Dood gaan we allemaal’.
=       
online, te beluisteren via verschillende
mediakanalen. De gesprekken duren
ongeveer 25 minuten en zijn zeker niet
zwaar om te luisteren. Zoals iemand
laatst zei: “Jouw gesprekken gaan
eigenlijk over het leven.”
Op mijn website heb ik alle gesprekken
op een rijtje gezet. Daar kun je in de
korte beschrijvingen eens een kijkje
nemen. www.corapostema.nl/podcast
Het nieuwste gesprek is met de dominee
van de Brugkerk, Nathan Noorland. Hij
vertelt onder andere hoe het overlijden
van een schoolvriendin op zijn 13e, zijn
leven een grote wending gaf.
Cora Postema

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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Nieuwerbrug koos voorrr..
Op dinsdagavond 6 september werd er weer een
avond georganiseerd in het Wierickehuis waarin
de bewoners van Nieuwerbrug in gesprek
konden gaan met de vertegenwoordigers
van de politieke partijen en het college van
Bodegraven-Reeuwijk.
Presentator
Pepijn
van den Burgt nam ons, samen met de door
Nieuwerbruggers gekozen politici, mee in de
politieke wereld, in een taal die we allemaal
spreken. Het ging die avond over wat belangrijk
is voor ons in Nieuwerbrug. Zo gaf Lizet Keijzers
ons een toelichting over de verkiezingsuitslagen
van 16 maart 2022 van de gemeente BodegravenReeuwijk en Nieuwerbrug in het bijzonder.
De woordvoerders van de aanwezige politieke
partijen kregen ieder 1 minuut op de “zeepkist”
om te presenteren wat zij voor Nieuwerbrug
wensten. Politieke partijen werden door
Pepijn aan de tand gevoeld over verschillende
Nieuwerbrugse thema’s zoals sluipverkeer, de
nieuwe school, stikstofproblematiek, stijgende
energieprijzen, wat te doen met de locatie van
 " *       +  
van hardrijden en zwaar verkeer in ons dorp,
en de eventuele komst van een ringweg. Bij een
volgende ronde kwamen vragen aan de beurt
 *+   
gevolgen daarvan op het sociale domein. Er was
een vragenkwartiertje voor onze wijkwethouder
   "  *+ ]{  \   X 
kon het publiek vragen stellen aan de politici.

UITNODIGING WARME MAALTIJD
4 oktober 2022
Eén keer in de maand wordt in het Huis van
Alles Nieuwerbrug een warme maaltijd
geserveerd voor alle dorpsbewoners.
Een maaltijd kost € 6,50 per persoon,
inclusief een drankje.

Dierendagmenu

Wanneer:
Waar:
Tijd:

Dinsdag 4 oktober 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

Bezorgdheid was er vanuit de
bewoners over de nieuw aangelegde
bestrating in het dorp. Voor de derde
keer ligt de Bruggemeesterstraat
open en het ziet ernaar uit dat
dit ook nog een vierde keer zal
moeten gebeuren. Omwonenden
zijn daar niet blij mee en vinden
daarbij
dat
de
communicatie
vanuit de gemeente zeer te wensen
overlaat. Bovendien bestaat er de
begrijpelijke angst dat de keuze van
klinkers in plaats van asfalt scheuren
in de woningen veroorzaakt. De
aanwezige wethouder en ambtenaar
van infrastructuur gaven hierop een
korte toelichting. Ook Ani van der
Winden kraakte een kritische noot
hierover namens het WIN. Heel deze
avond bestond volgens het bekende
Nieuwerbrug kiest… concept uit
een aangename afwisseling van
      
Nieuwerbrug, liedjes, bovendien
deze keer ook een presentatie door
Martinus van de Ruitenbeek over het

"  "      "
urgemeester, en muziek verzorgd door
Maaike Gerlsma en Aart van Bochove.
Ook werd voor de eerste keer de Geen
Gelul Prijs 2022 uitgereikt. De jury voor
deze prijs bestond uit Jan Boers en Truus
van de Lely, die streng toezagen op
duidelijk taalgebruik. De winnaar dit jaar
is Bert Oudenaarden uit Nieuwerbrug,
commissielid van de PVDA. De avond
werd rond tien uur afgesloten met een
Nieuwerbrugse motie waarna er nog lang
  > "  + |
Judith van Heel-Pluijm

Goed nieuws van de Amnesty-afdeling N’brug
Ahmed Samir Santawy mag de gevangenis in
Egypte verlaten nadat hij een presidentieel
pardon kreeg. Zijn Gentse vriendin meldt
dit op Facebook en het goede nieuws wordt
bevestigd door Amnesty Vlaanderen.
Santawy werd in juni 2021 door een
speciale
staatsveiligheidsrechtbank
veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf
omdat hij ‘nepnieuws’ zou hebben
gedeeld op sociale media.
‘Blij en opgelucht’
Onder
meer
de
koepel
van
Vlaamse universiteiten en Amnesty
International pleitten voor de vrijlating
van Santawy. Op de website van de
VRT laat Wies de Graeve, directeur van
Amnesty Vlaanderen, weten: Samir
heeft samen met twee andere mensen
een pardon gekregen, dat is op de
Egyptische televisie uitgesproken.
‘We zijn blij en opgelucht, Samir zat
vast na onzinnige beschuldigingen.
Het bewijst hoe slecht het gesteld is
met de mensenrechten in Egypte. Het
zou nooit tot een veroordeling mogen
komen.’
Geen bewijzen
Santawy’s veroordeling was alleen
gebaseerd op sociale-mediaberichten
waarin kritiek wordt geuit op
mensenrechtenschendingen
in
Egyptische gevangenissen en op de
corona-aanpak van de autoriteiten.
Bovendien ontkende Santawy deze

berichten te hebben geschreven.
Ahmed Samir Santawy studeerde
sociologie aan de Central European
University in Wenen, waar hij
onderzoek doet naar vrouwenrechten.
In december 2020 vloog hij terug
naar Egypte voor familiebezoek. In
de nacht van 23 januari 2021 vielen
gemaskerde en zwaarbewapende
agenten zonder huiszoekingsbevel het
huis van zijn ouders binnen. Ahmed
was niet thuis, zijn broer en vader
werden ondervraagd en hun werd
duidelijk gemaakt dat Ahmed zich
moest melden bij de politie.
Gedwongen verdwijning
Op 1 februari 2021 meldde Santawy
zich, waarop hij werd vastgezet.
Zijn vader ging verschillende keren
langs bij de politie om te vragen
waar zijn zoon was, maar hij kreeg
geen informatie. Vijf dagen lang was
` * q  
verdwijning. Hij zegt te zijn
geschopt en geslagen terwijl hij werd
verhoord over zijn onderzoek naar
vrouwenrechten.
Amnesty International voerde actie
voor zijn vrijlating.
Amnesty Nieuwerbrug

12











 



  

 

 + 

 + 


 
 

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

langzaam zal blijven stijgen.

De huizenprijzen zijn inmiddels weer gestegen

tot ruim boven het niveau van 2005.

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

Onderlinge Advies B.V. is een initiatief van Onderlinge Rijn en Aar
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Geslaagd feest 30-jarig bestaan TVW!
Voorzitter Peter de Jong opent het jubileum feestelijk met
een vrolijke terugblik op de afgelopen 30 jaar.
Op tijd afhangen was een must met 150 leden! De
jeugd had een eigen commissie en toernooitjes en in de
wintermaanden werd er geklaverjast.

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
-+    /0   0    
             
 1  ) 1 23  40  506
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Boy had zelfs het fotoalbum
meegenomen met de bouw van
het clubhuis. Het Open Wiericke
Toernooi was jarenlang een
begrip in de regio, mede
dankzij de inspanningen en
tijd die onder andere Ani eraan
besteedde. Alle (oud-)leden
die jarenlang de club gaande
wisten te houden, werden
nogmaals bedankt voor hun
inzet en betrokkenheid.
Dankzij hen kunnen we vandaag de dag nog steeds genieten van twee
prachtige banen en een clubhuis als centrale ontmoetingsplek.
Tijdens de heerlijke BBQ, verzorgd door Kwalitaria, kon iedereen
beroepen raden die in tekenvorm waren opgehangen. De winnaars
kregen een lekkere bon van restaurant El Ray.
Tot slot kunnen wij met de feestcommissie – Ellen en Cora – terugkijken
op een geslaagde middag en avond die mede dankzij onze sponsors
mogelijk is gemaakt:
Twin Sport - Boer Bouw-Euroline - Heating service - De Onderlinge - Poelier
de Wit - VDP Events - Schildersbedrijf Kaptein - Verweij Houttechniek De Admin - Kwalitaria en FleuraMetz voor de prachtige rozen.
Alle foto’s staan op onze website www.tvwiericke.nl
OPMAAKTOERNOOI zaterdag 29 oktober
Zoals vaker na een feestje blijft er nog weleens
wat over. Reden om nogmaals op veler verzoek
een intern toernooi te organiseren.
Save the date: zaterdag 29 oktober, of nog beter
meld je aan! Scan de QR-code op de Snoopy
poster.
Wil je ook lid worden of heb je een vraag, mail ons dan: ledenadministratie@
tvwiericke.nl
Sportieve groet namens het bestuur, Rosika Twiss

Nieuwerkerk aan den IJssel
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Crea Bea
Samen eten
Soos
Wandelen
Jeu de Boules
Spelletjesmiddag
Handwerkcafé
Crea Bea
Wandelen
Soos
Jeu de Boules
Spelletjesmiddag
Crea Bea
Wandelen
Soos
Jeu de Boules
Spelletjesmiddag
Handwerkcafé
Crea Bea
Soos
Wandelen
Jeu de Boules
Spelletjesmiddag
Bingo
Crea Bea
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een beetje te dichten. De boodschappen werden
omlijst met humorvolle bijdragen. Daarmee
* "     
      
Al jaren organiseert de familie Van de Burgt samen met enkele dorpsgenoten weinig te zeggen viel. Elly de Vries als dorpsdruk bezochte avonden in het Wierickehuis waar bewoners in gesprek gaan met en wijkwethouder voor Nieuwerbrug deed nog
vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen en het college van B&W. Zo ook wel haar best. Ze prees onze ‘noaberschap’
      " $  ~  
maandag 6 september.
wethouder die voor ons het belangrijkst is,
Ik moet bekennen dat ik al      q %   Robin Kersbergen zag ik in eerste instantie aan
die jaren onder een steen verwachting nam ik plaats. Ik raakte meteen al voor een clown. Als wethouder voor verkeer en
blijk te hebben geleefd. De met de buurman in een gesprek vol herkenning van vervoer, openbare ruimte, klimaatadaptatie
en al die dingen waar we ons in Nieuwerbrug
aankondigingen voor deze ergernissen.
druk om maken, gedroeg hij zich als Peppi of
avonden heb ik wel voorbij
zien komen, maar ze deden me Politiek gezien vond ik het mager. Maar we gaan ook was het Kokki. Gelukkig had hij zijn ambtenaar
blijkbaar niets. En dat verbaast heel erg magere jaren tegemoet. De gemeentelijke van verkeer meegenomen. Die kon ons in ieder
me, want nieuwsgierig ben ik   "     geval vertellen dat er met Woerden, provincies,
            
meestal best wel.
de Van Zwietenweg door te trekken naar
Omdat ik er deze keer voor
Bodegraven.
had moeten zorgen dat de
Een rondweg Nieuwerbrug zeg maar. Volgens
poster op de voorkant van de
mij hadden ze dat al moeten doen voordat er
Nieuwsbrug kwam en deze
begonnen werd met de nieuwbouw. Dan hadden
al van de drukpers rolde
ze alvast een tijdelijke weg aan kunnen leggen
toen ik daarachter kwam,
om de zware vrachtwagens met grond en
werd ik behoorlijk wakker
bouwmaterialen naar de nieuwbouwlocatie te
geschud. Ik was verrast op
rijden. Dat had wellicht veel schade in het dorp
zo’n warme septemberavond
kunnen voorkomen en dan was de basis voor de
een zaal vol dorpsgenoten en
‘rondweg’ vast ingereden.
vertegenwoordigers van de

Politiek of/= theater?

Jongdierenmiddag 2022
De
Kleindierverenigingen
D.V.V.
Nieuwerbrug en Nut & Sport Woerden
hebben
op
10
september
hun
gezamenlijke jongdierenkeuring gehouden. In verband
met de recente vogelgriep in de regio was het helaas
niet mogelijk om pluimvee te laten keuren. Derhalve is
de keuring alleen gehouden voor de konijnen. Er zijn 110
konijnen gekeurd.
We zijn weer gastvrij onthaald bij Boer Bert in Kamerik.
In de jongveestal zijn de kooien opgesteld en vond de
keuring dus plaats op een prima locatie. Het werd een
gezellige en gemoedelijke keuring onder leiding van de
keurmeesters Martin Kok, Hannes van de Steeg
en Jorn Westerlaken.
Winnaars in de A-klasse (jan-febr):
1. Roel Ansink met een Rus
2. André Groen met een Tan
3. Gerda Nijenhuis met een Hulstlander
Winnaars in de B-klasse (mrt-apr):
1. André Groen met een Tan
2. Gerda Nijenhuis met een Hulstlander
3. Marcel Houdijk met een Ned. Hangoordwerg
Winnaars in de C-klasse (mei-juni):
1. Marcel Houdijk met een Ned. Hangoordwerg
2. André Groen met een Tan
3. Dick van de Panne met een Rex Dalmatiner
Winnaars bij de jeugdleden:
1. Lynn Kastelein met een Ned. Hangoordwerg
2. Tess Kastelein met een Ned. Hangoordwerg
3. Mark Boer met een Kleurdwerg
De jaarlijkse tentoonstelling, die ook weer
in samenwerking met Nut&Sport wordt
georganiseerd, zal op 22 oktober 2022 in het
Wierickehuis worden gehouden.
Adrie Spruijt

Maar in de politiek ontbreekt het vaak aan een vooruitziende blik.
Misschien is dat waarom ik het volgen van de (gemeentelijke) politiek
zo vermoeiend vind. Je kunt er nooit op rekenen, ik zie het vooral als
een theaterstuk. En nu weet ik ook waarom ik al die jaren onder die
steen heb gezeten.
Politiek als theater daar zit ik niet op te wachten. Ik denk dat we het
vooral met elkaar moeten doen. De hondenpoep opruimen, minder
hard rijden, kinderen buiten laten spelen en de bloemetjes in de tuin
zetten.
Cora Postema
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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
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ReviconBarosta
produceert onderdelen en samengestelde
$  $
componenten
in uitsluitend roestvast staal en realiseert
$ $ !"!$
complete installaties.
 
$
"""  $
Klompenmakersweg
   $9  $

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



 

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
 
Dorp 14 | 3466 NG Waarder | T: 0348 50 13 11

soul food

& more



TERUG IN WOERDEN
RIJNSTRAAT 3
7 DAGEN PER WEEK

       
           
Weijland 22
  www.facebook.com/el.rey.woerden
   
2415 BB Nieuwerbrug

Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66

www.el-rey.nl | T: 0348-416645
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more
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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

