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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 

Oedeemfysiothera rapie

Telef  W

Telef

www.fysiot

fo@fysiot

Telef  Waarder 0348 - 50 15 05

Telef werbr

www.fysiotherapiemaxim

fo@fysiotherapiemaxim
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ABONNEMENTEN
Hoe te handelen voor het verkrijgen van een abonnement?
U meldt zich aan bij Henk Aberson, tel. 688 362. Na betaling 
wordt dan de Nieuwsbrug aan u toegezonden. Abonnementsprijs 
voor 2022 is € 27,50. 
Het rekeningnummer is NL25INGB.000.554.0210

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

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

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

REDACTIETEAM

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

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

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

Cora Postema Weyland 34 
 Telefoon 06 - 50655437
 cora@corapostema.nl 
Nicky Hazewinkel Hoge Rijndijk 78 
 Telefoon 06-16505176
 nickyhans@gmail.com 

ALGEMEEN

Verspreidingsgebied  Brandschouwerij Nieuwerbrug

Bezorging  Laatste dag van de maand

Oplage  860 exemplaren

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

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

Foto's voorpagina Nicky Hazewinkel

Drukwerk  Drukkerij Vuurpijl, Elim

Voorwoord

oproep

Op oude kalenders zie je bij de maand augustus “hooimaand” staan. 
Een vijftig jaar geleden maaiden de boeren hun land eind juli en daarna 
begon een drukke periode. Het gras moest gekeerd en geschud worden, 
op ruiters gezet en uiteindelijk op de wagen gestoken. De afgelopen 
maand was het prima weer om te hooien, maar welke boer hooit er 
nog?  Het was ook prima weer voor de Speelweek, die weer een enorm 
succes was. Triest dat de dagwinkel van Dhia uitgebrand is. 
Ook gaat de Bruggemeestersstraat voor de derde keer in korte tijd op 
de schop. Er is veel schade bij de huizen in de straat door de veranderde 
ligging van de zinkputten. In het licht van de grote problemen in ons 
land en in de wereld is dit probleem te verwaarlozen, maar voor 
de omwonenden erg vervelend. En er is nog niets geregeld door de 
gemeente en de verzekering.
Een positieve afsluiter: veel dingen worden duurder, maar De 
Nieuwsbrug blijft gratis voor de inwoners en de advertentietarieven 
zijn al jaren hetzelfde.

Henk Aberson

Mijn vader kan door zijn lichamelijke en geestelijke beperking niet 
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Maar het zou mooi zijn als er nog meer vrijwilligers zijn die met 
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Heeft u mogelijkheden neem dan even contact met mij op dan maak ik 
de koppeling met mijn ouders en dan komt het vast goed.  

Corinne Agterof 0681484435
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
     WANNEER                       WIE       WAT WAAR     TIJDEN

  3  september  zaterdag    Oranjevereniging   Touw trekken   Weijland                           20.00 

  6  september  dinsdag  Huis van Alles       Samen eten           Wierickehuis                      12.00 

  6 september  dinsdag Nieuwerbrug    koos voorrrr  Wierickehuis 20.00

10  september  zaterdag   Brandweer   Wedstrijden   in het dorp locatie geheim           ????          

17  september  zaterdag Brugkerk      Oud papier           Dorp                                       07.30 

29  september  donderdag   Huis van Alles        Bingo   Wierickehuis 20.00 

30  september  vrijdag     Musical       Water en Vuur   Zie artikel. 

 

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 oktober 2022 nog dingen die u in deze rubriek 
wil zien?   Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl  

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

- 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-1
3446 CP Woerden
www.autoserviceJaron.n
info@autoserv iceJaron.n

✆ 0348 - 460170

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.

����	��
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  18.30 uur   ds. B. Visser, Woerden     

11 sept. 09.30 uur    ds. M.W. Westerink, Veenendaal           
   18.30 uur   ds. A.J.R  Treur       

18 sept. 09.30 uur   ds. A.J.R.  Treur     
                   Opening Winterwerk     
    18.30 uur   ds.  D.J.W. Kok, Stolwijk           

25 sept. 09.30 uur   ds. A. Baas       
    18.30 uur   ds. C. Mijderwijk, Putten 
 
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”. 

 4 sept.   Ds. J.W. van Straten, Amersfoort    

11 sept.  Ds. Nathan Noorland      

18 sept.  Ds.Eikelenboom- den Uil, Lopikerkapel                  

25 sept.  Ds heer Nathan Noorland     
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Vroeger, vroeger 

In ‘De Kijk’ van 27 juli stond een artikel van Henri 
Stolwijk, genaamd: ‘Beter laat dan nooit’.  Hierin 
vertelt hij dat de gemeenteambtenaren een functie- 
en taakomschrijving krijgen, wat bij iedere instantie 
gebruikelijk is. Behalve bij de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk.  Hier golden andere regels. Optimale 
vrijheid, zelf uitmaken of wat en wanneer ze iets 
oppakten, zogenaamd zelfsturend.  Maar het gevolg 
was te veel inhuur van externe ‘deskundigen’. Na het 
vertrek van gemeentesecretaris De Jager, de aanjager 
van dit beleid en de burgemeester moet er een andere 
wind gaan waaien. 

In dat licht herinnerde ik mij een voorval uit de jaren 
zeventig. Wij wilden onze dorpssupermarkt vergroten. 
Maar de tekeningen werden afgekeurd. Uiteindelijk 
ging ik met mijn vader naar burgemeester J.J. Croles. 
Het probleem uitgelegd. Croles pakte de telefoon en zei 
tegen de directeur bouw- en woningzaken: “M. boven 
komen!”. Schoorvoetend kwam de man binnen. Waarom 
heeft Aberson nog geen verbouwingsvergunning? 
“Ja, burgemeester, zo kan het niet.” “Dan ga je nu 
de tekening aanpassen, de vergunning klaar maken 
en morgenochtend om negen uur op mijn bureau. 
Wegwezen!!!!!! “. Ik weet dat het zo ook niet goed is, 
maar het werkte wel. Het begrip stroperigheid was toen 
nog niet bedacht.     

Henk Aberson

Zaterdag 3 september is er weer een touwtrektoernooi, 
georganiseerd door de Oranjevereniging “Prinses Juliana”. Dit 
word gehouden op het Weyland in Nieuwerbrug.
Kom eens kijken, of meedoen, bij dit leuke en vooral gezellige 
evenement waar je de ‘spierballen’ kan zien van de diverse 
ploegen.

Om 20.00 uur komen de echte spierbundels in actie met het 
touwtrekken. We hebben al verschillende ploegen die zich 
opgegeven hebben maar we zoeken nog meer ploegen.
Hiervoor kan iedereen zich opgeven, maak een team van 6 
personen (familie, buren, sportvrienden of collega’s) en zoek een 
fanatieke, sportieve, en vooral een gezellige coach, en geef je op 
bij Truus v/d Lely tel. 06-11211103. 
Kom eens meedoen of gewoon kijken, bij dit leuke en vooral 
gezellige evenement waar je de ‘spierballen’ kan zien van de 
diverse ploegen

Deze avond is het gratis entree en er is bij de oranjekramen volop 
eten en drinken te koop. 

Oranjevereniging 
“Prinses Juliana”
Nieuwerbrug aan de Rijn

TOUWTREKWEDSTRIJDEN 
ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2022
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Willie Wortels gezocht die bodemdaling remmen door innovatie 

De nieuwe Innovatieregeling is bedoeld om 
bodemdaling tegen te gaan. Er is subsidie 
beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe 
en praktisch toepasbare technieken om 
bodemdaling te remmen. Maar ook voor het door 
ontwikkelen van bestaande technieken, zoals 
drukdrainage of subirrigatie via moldrainage, 
zodat deze breder toepasbaar worden.  

Subsidie voor Willie Wortels
Er is subsidie voor individuele agrariërs, 
samenwerkingsverbanden van agrariërs en 
eigenaren van natuurgebieden, in de veenweiden 
waar de bodem daalt. Ook bedrijven of ZZP-ers 
die innovaties ontwikkelen om bodemdaling te 
remmen kunnen subsidie aanvragen. Voorwaarde 
is wel dat ze samenwerken met een agrariër uit 
het veenweidegebied. 

Wie het eerst komt….
Er is in 2022 in totaal € 50.000,- beschikbaar vanuit 
het Programma Veenweiden. Vanaf maandag 15 
augustus 2022 kunnen subsidieaanvragen worden 
gedaan bij het waterschap. Subsidie wordt 

toegekend op volgorde van binnenkomst: 
wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De 
openstelling duurt tot eind 2022 en is een 
proef om te verkennen of er behoefte is aan 
een dergelijke innovatieregeling. Als dat 
het geval is, krijgt de regeling mogelijk een 
vervolg in 2023.

��������	�
����������
Het waterschap verwacht van aanvragers 
dat ze de resultaten openbaar maken en  
meewerken aan monitoring van de innovatie. 
Dat geldt ook voor de medewerking om kennis 
over de innovatie te delen (via artikelen, 
bedrijfsbezoek). In samenspraak kijken 
���������������
��	����������
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�
van de innovatie is. 

������������������������
Heeft u een idee? Neem dan als potentiële 
aanvrager eerst contact op met de 
watermakelaar om te overleggen over de 
beoogde innovatie. De contactgegevens staan 
vermeld op de hdsr.nl/innovatiebodemdaling. 

Heeft u als agrariër (of als techneut in samenwerking met een agrariër) een nieuw idee om 
bodemdaling te remmen? Bijvoorbeeld een nog te ontwikkelen apparaat of een machine. Of een 
nieuwe werkwijze. Dan zoeken we u! Vanaf 15 augustus 2022, 9.00 uur kunt u subsidie aanvragen 
bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Via de Innovatieregeling tegengaan Bodemdaling 
is er een bedrag van 50.000,- euro beschikbaar in 2022. 

Meer informatie over de 
Innovatieregeling is te vinden op 
hdsr.nl/innovatiebodemdaling. 

Daar staat vanaf maandag 15 
augustus 2022, 9.00 uur, ook het 
aanvraagformulier. 

Wildhandel Arjan de Wit
Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug

Tel. / fax: 0348 - 688 147
Mobiel: 06 - 55 100 457

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

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
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SAVE THE DATE! 10 september OPEN DAG EVERTSHUIS en VRIJWILLIGERSEVENT BODEGRAVEN-REEUWIJK
Bodegraven-Reeuwijk - Op zaterdag 10 september slaan het Evertshuis en de SAM Vrijwilligerscentrale de handen in één. Het Evertshuis 
laat zien wat het allemaal in huis heeft en de Vrijwilligerscentrale organiseert een programma voor iedereen die binnen de gemeente 
vrijwilliger is of wilt worden. Met een vol en gevarieerd programma staan de deuren deze dag wagenwijd open van 11.00 tot 16.00 
uur. De toegang is gratis.
 
Evertshuis
Het Evertshuis bruist als nooit te voren. Maar wat gebeurt er 
eigenlijk allemaal in dat grote pand? Naast theaterprogrammering 
vinden er jaarlijks vele cursussen en overige activiteiten plaats. Er 
is een breed aanbod van muziek- en musicallessen, cursussen op 
het gebied van schilderen en beeldhouwen. Daarnaast biedt het 
Evertshuis plaats aan lokale bedrijven, stichtingen en verenigingen. 
Tijdens de Open Dag is er een informatiemarkt waar verschillende 
organisaties zich zullen presenteren. In de ochtend worden er 
musicallessen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar gegeven door het 
Jeugdtheaterhuis. Er is een gevarieerd programma met muziek, 
rondleidingen en een hapje en drankje. 
 
Vrijwilligersevent
Voor iedereen die vrijwilligerswerk doet of zoekt organiseert de 
SAM Vrijwilligerscentrale het Vrijwilligersevent. U vindt er de 
vrijwilligersvacaturemuur, om eenvoudig zelf te kijken wat er 
allemaal te doen is en de Vrijwilligerscentrale is aanwezig om al 
uw vragen te kunnen beantwoorden. Bezoekers kunnen ook een 
talentcheck laten doen en er zijn interessante workshops voor 
iedereen die al vrijwilligerswerk doet!  

Meer informatie over het programma en de workshops wordt later 
bekend gemaakt, zet ZATERDAG 10 SEPTEMBER alvast in je agenda! 
www.evertshuis.nl/open-dag22 

Melktap 

En die zit vlakbij. Op het boerenbedrijf van Tineke en Erik 
van der Wind in de hoek van de korte Waarder. 
&��������	
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���+��
in de tuin zitten. Met uitzicht op de kippen, de eendjes, geit 
Saar, hond Pip en de koeien die keurig in het gelid (“het blijven 
kuddebeesten he”) langs marcheren richting melkrobot. 
Paard Summer (‘te koop wegens te weinig gebruik’) staat op 
een weiland in Zuidholland, de koeien regelmatig in Utrecht. 
Dat komt omdat de provinciegrens door het riviertje “de 
Vliet’ dwars over de grond van hun boerderij loopt. 

“Als ze in het buitenland meer te eten hebben komen ze 
misschien minder snel hier naar toe”, verwoordt Erik. 
We zijn het er over eens dat het steeds veranderen van de 
spelregels in ieder geval niet bevorderlijk is voor samenwerking. 
Dat is in ieder geval een waarheid als een koe! 
Een half jaar geleden hebben Erik en Tineke een superrobot 
aangeschaft. Niet alleen registreert dat ding hoeveel melk de koe 
geeft en hoeveel krachtvoer per keer het beest mag vreten, de 
zuigers worden door de robot aangebracht nadat de uiers keurig 
gewassen zijn. Allemaal vol automatisch. Je hoeft dus als boer 

Een van de leukste dingen van 
wonen op het platteland zijn de 
straatstalletjes. Je kan werkelijk 
van alles kopen langs de straat. 
Van boeken tot bloemen; van 
honing tot eieren; van rabarber 
tot stoofpeertjes; van walnoten 
tot weideplantjes; van boerenkaas 
tot pruimen. Maar een melktap 
was ik nog niet tegen gekomen. 

“Dus je moet wel opletten 
met de provinciale 
aanslagen” zegt Erik. Hij 
is geboren en getogen op 
deze boerderij. Ze hebben 
6 kinderen (“heel trots op“ 
zegt Tineke), waarvan er nog 
3 thuis wonen. Opvolging? 
Tja, dat is nog onduidelijk. 
Voorzichtig  hebben we het 
over de boerenprotesten en 
kringlooplandbouw.

niet meer elke dag om 5 uur je bed uit.  De 
robot geeft zelfs een waarschuwingssignaal 
dat een koe misschien ziek wordt.  
Ze hebben hier 68 koeien en ze kunnen 
de hele dag door zelf bepalen wanneer ze 
zich laten melken. Nee hij kent ze niet bij 
naam, wel bij nummer. Gemiddeld laten ze 
zich nu 3 keer per dag melken. 
<������+��������������������������������
door het winkeltje vol woonaccessoires 

van de oudste dochter. 
En bestudeer ik de 
melktap.   

Het lijkt me een rijk 
leven hier op boerderij 
Rhynleven. 
En ik neem wat eitjes 
mee, ik houd namelijk 
niet van melk.  
 
Nicky Hazewinkel



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

Verstand van lekker eten en service!

Tel. 0172-612204

� Maaltijdenservice
� Vorstelijk belegde broodjesservice
� Catering en buffettenservice
� Eigen worstenmakerij
� Het lekkerste vlees van 

lokale en Nederlandse boeren.
KERKSTRAAT 26 BODEGRAVEN, BEZORGING OP LOCATIE

BESTEL O
N

LIN
E O

O
K 

V
IA
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N

ZE W
EBSH

O
P

KEURSLAGER KAMERLING 
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CBS de Brug

maar toen was het groot feest bij de Bruggemeester. Vanwege de 
verjaardag van de zoon van Radwane en Kristen. De leerlingen 
van onze school werden hartelijk uitgenodigd. 
En een feest is het geworden.
De kinderen van de klusklas hebben geholpen om dit nog 
feestelijker te maken. 
Spelletjes, snoepjes, drinken, varen, ijsje eten, schminken, 
suikerspinnen snoepen  het kon allemaal…wat een FEEST!
Voor een feestje kunt u prima terecht bij het team van de 
Bruggemeester!!
Een paar foto’s voor een sfeerimpressie.

Nieuws van CBS de Brug 

Bruggemeester
Het is alweer even geleden 
namelijk donderdag 23 juni, 

Als u deze Nieuwsbrug ontvangt zijn 
de scholen 
weer 
begonnen.  

Team CBS de Brug, 
Astrid van den Hoek

Van de Speelweek voorzitter 

eten, ijsjes eten, dansen, zingen, 
kampvuur bouwen, in de hutten 
slapen, pannenkoeken eten en 
kijken naar de brandstapel. En dat 
is wat de kinderen alleen al hebben 
gedaan. Knap dat het allemaal past 
in een klein weekje.  
En wat de vrijwilligers allemaal in 
hun ‘vrije tijd’ heeft gedaan. Te 
veel om op te noemen. Ik kan wel 
vertellen dat sommigen net zo goed 
hun bed op het terrein hadden 
kunnen zetten. Er zijn weer bergen 
werk verzet door iedereen.  
En daarom van mij als voorzitter 
weer een dikke vette veer in ieder 
zijn achterste. De speelweek is er 
niet zonder deze kanjers, sponsors 
en alle mensen die maar 1 handje 
hebben uitgestoken. Trots op hen!!  
Ohja…. Volgend jaar hebben we een 
jubileumpje. Misschien wel leuk om 
wat te doen? Natuurlijk! Wij gaan 
er een knalfeest van maken. We 
hopen op een enorm feest voor het 
hele dorp, waar nog lang over wordt 
nagepraat. Help je mee? We hebben 
alle handen nodig om er een succes 
van te maken. Ga snel naar 

Gelukkig hadden we geen gewone kinderen en 
geen gewone vrijwilligers. We hadden namelijk 
fantastische kinderen die meededen en onwijs 
leuke leiding. En dan niet te vergeten de onwijs 
leuke nachtwacht, terreinploeg, EHBO, het 
cateringteam en dan nog al die leuke mensen 
die ons ondersteunen. 
De sfeer was super en ondanks een dag regen 
zijn we gewoon lekker doorgegaan. De bikkels 
in Nieuwerbrug geven blijkbaar niet om een 
drupje. Zolang de hutten maar af komen.   

En wat kun je dan ook veel doen in een 
midweekje. Freerunnen, spellendag, 
speeltuin, poldersporten, huttenbouwen, 
���
�������
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spuiten, voetbalclinic, optredens, spijkerbroek 
hangen, draailadderen, muziek maken, lego 
bouwen, kop van jut slaan, hamburgers 

Altijd al willen zingen

Bodegraven - Altijd al willen zingen 
maar de stap nog niet durven maken? 
Promising Voices houdt dinsdag 6 en 13 
september a.s. van 20.00 – 22.15 uur 
inloopavonden.
In de Ichthuskerk in Bodegraven, 
de vaste repetitieruimte van het 
koor, worden vrij toegankelijke 
inloopavonden gehouden. We hopen dit 
jaar (eindelijk) de 25e Volkskerstzang 
te kunnen uitvoeren!
Tijdens de inloopavonden kunnen 
(potentiële) zangers vrijblijvend 
kennis maken met het vierstemmige 
koor en zeer gevarieerde repertoire.
Belangstellenden mogen meteen 
meezingen, maar kunnen ook alleen 
komen kijken en luisteren om de sfeer 
te proeven.
www.promisingvoices.nl
adres: Ichthuskerk Bodegraven 
Stationsweg 17, 2411 CK Bodegraven

www.speelweeknieuwerbrug.nl  

Een gewone speelweek, op een gewoon terrein. Met gewone 
spellen en een gewone huttenbouw. We waren er aan toe… En 
het kon weer in de week van 15 t/m 19 aug. 



Meubelmaker

WIM MULCKHUYSE
Ambachtelijke houtbewerking

op interieurgebied

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

Gespec
ialiseerd

in keukens!

Anita van der Neut                 
Steenbakker 15

2415 CH Nieuwerbrug      
Telefoon 06-23344639                    

landelijk geregistreerd        
>>Q�X���������
��������������������

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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Gratis training voor Naasten GGz (met ervaring) uit Midden-Holland 

Misser

Familieleden, vrienden, mantelzorgers (naasten) van mensen met een psychische kwetsbaarheid 
hebben vaak zorgen om hun naaste, dit kan intensief zijn. Mantelzorgers (GGZ) lopen tegen allerlei 
zaken aan; vaak ondersteunen zij 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?  

Even een kleine opmerking op een stukje in het 
vorige nummer.
Ik weet dat wie het stukje heeft geschreven het 
met het nalezen gemist moet hebben. Het zit 
haar erg dwars.
Een paard heeft benen en het zijn geen poten.
Hopelijk neem ik hiermee voor haar deze fout 
weg.
Wel dierenvrienden is het met deze haar 
vergeven?

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. 

We gaan weer beginnen en U bent 
van harte welkom!

Kopje bouillon
Meloen met rauwe ham 

***** 
Kippendij met tijm met citroen uit de oven 

worteltjes met peultjes en salade 
gebakken aardappeltjes 

***** 
 Appeltje voor de dorst 

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

UITNODIGING WARME MAALTIJD
6 september 2022 

KernKracht gaat vanaf 20 september naasten trainen tot 
Ervaringsdeskundige Naaste, na de training kunnen zij andere 
naasten ondersteunen.  
“Ik voelde me vreselijk eenzaam toen mijn partner depressief 
was. Hulpverleners waren vooral op mijn partner gericht. Ik 
moest alle ballen in de lucht houden. Wat zou ik toen graag 
iemand gehad hebben die wist wat ik meemaakte en er gewoon 
voor mij zou zijn met een luisterend oor, zonder oordeel.”  Dat 
is de motivatie van één van de deelnemers die zich aangemeld 
heeft.  

Ben jij een naaste (partner, broer, zus, kind, ouder) GGz of 
verslaving? 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? Wil je ook getraind 
worden tot ervaringsdeskundige? De gratis training bestaat uit 8 
bijeenkomsten van 3 uur. Wil je meer informatie of je aanmelden? 
stuur dan een mail naar jmoerings@kernkracht.nl   
www.kernkracht.nl  

Dhia gaat door!

De Dorpswinkel van Dhia zag er de 
dag nadat we werden opgeschrikt 
door loeiende sirenes van politie 
en brandweer verschrikkelijk 
naargeestig uit. Maar ook raar… 
de borden stonden nog gewoon op 
de stoep, alsof de winkel nog open 
was.

Leven in de brouwerij in 
plaats van een dorp waar niets 
te koop is.
Wil je de Dorpswinkel van 
Dhia steunen? Dat kan via de 
door Melissa Otten gestartte 
GoFundMe-campagne: ‘Help 
Dagwinkel Nieuwerbrug’.  
https://gofund.me/ca249df5
Melissa voelt zich betrokken 
bij de winkel. “Mijn ouders 
wonen er nog ongeveer 
tegenover en vroeger hielp ik 
al in de winkel.”

Op Facebook zag ik al meteen een initiatief ontstaan om geld in te zamelen als 
steuntje in de rug voor Dhia. Dhia die zo zijn best doet om het dorp een levendig 
hart te geven met zijn broodjes, de pizza en andere heerlijke hartige happen in 
de food corner. Na de vakantie hadden we net de smaak weer te pakken!
Als het mee zit staat er nog dit jaar een nieuw gebouw waar Dhia verder kan 
gaan. Want dat is wat velen willen. 

Voedselkastje bij de Brugkerk 

potjes geplaatst, maar ook producten als maandverband, luiers en tandpasta, 
deodorant en wasmiddelen, allemaal lang houdbaar.  
Producten die kunnen bederven, dus in een koelvak horen, denk aan melk, vlees 
enz. zijn niet geschikt omdat we nooit weten wanneer er gebruik van gemaakt 
wordt. 
Vragen, of Interesse om mee te denken of te helpen?  Stuur een mailtje naar:

Diaken@brugkerk.nl  t.n.v. Addo Dam 
Scriba @brugkerk.nl   t.n.v. Elly Hagoort 

Bij de Brugkerk aan de Rijnzijde staat sinds januari 
een voedselkastje, bedoeld voor mensen die een 
extraatje goed kunnen gebruiken.  
Het beoogde doel is: Geef als je kunt en neem 
als je ‘t nodig hebt. Wij merken dat er roulatie 
plaatsvindt en willen alle dorpsbewoners hartelijk 
bedanken voor de vele donaties. 

Er worden diverse levensmiddelen in blikjes en 
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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

GEZOCHT
TOUWTREKPLOEGEN

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

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

Info en aanmelden bij 

Truus v/d  Lely 06-11211103

Marianne 
Hogendoorn

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'

Nieuwerbrug aan de Rijn

Komt de 
nieuwe 
school er 
nu echt ?

Wierickehuis - Zaal open: 19.30 uur Aanvang: 20.00 uur

Wordt 
Weijpoort 

opgeknapt?

Wat vind jij belangrijk in Nieuwerbrug? Wat moet er veranderen? 
Waar ging je kostbare stem nu eigenlijk naar toe? 

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

Maar dan in de taal die we allemaal spreken! 
Jij wilt toch ook weten wie de “Geen Gelul Prijs” gaat winnen!

Hoe blijven de voorzieningen bestaan in ons dorp?

Toegang 
gratis!

Hoe gaat het 
met het  

verenigings-
leven  

in ons dorp?

Zijn er  voldoende betaalbare en geschikte  woningen?

Jij komt toch ook op 6 september 2022?

NIEUWERBRUG KOOS VOORRR...
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Mini voetbal

Mini voetbal begint 
weer op 3 september 2022 
 
Direct aanmelden kan via jeugd@
vvderijnstreek.nl en is speciaal voor 
kinderen van 4 tot 6 jaar. 
We hebben in het voorjaar al 7 
enthousiaste kinderen gehad die lekker 
kwamen rennen, vliegen, springen en 
tegen een bal aan schoppen!! Maar er 
kunnen er nog veel meer bij. 
 
We krijgen reacties van uit het dorp dat 
er nog meer kinderen tussen de 4 en 6 
jaar willen voetballen. Daar willen wij 
natuurlijk direct op inspringen. Want 
sporten is plezier en gezondheid.   
En daarom willen we vanaf zaterdag 
3 september weer van start gaan met 
Mini voetbal bij VV de Rijnstreek. In 
deze trainingen is plezier hebben en 
het kennismaken met sport en de bal 
het belangrijkste. Het is laagdrempelig, 
vol met uitdagende spelletjes en vooral 
leuk om te doen.   

Doe jij ook mee? Meld je dan voor 1 
september via www.vvderijnstreek.
nl en schrijf je in via de rode knop. De 
trainingen zijn geheel gratis.  

Hopelijk zien we weer een leuke 
voetballertjes rondrennen in het 
voorjaarszonnetje. 

Editie groen hart.

"EDGH.nl is het verfrissende initiatief 
om inwoners, bedrijven, organisaties, 
politiek uit Bodegraven-Reeuwijk 
en de regio Groene Hart een gezicht 
te geven in artikelen, columns en 
interviews, aangevuld met nieuws uit 
de regio. 

Tevens hebben wij verschillende 
Highlight zoals Kunst & Cultuur, Leefstijl 
& Gezondheid, Columnisten, Podcast 
over verschillende onderwerpen zoals 
muziek. Nieuw programma KNST 
waarin wij de kunstenaars op de 
voorgrond zetten en ook interviews 
daarin kwijt kunnen van mensen die 
iets kunnen vertellen over kunst & 
cultuur ".   
Op onze website www.edgh.nl ziet 
u een zeer uitgebreide agenda die 
alle voorstellingen en evenementen 

klein en groot die in de regio ,Bodegraven 
- Reeuwijk, Alphen aan de Rijn, Woerden, 
Gouda, Nieuwkoop, Haastrecht, Oudewater, 
Waddinxveen en Boskoop, plaatsvinden 
weergeeft.
Als u ook een voorstelling of evenement wilt 
melden kunnen wij dit plaatsen op onze 
website. Als u een mail stuurt naarcultuur@
editiegroenehart.nl gaan wij dit proberen te 
realiseren.

Ook geven wij 2 wekelijks een nieuwsbrief 
uit met hoogtepunten of speciale activiteiten 
die komen of al geweest zijn.

Er is nogal wat te 
kiezen op horeca 
gebied…

Nieuws van de EHBO-vereniging 

1951 - 2011

Beste Nieuwsbruglezer, 
Het einde van de zomervakantie nadert en hiermee nadert de 
start van een nieuw EHBO-seizoen. Het bestuur heeft weer de 
nodige herhalingslessen ingepland, zoals herhalingslessen EHBO, 
EHAK en AED. Er zijn ook drie nieuwe cursussen ingepland, 
Een EHAK- een EHBO- en een viertal nieuwe AED-cursussen. 
Hieronder een korte uitleg van de nieuwe cursussen. 

Wat is Eerste Hulp aan kinderen? 
Eerste Hulp aan kinderen (EHAK) is een 
EHBO-cursus speciaal gericht op het 
verlenen van eerste hulp aan baby’s en 
kinderen. Waarom een EHAK-cursus? 
Een EHBO-cursus leert cursisten hoe zij 
�������������������������	����
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van een ongeval. Bij een ongeluk 
waarbij kinderen betrokken zijn, is 
����� ���� 	��������� ������� ������
Omdat verkeerd handelen de situatie 
in sommige gevallen zelfs erger kan 
maken, is het belangrijk om de juiste 
kennis te hebben. De reanimatie van 
een baby moet bijvoorbeeld op een 
andere manier worden uitgevoerd dan 
bij een volwassene. De EHAK-cursus 
duurt 4 avonden en staan gepland op 
24-5, 31-5, 7-6 en 14-6-2023. 

Met het Diploma Eerste Hulp van Het 
Oranje Kruis ben je in staat op een 
juiste wijze eerste hulp te verlenen. 
Op je werk, op straat, maar ook thuis. 
Je leert bijvoorbeeld wat je moet 
doen als iemand zich in zijn vinger 
snijdt, zich bij het uitstappen uit de 
bus verstapt of in de rij bij de kassa 
in elkaar zakt. Deze cursus duurt 10 
woensdag avonden, te weten: 7-12, 
14-12, 21-12-2022 en 11-1, 18-1, 1-2, 
8-2, 15-2, 15-3 en 22-3-2023 is het 
examen. 

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 en je leert hoe je een 
AED bedient. Heb je de juiste handelingen 
��
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AED-cursussen staan gepland op 12-10, 16-
11, 30-11 en op 14-12-2022. 

Bovenstaande cursussen gaan door bij 
voldoende aanmeldingen. Heb je interesse 
om deze EHAK-, AED-, of EHBO-cursus bij 
ons te komen doen dan 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
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ACTIVITEITEN
Nieuwerbrug

SEPTEMBER 

nieuws van de brandweer

om de tankautospuit te bezetten, waardoor we wat vaker buiten 
dienst staan. Ook met betrekking tot de uitrukken is het rustig. 
Slecht één melding en ook nog helemaal in Woerdens Verlaat. Er 
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waarschijnlijk zelf op de kant geklommen.  

Ma 5 sept  10:00 – 12:00  Crea Bea
Di  6 sept  19:00  Jeu de Boules 
Wo 7 sept  14:00 – 16:00  Spelletjesmiddag 
Vrij 9 sept  10:00 – 12:00  Handwerkcafé 
Ma 12 sept  10:00 – 12:00  Crea Bea 
Di 13 sept  13:30  Wandelen 
Di 13 sept  14:00 – 16:00  Soos 
Di 13 sept  19:00  Jeu de Boules 
Wo 14 sept  14:00 – 16:00  Spelletjesmiddag 
Ma 19 sept  10:00 – 12:00  Crea Bea 
Di 20 sept  13:30  Wandelen 
Di 20 sept  14:00 – 16:00  Soos 
Di 20 sept  19:00  Jeu de Boules 
Wo 21 sept  14:00 – 16:00  Spelletjesmiddag 
Vrij 23 sept  10:00 – 12:00  Handwerkcafé 
Ma 26 sept  10:00 – 12:00  Crea Bea 
Di 27 sept  14:00 – 16:00  Soos 
Di 27 sept  13:30  Wandelen 
Di 27 sept  19:00  Jeu de Boules
Wo 28 sept  14:00 – 16:00  Spelletjesmiddag
Do 29 sept  20:00 Bingo 

Brandweer wedstrijd in 
Nieuwerbrug Zaterdag 10 september

Vakantietijd en dat is te merken. Veel 
manschappen zijn met vakantie. Soms te weinig 

onkruid, soms zit er veel zand in de put en soms zit hij muurvast. 
Kortom, altijd goed om een rondje te rijden en te inspecteren en 
gebruiksklaar te maken.   

Maar deze komkommertijd wil 
niet zeggen dat we stil zitten. 
Mooi moment om op te ruimen, 
schoon te maken en onderhoud te 
plegen. Zo zou je ons tegen hebben 
kunnen komen bij het schoonmaken 
van de brandkranen. Sommigen 
zijn lang niet gebruikt, moeten 
worden uitgegraven in tuinen en 
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de brandweer-wedstrijd die door en in Nieuwerbrug wordt 
georganiseerd. Deze wedstrijd zal op zaterdag 10 september 2022 
plaats vinden. De locatie houden we nog even geheim. Alles moet 
een verrassing blijven, van de locatie tot het scenario. We doen 
ons best om er een onvergetelijke dag van te maken waar nog lang 
over na gesproken kan worden.  Dus mocht je op 10 september veel 
tankautospuiten in het dorp zien rijden, geen zorgen, het is voor de 
wedstrijd! Nieuwsgierig geworden, kom 

Op 30 september gaat de musical Water 
en Vuur in première in het Evertshuis 
in Bodegraven. Deze musical speelt 
zich voor een groot deel af in ons dorp. 
De afgelopen maanden is hiervoor hard 
voor gerepeteerd in het Wierickehuis.

Musical Water en Vuur

Tijdens het Rampjaar 1672 lag het hoofdkwartier van de 
Oude Hollandse Waterlinie bij Bodegraven, veilig achter drie 
schansen bij Nieuwerbrug.
In de voorstelling ziet u hoe een Nieuwerbrugs meisje verliefd 
wordt op een soldaat. Hoe prins Willem III in Nieuwerbrug 
onderhandelt over vrede met Engeland. En hoe de aanval 
op Woerden uitdraait op één van de grootste veldslagen van 
onze vaderlandse geschiedenis.
Het stuk is geschreven en geregisseerd door Nieuwerbrugger 
Michiel van de Burgt. De Nieuwerbrugse Sharon Slachter 
maakte de dansen. En speciaal voor de voorstelling is 
prachtige muziek gecomponeerd.

Als Nieuwerbrugger mag u deze voorstelling over onze 
dorpsgeschiedenis natuurlijk niet missen.
Ga kijken in Bodegraven op 30 september, of 1 oktober. Of in 
Woerden op 13 oktober. 
Daarnaast wordt de voorstelling ook nog gespeeld in 
verschillende andere waterlinieplaatsen.
Bestel kaarten via www.musicalwaterenvuur.nl en volg via @
musicalwaterenvuur.

Tot ziens bij de 
voorstelling!
Stichting Cultuur en 
Historie Nieuwerbrug en 
Omstreken
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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 
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Supermarkt

2019

2020
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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�

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.
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