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‘Toneelclup Animoso treedt 
deze maand weer op’



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

Explosief 
in kleur!

www.drukkerijvuurpijl.nl

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes

> Doordruksets
> Facturen

> Brochures
> Folders

> Vlaggen
> Visitekaartjes
> Textiel

> Trouwkaarten
> En nog veel meer

bouwkundig tekenwerk en presentaties - www.3dfloor.nl 
 

Hoge Rijndijk 38  Nieuwerbrug 

 
bouwkundig tekenwerk en presentaties - www.3dfloor.nl 
 

Hoge Rijndijk 38  Nieuwerbrug 

bouwplannen ? 

Bel 
vrijblijvend

voor 
een 

passende
voordelige
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 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 2023 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 

Leonie Bosklopper De Bree 4a 
 leoniebosklopper@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  Toneelclup Animoso 

Drukwerk  Drukkerij Vuurpijl, Elim

Voorwoord

Het nieuwe jaar is alweer aardig op gang. De dagen worden langer, het 
regent, het sneeuwt, het waait, de zon komt en gaat al dan niet met 
rode luchten. 

De Nieuwjaarsdienst in het Wierickehuis was bijna als vanouds, want 
corona zijn we gelukkig kwijt. Het thema ‘woorden voor onderweg’ 
deed mij persoonlijk niet zoveel. Ik ben geen Feyenoord fan, maar ‘geen 
woorden maar daden’ spreekt me meer aan. Dat de drie voorgangers 
eindigen met de armen op elkaars schouders en ons Nieuwerbruggers op 
die manier het allerbeste te wensen, dat blijft me bij. Hoe verbonden 
zijn wij als inwoners met elkaar? Een gemeenschappelijke vijand wil 
daarbij weleens helpen. Af en toe lijkt dat de gemeente te zijn die op 
een manier (niet) communiceert die velen tot wanhoop drijft. Maar 
hoe zit dat met de honden? Zijn het de hondenliefhebbers tegenover 
de mensen die de poep op de stoep een blijvende doorn in het oog is? 
Ik hoop niet dat we nu verwachten dat de gemeente dat komt regelen. 

Gelukkig zijn er veel prachtige verbindende activiteiten. Als je de foto 
van de toneelspelers van Animoso ziet, vergeet je toch alle ‘ellende’? 
Of de verhalen van de brandweer, en we vertellen nog steeds over het 
leger van de prins en de waterlinie. 

Het is alweer 15 jaar geleden dat wij in Nieuwerbrug kwamen wonen. 
Het water en de ruimte was wat ons trok. De mensen zijn we pas later 
gaan ontdekken. Nieuwerbruggers laten niet gauw het achterste van 
hun tong zien. Dat helpt mij te bedenken dat er achter dat gepruttel 
over de hondenpoep en de werkzaamheden aan de weg waarschijnlijk 
ook andere zorgen, verdriet, frustratie en noem het maar, schuilgaat. 
Daarom ga ik dit jaar maar eens kijken wat er te graaien en snaaien 
valt bij de voorstelling van Animoso. Tenslotte lijkt soms ook het echte 
leven gewoon een klucht. 

Cora Postema 

Klucht 

Hart-ver-war-mend!! 

In het vorige nummer vroeg ik om een vrijwillige bijdrage van onze 
digitale abonnees. Meerdere mensen hebben hierop gereageerd. 
Maar verrassend waren de bijdragen van inwoners, die uit waardering 
een bedrag overmaakten. Ook enkele postabonnees maakten een 
hoger bedrag over dan de gevraagde € 27,50. Deze enorme blijk 
van waardering, voor al het werk en tijd dat wij maandelijks in ‘De 
Nieuwsbrug’ steken, een enorme opsteker voor de gehele redactie. Ik 
eindig met dezelfde kreet waar ik mee begon: hart-ver-war-mend! 

Namens de redactie nogmaals bedankt! 
Henk Aberson
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
     WANNEER                WIE  WAT             WAAR     TIJDEN

28 jan zaterdag Brugkerk oud papier het dorp  07.30

31 jan dinsdag toneelclub Animoso kaartverkoop Wierickehuis 19.00-20.30

  6 feb maandag Chr. Jeugdclub meisjes/jongens gr.3, 4 en 5 Wierickehuis 14.15-15.30

  6 feb maandag Chr. Jeugdclub meisjes/jongens gr.6, 7 en 8 Wierickehuis 18.45-20.00

  7 feb dinsdag HVA warme maaltijd Wierickehuis 12.00-13.30

11 feb zaterdag Animoso toneel Wierickehuis 20.00

17 feb vrijdag Animoso toneel Wierickehuis 20.00

18 feb zaterdag Animoso toneel Wierickehuis 20.00

20 feb maandag Chr. Jeugdclub meisjes/jongens gr.3, 4 en 5 Wierickehuis 14.15-15.30

20 feb maandag Chr. Jeugdclub meisjes/jongens gr.6, 7 en 8 Wierickehuis 18.45-20.00

25 feb zaterdag Brugkerk oud papier het dorp 07.30

Kopij aanleveren: via de mail: postvoordenieuwsbrug@live.nl. 
  
Zijn er voor de maand maart 2023 nog dingen die u in deze rubriek wil zien?   Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl  

In 2023 zal het oud papier in ons dorp (brandschouwerij) worden ingezameld op zaterdag:  

28 jan / 25 feb / 25 mrt / 22 apr / 20 mei / 24 jun / 29 jul / 26 aug / 23 sep  21 okt / 18 nov / 16 dec 

KOOP LOKAAL

VERZEKER

LOKAAL

Meer weten?

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

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK 2022

Diensten om 9.30  
en  18.30 uur

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUWERBRUG

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

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

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

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

5 febr.    09.30 uur  ds. M. van den Ruitenbeek 
    18.30 uur  ds. A.J. Hagedoorn, Zegveld 
12 febr.    09.30 uur  ds. A.J.R. Treur 
    18.30 uur  prop. W. Braaksma 
19 febr.    09.30 uur  ds. A.J.R. Treur 
   Bediening H. Avondmaal 
    18.30 uur  ds. A.J.R. Treur 
26 febr.    09.30 uur  ds. A. Baas 
    18.30 uur  ds. A.J.R. Treur 
 

 
 5 febr.  Ilse Swart 

12 febr.  ds. L. Marchand, Voorburg 

19 febr.  dhr. H. Kramer 

26 febr.  ds. Nathan Noorland 
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Bij het ter perse gaan van dit nummer waren alle 
voorgangers nog niet bekend. Er kunnen dus afwijkingen 
voorkomen. Excuus!

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

brugje

 Te huur 
 Te huur vanaf half april 
VILLA BLAUW CURACAO Kijk op Micazu of mail naar h.a.aberson@online.nl 

Vroeger, vroeger 

Regelmatig kunt u lezen dat het slecht gesteld is met 
het geschiedenisonderwijs op onze scholen. Persoonlijk 
vond ik het het mooiste vak, maar niet iedereen vindt 
dat. 

Ik ga toch proberen iets over de geschiedenis van ons 
dorp te gaan vertellen. Toch de A12 er nog niet was 
moest al het verkeer tussen Utrecht en Leiden over de 
Rijksstraatweg, zoals die toen heette geen Weijland, 
geen De Bree en ga zo maar door. In ons dorp was 
een tol aan de Rijksstraatweg en over de Oude Rijn. 
Maar de woningen Weijland 67 t/m 70 en Het Grauwe 
Paard stonden aan de weg. Nog voor de oorlog werd er 
besloten dat dit niet meer kon en de woningen zijn toen 
gesloopt. 

���������	
������������������������������������ ���
maken. Uiteindelijk kwam die uit op ruim - schrik niet - 
����������������	������������������������������
�����
Rien van Velzen WL 67 en het bestuur van het fonds: Ruth 
Jansen van Xanten (zie de steen in de gevel), Kuiper 
Dirk ten Brinke, Smid Jan Voorbergen (voor woonhuis en 
smederij), Hein van Velzen (café Het Grauwe Paard, zie 
steen aan de oostzijde). 

	������������������������������������������
��������
van een oorlog. 
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���������
verkleurd om af te drukken.  

Henk Aberson
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Nieuwjaarsdienst Nieuwerbrug a/d Rijn
In het Wierickehuis vond op 8 januari- traditiegetrouw in het nieuwe jaar- de 
oecumenische dienst plaats met als thema: ‘Woorden voor onderweg’. Ook deze keer 
werd de dienst druk bezocht met bijna 250 mensen. Er was volop gelegenheid om 
���������������������������
��#
����������������������������$��%���������������
proosten op 2023.

De muzikale invulling kwam 
uit Bodegraven. 
De opbrengst van de collecte 
(€ 368,-) gaat naar het 
Rustpunt in Bodegraven. 
Dank is er voor de voorgangers 
van de Bethlehemkerk, 
Brugkerk en Willibrordkerk 
voor hun inspirerende 
bijdrage. Tevens dank aan de 
medewerkers van TAP en de 
evenementen-commissie van 
het Wierickehuis. 
De volgende oecumenische 
dienst is op 13 augustus in de 
tent van de speelweek. 

Nolda, Dirk en Marius. 

Beste lezers van de Nieuwsbrug, 
Het nieuwe jaar is begonnen dus betekent dit dat het EHBO-seizoen 
halverwege is. Er staan nog een drietal EHBO-herhalingen, een 
grote EHBO-oefening, natuurlijk onze algemene ledenvergadering, 
een tweetal EHAK-herhalingen (Eerste Hulp Aan Kinderen) en 1951 - 2011

1 nieuwe EHAK-cursus op de 
planning. Ook hebben wij een 
nieuwe reanimatiecursus en een 
reanimatieherhaling ingepland. 
Heeft u uw EHAK op zak dan 
kunt u ook bij ons de benodigde 
herhalingen hiervoor doen. Wij 
hebben twee data gereserveerd, 
namelijk 12 april en 28 juni a.s. 
De nieuwe EHAK-cursus staat 
gepland op 31 mei, 7, 14 en 21 
juni a.s. Heeft u interesse om 
deze EHAK-herhaling of EHAK-
cursus bij ons te komen doen dan 
kunt u per mail contact opnemen 
met Rianka Koolstra info@ehbo-
nieuwerbrug.nl Zij kan u van de 
nodige informatie voorzien. 

Heeft u al een reanimatie-
����
&����*�	�����������
������%�
8 februari a.s. een reanimatie-
herhalingsles volgen om uw 
����
&���������
�������������+
���
u kunnen reanimeren? Dan kunt u 
bij ons op 12 april a.s. een nieuwe 

Nieuws van de EHBO-vereniging 

reanimatiecursus volgen. Meer informatie kunt u 
inwinnen bij Rianka Koolstra per mail info@ehbo-
nieuwerbrug.nl 
Voor bovenstaande cursussen geldt, wees er snel 
bij want vol is ook echt vol. 

Bedrijven: respecteer 
mensenrechten en 
steun IMVO-wet
<���
��"� ��������
��"� ��=�"�
chocola… achter veel producten 
die wij dagelijks gebruiken gaan 
mensenrechtenschendingen schuil: lage 
lonen, gedwongen arbeid, kinderarbeid.
Op woensdag 18 januari 2023 wordt in 
de Tweede Kamer een wet besproken 
die hier een einde aan wil maken 
(initiatiefwetsvoorstel van CU, PvdA, SP, 
GroenLinks, Volt en D66, zie:christenunie.
nl/wvdio). Deze wet verplicht bedrijven 
om rekening te houden met mens en 
milieu. Van bedrijven wordt verwacht dat 
zij risico’s op mensenrechtenschendingen 
of milieuschade in kaart brengen, 
voorkomen en oplossen.

Noodzaak wetgeving
De afgelopen week heeft een klein aantal 
bedrijven zich kritisch uitgesproken tegen 
deze wet. Volgens die bedrijven gaat het 
proces te snel. Amnesty International 
benadrukt dat deze wet het leven van 
talloze mensen kan verbeteren en dat 
langer wachten geen optie is.
Tara Scally van Amnesty International: 
‘We kunnen niet langer wachten op 
Europa, in Nederland ligt wetgeving klaar, 
het is belangrijk dat we die aannemen en 
implementeren. Er zijn miljoenen mensen 
van wie dagelijks de mensenrechten 
worden geschonden. Denk alleen al aan 
alle kinderen in Congo die kinderarbeid 
verrichten in mijnen, zodat wij kunnen 
appen en bellen.’

Oproep aan bedrijven
Er zijn gelukkig veel innovatieve 
bedrijven die wél meegaan met de 
tijd. Zij zien verantwoord ondernemen 
als vanzelfsprekend en als een kans. 
Amnesty International roept bedrijven 
op hun voorbeeld te volgen en het 
initiatiefwetsvoorstel te steunen. Dit 
voorstel zorgt voor een gelijk speelveld 
zodat deze bedrijven geen last meer 
hebben van oneerlijke concurrentie.
Scally: ‘Deze wet is namelijk goed 
uitvoerbaar voor bedrijven. We hopen 
dan ook dat zij deze wet steunen en 
mensenrechten serieus nemen’.
Amnesty Nieuwerbrug

Martin Wolswijk 
Algemeen 
bestuurslid 
EHBO-Nieuwerbrug.
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nieuws van de brandweer

De nieuwjaarsduik was weer een succes. Het lijkt ook in Nieuwerbrug een mooi ritueel 
te worden om, met iedereen die mee wil doen, het nieuwe jaar in te springen. 

Allereerst wensen we iedereen een mooi, veilig 
en gezond 2023 toe. 

Gelukkig nieuwjaar! 

Korpsavond
Het klinkt al weer als een eeuwigheid geleden, maar vrijdag 6 november jl. was er weer 
een korpsavond. Tijdens deze avond werden er weer onderscheidingen en diploma’s 
uitgereikt door de leiding van de veiligheidsregio en de burgemeester. De korpsavond 
heeft een aantal jaren geen doorgang kunnen vinden, wat niet betekent dat er niets is 
gebeurd in die periode. We hadden dus een volle agenda en de volgende mensen werden 
gefeliciteerd: 

Diploma First responder: Ivonne van Veldhuizen, Conny van Bemmel en 
                         Martine van Wageningen 
Diploma Manschap A: John Bleys
Diploma Voertuigbediener en pompbediener: Ruben Nederend en Gerco van Schajik 
	
%�����>���������Q�������Y�Ruben Nederend 
Diploma Bevelvoerder: Elmer van Loon en Pascal Nederend 

Dan waren er ook nog wat jubilarissen: 
10 Jaar brandweerdienst: Mirjam van de Ruitenbeek en Engeline van Nieuwkerk 
20 jaar Brandweerdienst: Linette Habben Jansen Verdouw 

Daarnaast hebben we voor de laatste keer, nu dan ook formeel, afscheid genomen van 
Gerco van Schajik, Gert-Jan van den Berg, Leo Lievaart en Dirk Jan van Schaik. 

Volgend jaar verwachten we Niels Verbaan, Martin Kaptein en nog niet eerder vermelde 
nieuwe collega Imar van Oussoren te feliciteren. 

Uitrukken 
Met al deze feestelijkheden zou je bijna 
vergeten dat er ook nog gewoon gewerkt 
moet worden. Ook aan uitrukken heeft 
het niet ontbroken. De meldingen waren 
divers. Een rookmelder die afging, 
meldingen van schoorsteenbrand en 
daadwerkelijk brand. Zo vatte een scooter 
vlam in een loods. De eigenaar heeft 
zelf geblust. Brandweer Nieuwerbrug 
verzorgde de nacontroles, maar konden 
ook ‘Salvage’ inzetten: eerste hulp na 
brand. 
Verder konden we onze diensten verlenen 
door een persoon die vast zat op de traplift 
weer naar beneden te helpen. 
Op 2 december jl. om 13:46 uur werden 
we opgeschrikt door een prio 1 Voertuig te 
water, aan de Korte Waarder Nieuwerbrug. 

 

Samen met de duikers van Brandweer Alphen 
aan den Rijn, de duikers van Brandweer 
Ter Aar, het hulpverleningsvoertuig 
van Brandweer Kazerne Gouda, het 
redvoertuig van Brandweer Woerden, de 
�=�
��� ���� �
���"� ��� ����������
����
en de politie zijn we uitgerukt voor deze 
melding. Vlakbij de basisschool bleek 
er een personenauto te water geraakt. 
Eén persoon is uit het voertuig gehaald, 
overgedragen aan de ambulance en hij 
maakt het gelukkig goed. 
Een andere opmerkelijke uitruk was 
de melding op 22 december prio 
2 Dienstverlening vervuild wegdek 
Molendijk. Hier bleek op de oprit van de 
A12 een vrachtauto op zijn kant terecht 
gekomen. Wij zijn ter plaatse geweest 
om uitstromende milieubelastende 
����
������
�������������

Mocht je interesse gewekt zijn, lijkt het je 
leuk om alles uit je handen te laten vallen 
als de pieper gaat, om mens, dier of het 
milieu in nood te helpen? Kom eens langs 
op de kazerne of neem contact op met 
marcel.oussoren@vrhm.nl. 

Martine van Wageningen



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
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KEURSLAGER KAMERLING 

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

WIL DE WIT

WEYLAND 19
2415 BB NIEUWERBRUG AAN DE RIJN

TELEFOON 0348 - 68 84 22
Spanjeweg 16 -  2441 PX   Bodegraven
Telefoon  0172  -  617094  Telefax  0172  -  6185 84
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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
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CBS de Brug Hoe gaat de Gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk om met 
zijn inwoners?
Als inwoner van Nieuwerbrug zag ik ineens veel borden over 
13 januari. Te veel om te lezen als je in het verkeer zit. Ik 
begreep dat er het nodige wordt gewerkt in ons mooie dorp 
Nieuwerbrug, dus dat is het goede nieuws.
Het minder goede nieuws is dat de inwoners niets weten van 
afsluitingen en omleidingen.
Even bellen met de gemeente dacht ik op vrijdag 13 januari om 
13.00 uur. Helaas: niemand kon mij een antwoord geven. De 
vriendelijke medewerkster beloofde mij een terugbelverzoek 
door te geven aan de betrokken medewerker. Prima dacht ik, 
maar op vrijdagmiddag heb ik niets gehoord.
Maandag, dat betekent nieuwe ronde en nieuwe kansen. 
Gebeld met de gemeente: minutenlang in de wacht gestaan, 
daarna werd de verbinding verbroken! ‘Foutje?’ zullen we 
maar zeggen. Weer gebeld wederom minutenlang in de wacht 
gestaan met een muziekje om het wachten aangenamer te 
maken! Uiteindelijk een levend mens aan de lijn. Hij wist 
te vertellen dat alle dingen waren besproken. Alles is wel 
veel dacht ik, in een bewonersavond. Blijkbaar wordt er geen 
rekening gehouden met mensen die in het donker niet naar 
buiten willen. Toen werd het kerst en Nieuwjaar dus... vul 
het maar in.

Inmiddels heb ik een berichtje per mail ontvangen over 
afsluitingen in Nieuwerbrug van de gemeente.
Beste mensen: zo gaat de gemeente met de inwoners van 
Nieuwerbrug om.

Ria Boogert

Nieuws van CBS de Brug

In het nieuwe jaar 2023 zijn wij weer met elkaar aan de slag 
gegaan. We hebben elkaar een gelukkig en gezond 2023 gewenst. 
Dit geldt uiteraard ook voor u als lezer!
We gaan op school weer verder waar we voor de kerstvakantie 
waren met de lesstof. En zo gaan we met de school richting 
de voorjaarsvakantie. De talentenateliers stonden voor deze 
periode twee keer ingepland. Helaas hebben wij hierop geen 
respons ontvangen, maar er komt nog een 3e ronde ;-)
De bibliotheek is op 20 oktober geopend door de wethouder Elly 
de Vries. De leerlingen genieten elke dag van alle boeken die 
ze kunnen lezen. En uiteraard van het samen spelen en dingen 
doen. Tijdens de komende kanjertraining kijken we naar elkaars 
sterke kanten en geven tips en tops.
Met al deze mooie dingen blijft de ontwikkeling van de kinderen 
en ook van de medewerkers binnen de school in beweging.
 

 

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

Wat is jouw mooiste plekje in Nieuwerbrug?
Ook deze maand heeft de redactie weer mooie foto’s ontvangen. 
Onderstaande foto is gemaakt door Leonie Bosklopper.

  
Staat de volgende keer jouw foto op de voor pagina? Stuur hem 
naar postvoordenieuwsbrug@live.nl

brugje

Te huur 
Te huur vanaf half april 

VILLA BLAUW CURACAO 
Kijk op Micazu of mail naar h.a.aberson@online.nl 



Meubelmaker

WIMMULCKHUYSE
Ambachtelijke houtbewerking

op interieurgebied

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

Gespecialiseerd

in keukens!

Trappen, bordessen, hekwerken
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Anita van der Neut                 
Steenbakker 15

2415 CH Nieuwerbrug      
Telefoon 06-23344639                    

landelijk geregistreerd        
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Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl
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Wanneer:  Dinsdag 7 februari  2023 
Waar:  Huis van Alles, Wierickehuis
Tijd:  Inloop 11.45 uur, 
         Maaltijd 12.00 uur - 13.30 uur
Kosten:  € 7,50 (overhandigen na de maaltiid)
Inschrijven:  t/m donderdag 2 februari bij Mieke Burggraaf 
 telefoon: 06-29275234 
 mail: mieke.tuin92@gmail.com

UITNODIGING WARME MAALTIJD
7 februari 2023

Kippensoep
*****

Spruitjesstamp met kerrie, appel en cashewnoten
of

Boerenkoolstamp met rookworst en spekjes
 

*****
Vlaflip

Eén keer in de maand wordt in het Huis van Alles Nieuwerbrug  
een warme maaltijd geserveerd voor alle dorpsbewoners.

 Een maaltijd kost € 7,50 per persoon, inclusief een drankje. 

KEUZE STAMPPOT MENU

st € 7,50 per persoon, inccccccccccccccccccccclululuuuuuuulluuluuuluuuuuuulluluuulluluuuusissssss ef e

Animoso telt af…….. 

half januari en dat betekent dat we over vier weken op de bühne 
staan voor een avondje lachen en gieren. Inmiddels hebben de 
spelers het decor gebouwd en wordt er iedere dinsdagavond druk 
geoefend. Voor de spelers die de hoofdrollen voor hun rekening 
nemen, een hele opgave! Iedereen doet geweldig haar/zijn best 
om het publiek in februari een leuke avond te laten beleven. 
Want er gebeurt van alles in de kapitale villa huis van Anna en 
Mabel Oosterhuyzen. Er wordt geklust (en gekust!), gasten komen 
(en gaan) en er lopen er een paar rond die niet helemaal zuiver op 
de graat zijn. Op een gegeven moment lijkt het wel of iedereen 
het met iedereen aan de stok heeft. De verwarring lijkt de 
overhand te krijgen en dan wordt het er niet leuker op. Misschien 
dat een bruiloft de gezelligheid terug kan brengen. Maar ja dat 
kost natuurlijk nogal wat. Speelt geld nu wel of niet een rol? En wie 
weet nu uiteindelijk wat er gebeurd is? 
U moet zelf maar komen kijken en uw eigen conclusies trekken, 
terwijl u geniet van de klucht in vier bedrijven: GRAAIEN & 
SNAAIEN. Het stuk is geschreven door Jan Tol en Astrid Baijs. 
We voeren de klucht drie keer op, namelijk op zaterdag 11, vrijdag 
17 en zaterdag 18 februari. De zaal is open om 19.30 uur en om 
20.00 uur precies gaat het doek open. 
Kaarten zijn verkrijgbaar op dinsdagavond 31 januari en op 
de dinsdagavonden 7 en 14 februari van 19.00-20.30 uur in het 
Wierickehuis. Kaarten kosten 11 euro per stuk en dat is inclusief 
een consumptie in de pauze. 

Het is ook mogelijk om de kaarten online 
te bestellen via de site: https://shop.
ikbenaanwezig.nl/tickets/event/graaien-
snaaien, of scan de volgende QR-code.  
Lukt het niet om via bovenstaande opties 
kaarten te krijgen, dan kunt u ook contact 
opnemen met Conny van Bemmel 
(06-48829288) of haar een berichtje sturen 
(vanbemmelconny@gmail.com). 

Ons verzoek is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
kaartverkoop in het Wierickehuis of om de kaarten online te 
bestellen. 

We zien u graag bij één van de opvoeringen van ‘Graaien &Snaaien’! 

Oh ja, tijdens de pauze worden zoals gebruikelijk de lootjes 
�����������������������������
�������$��%���������%����
����^���
een beetje geluk gaat u niet met lege handen naar huis……

Jan van Rooijen

Het jaarlijkse culturele hoogtepunt in 
Nieuwerbrug nadert met rasse schreden. 
Ten tijde van het schrijven hiervan is het 

Wellicht een grappig bericht voor de 
Nieuwsbrug. Afgelopen vrijdag 13 januari bracht 
een zeearend een bezoek aan Nieuwerbrug. 
De vogel had in de polders een meerkoet 
geslagen en hield zich ongeveer een uur lang 

Zeearend gespot in Nieuwerbrug
op in de polder tussen de Molendijk en 
de snelweg, aan de zuidkant kant van 
het spoor. De zeearend is inmiddels een 
aantal jaren een vaste broedvogel in 
Nederland (ruim 10 paartjes) en jongere 
vogels zwerven eenmaal uit het nest vaak 
uit om vervolgens na een jaar of 4/5 als 
volwassen zeearend zich te settelen. 
De Nieuwerbrugse zeearend betreft 
een zogenoemde '2e winterkleed’. Een 
volwassen zeearend heeft een volledig 
gele snavel en lichte egale veren op kop 
en rug.

Eerdere waarnemingen van deze soort 
in Nieuwerbrug betrof met name 
overvliegende exemplaren - best leuk 
dus dat deze vogel een tijdje ter plaatse 

was. Na het doorgeven van de 
aanwezigheid van de vogel in een 
regionale app-groep, kwam een 
aantal vogelaars uit onder andere 
Bodegraven toegesneld en zij 
konden de zeearend bekijken. 
Uiteindelijk vloog de vogel na een 
uur in westelijke richting uit beeld.       

Ps. de foto is gemaakt op grote 
afstand (ca. 300- 400m), daardoor 
niet heel scherp/groot.  Naast 
de Zeearend loopt een nijlgans - 
kennelijk was de zeearend niet 
geïnteresseerd in nog een hapje. 

Met groet, 
Han Zevenhuizen



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

'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

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

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
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ACTIVITEITEN

Nieuwerbrug

Februari 2023 
Wo 01 feb. 

Ma  06 feb. 

Di  07 feb.

Di  07 feb. 

Di  07 feb. 

Wo  08 feb. 

Ma  13 feb. 

Di  14 feb. 

Di  14 feb. 

Wo  15 feb.

Ma  20 feb. 

Di  21 feb.

Di  21 feb.
Wo  22 feb. 

Do  23 feb. 
Vr  24 feb. 

Ma  27 feb.

Di  28 feb.

Di  28 feb.

12:00  

10:00 - 12:00

13:30

12:00 

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 

13:30 

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

20:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

13:30 
14:00 - 16:00

Inloop(praatje of spelletje)  

Crea Bea  

Wandelen

Samen Eten

Soos (klaverjassen, sjoelen en rummicub)  

lnloop

Crea Bea

Wandelen

Soos

lnloop

Crea Bea  

Wandelen

Soos

lnloop

Bingo 

Handwerkcafé 

Crea Bea 
Wandelen 
Soos

Wat is jouw mooiste plekje in 
Nieuwerbrug?
Ook deze maand heeft de redactie weer mooie foto’s 
ontvangen. Onderstaande foto is gemaakt door Dayenne van 
Peperstraten.

Van de voorzitter…. 

Het is nat, het is koud, de dagen zijn kort en het ijs 
is alweer gesmolten. En dan gaat een klein clubje 
mensen op een avondje zitten bakkeleien over een 
kinderfeest in augustus. De week van 14 t/m 18 
augustus wel te verstaan. Voor velen wellicht een 
normale week, voor anderen een weekje Italië. 
Maar voor veel kinderen en ouders een week van 
herinneringen maken. De Speelweek Nieuwerbrug. 

Speelweek Nieuwerbrug 2023

  
Staat de volgende keer jouw foto op de voor pagina? Stuur hem 
naar postvoordenieuwsbrug@live.nl

die een actie willen opzetten, de energiesubsidie 
willen doneren. Het maakt niet uit. Wij gaan 
acties doen om geld binnen te halen, maar we 
hopen zo erg op de steun van Nieuwerbrug en 
omstreken. Wij zorgen er goed voor en iedereen 
kan ervan opaan dat elke euro goed besteed wordt 
ten behoeve van de kinderen. 
Tenslotte sluiten we af met leuk nieuws. We hebben 
er 2 bestuursleden bij. Martine van Wageningen 
wordt ons hoofd terrein. Zij gaat de terreinploeg 
aansturen en zo komt alles picobello in orde. En 
Susan van Elteren gaat het bestuur ondersteunen 
in bijvoorbeeld de vrijwilligerszaken. Wij heten 
bede dames van harte welkom. En wij weten nu al 
dat we 2 toppers in huis hebben gehaald. 

Tot volgende maand!! 
Namens het bestuur 
Robert, Patricia, Sharon, Sylvia, Petra, Koen, 
Martine en Susan

En we gaan vanaf nu al van ons laten 
horen. Het bestuur is al onderweg 
om de kinderen van Nieuwerbrug aan 
heerlijke feestweek aan te bieden. 
De eerste vergadering is geweest en 
er werd direct goed vooruit gekeken. 
Want wat moest er beter? En wat moest 
er meer? 
We hebben een fantastisch groep(je) 
vrijwilligers. Vroeger was er een 
wachtlijst was en moest je dit jaar 
voor volgend jaar aanmelden. Dat 
blijft dat nu wat achter. Maar we 
kunnen niet zonder. Dus trek de stoute 
schoenen aan en kom ons helpen!! 
Je kunt je nu al aanmelden. Oh ja, 
even een functieomschrijving: Je 
bent leuk, gezellig, je roept zo af en 
toe wat zinnigs, houdt van mensen, 
maar vooral van kinderen. En je bent 

een weekje beschikbaar om mee te 
genieten van deze wondere wereld van 
de Speelweek. 14 t/m 18 augustus. 
www.speelweeknieuwerbrug.nl  
We hebben alweer zoveel hersenspinsels 
dat onze penningmeester continu op de 
rem moet trappen. Geld is de oorzaak. 
We zijn afgelopen jaar verschrikkelijk 
op de feiten gedrukt als het om lenen 
van spullen gaat. We lenen al jaar 
en dag de podiumattributen bij een 
creatief bedrijf. En afgelopen jaar ook 
hun bakwagentje. Maar het noodlot 
sloeg toch een keer toe en we hebben 
een ongeluk gehad. Gelukkig geen 
mensen gewond, maar wel de bakwagen 
helemaal total loss. Dat heeft de 
Speelweek heel veel geld gekost. 
En dus zijn we eerlijk. We hebben geld 
nodig. Sponsors, donateurs, mensen 



Wildhandel Arjan de Wit
Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug

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

Hoogendoorn�/�Dorp 14 // Waarder // T: 0348 501311

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00

7 keer op rij 
Beste Wijnsupermarkt 

5 keer op rij 
Meest Verantwoorde Supermarkt 

3 keer op rij 
Beste Vleeswaren Supermarkt 

2 keer 
Klantvriendelijkste Supermarkt 

2020

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2019

2020

hoogendoorn.bestellenbijplus.nl
Dorp 14 | 3466 NG Waarder | T: 0348 50 13 11
Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00

BESTEL EENVOUDIG ONLINE
BIJ PLUS HOOGENDOORN

BOODSCHAPPEN 
BEZORGEN THUIS 
OF OP KANTOOR?

 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

Wilhelminakade  93 C
2741 JX Waddinxveen

Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66
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De jubileumtentoonstelling ‘Rond het hoofdkwartier van de prins’ is na het 
Evertshuis en de bibliotheek van Alphen aan den Rijn nu ook een half jaar te zien 
in het Wierickehuis in Nieuwerbrug. 
Afgelopen jaar vierden we het 350-jarig jubileum van de Oude Hollandse 
Waterlinie. Tijdens het Rampjaar 1672 heeft dit bijzondere waterwerk het 
machtige Franse leger tegengehouden. 

Terugblik op het hardloopjaar 2022 

Het nieuwe jaar is alweer een aantal weken begonnen. 
Als ik kijk naar wat er afgelopen jaar gepasseerd is binnen onze hardloopgroepen, dan kan ik 
daar alleen maar blij van worden! 

Zo zijn alle groepen gegroeid 
in aantal! Heel mooi om 
nieuwe leden te mogen 
begeleiden naar goed en 
verantwoord hardlopen. Ook 
komt de individuele hardloop-
coaching steeds meer op gang. 
Om verschillende redenen 
geven mensen zich hiervoor 
op. Zo zijn er mensen die het 
hardlopen (opnieuw) willen 
gaan oppakken maar hierin 
tips en adviezen willen om 
loophouding en looptechniek 
te optimaliseren en zo 
(nieuw) blessureleed zoveel 
mogelijk te voorkomen. Maar 
ook mensen die bijvoorbeeld 
geopereerd zijn en onder 
begeleiding het lopen – weer 
- willen opstarten om zo het 
vertrouwen in het lichaam 
terug te krijgen. Ook het 
uitbouwen in duur van het 
lopen, is een reden waarom 
iemand zich opgeeft. 

Een hoogtepunt van afgelopen 
jaar vond begin oktober 
plaats. Omdat ik inmiddels 2 
jaar hardlooptraining geef in 
Nieuwerbrug en Bodegraven, 
hadden een aantal lopers uit 
mijn groepen, zonder dat ik 
daar weet van had, nieuwe 

was zeer blij verrast toen 
me volkomen onverwachts 
door de lopers een mooi 
nieuw hardloopshirt mét 
een prachtige bos bloemen 
werd aangeboden. Inmiddels 
hebben zeker 30 lopers het 
shirt al aangeschaft. Als dat 
geen reclame is!  

Komend jaar gaan we er weer 
vol enthousiasme tegenaan 
en hopen op - net als 
afgelopen jaar - veel mooie 
nieuwe hardloopmomenten 
met elkaar. Zin in! 

Wil je meer weten over 
de trainingen of over de 
individuele hardloop-
coaching? Neem dan gerust 
contact op. Je kunt uiteraard 
geheel vrijblijvend een keer 
meetrainen. 
Sportieve groet, 
Marion Voskuil 
06 21674938 

hardloopshirts met mijn 
bedrijfsnaam ‘verAdeming’ 
met logo erop geregeld. Ik 

Foto boven van links naar rechts: Wendy 
Mark, Marion Voskuil, Jolanda van 
Leeuwen en Ingrid Ketel.

Tentoonstelling Rond het hoofdkwartier van de prins 

Dat jaar was de Kruidenburg bij Bodegraven 
het prinselijk hoofdkwartier van Willem III. Hier 
omheen lag een groot legerkamp, verdedigd 
door drie schansen bij Nieuwerbrug. 

In de tentoonstelling ‘Rond het hoofdkwartier 
van de prins’ vertellen originele voorwerpen 
en gravures het verhaal van dit bijzondere 
hoofdkwartier. Zo werd hier met Engeland 
onderhandeld over vrede, kwam Michiel de 
Ruijter op bezoek en vonden aanslagplegers op 
Johan de Witt hier een veilig onderdak. Twee 
herdenkingsmunten vertellen dat hij hier is 
gevraagd om stadhouder te worden en vanuit hier heeft geprobeerd 
Woerden weer te bevrijden. Maar vele gravures laten ook zien hoe 
Franse troepen Zwammerdam en Bodegraven hebben verwoest, 
nadat ze over de bevroren waterlinie waren getrokken. De schedel 
����``�������������������
��������
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De tentoonstelling is tot de zomervakantie in Nieuwerbrug. Kijk voor 
meer informatie en openingstijden op www.hoofdkwartier1672.nl.  

Michiel van de Burgt



In- en verkoop van gebruikte auto’s
APK keuringen

En ook voor al het onderhoud aan uw auto kunt u bij ons terecht!

ADRIE KROMWIJK

Weyland 40  -  2415 BC Nieuwerbrug a/d Rijn 
Tel: 06 - 53378043  -  E-mail: akronnieuwerbrug@gmail.com�
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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.

GEHEEL AAN TE PASSEN AAN UW EIGEN HAAR,
EEN NATUURLIJK GEVOEL!

ONZICHTBARE HAARSTUKKEN
Complete vergoeding zorgverzekeraar

BEL NU: 0348 - 50 22 23
GRATIS INFORMATIE EN VRIJBLIJVEND PASSEN

Esdoornstraat 2 a-b
3465 JM Driebruggen

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

Karin’s Haarboutique


