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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 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 

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 Melvin Zaal 

Drukwerk  Drukkerij Vuurpijl, Elim

Voorwoord

Dat wensen wij als redactie voor iedereen in Nieuwerbrug. Want 2022 
is bijna voorbij, we zitten midden in de feestdagen, maar voor veel 
mensen is het afgelopen jaar best pittig geweest. Corona zorgde nog 
steeds voor onrust, ziekte en wellicht ook verlies. Daarna werden we 
geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. Een vervanmijnbedshow, 
denk je dan misschien in eerste instantie. Totdat iedereen begon 
te merken dat bijna alle prijzen gingen stijgen, producten lastiger 
leverbaar waren en het nieuws werd lange tijd beheerst door nare 
beelden. En dan hebben we het nog niet over de omgekeerde vlaggen 
die ineens overal verschenen. Als inwoners van een boerengemeenschap 
kon niemand er in Nieuwerbrug om heen: de stikstofcrisis. De onrust 
lijkt wat minder geworden, maar de balen en borden staan niet voor 
niets nog steeds langs de kant van de weg. Dat verhaal heeft nog geen 
gelukkig einde. En als laatste noemen we de energiecrisis. Bij veel 
mensen staat de thermostaat een of twee graden lager en wordt de 
jaarafrekening van de energieleverancier gevreesd. Daarbij helpt een 
koude week zoals we net achter de rug hebben, natuurlijk niet mee. 
Dus, met al die crises die we hebben meegemaakt in 2022, hopen we 
dat iedereen een warme kerst heeft gehad en een gezond, rustig en 
gelukkig nieuw jaar zal beleven! We beginnen in ieder geval met de 
verkoop van nieuwe vignetten voor de brug. En toneelklup Animoso 
staat eindelijk weer op de planken in 2023. Er wordt uiteraard volop 
gewandeld en voor EHBO aan kinderen organiseert de EHBO-vereniging 
een speciale cursus. 
Dit en nog veel meer leesvoer vindt u in de Nieuwsbrug: een kleine 
pauze tussen de kerstkransjes en oliebollen. 

Geniet van de komende feestdagen!  

Namens de redactie, 
Leonie Bosklopper

op een mooi 2023! 

Namens 
de redactie 
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
     WANNEER                WIE  WAT             WAAR     TIJDEN

  7 jan zaterdag College van brug. tolvignet Wierickehuis 10.00-13.00

  8 jan zondag Brugkerk/Bethlehemkerk oecumenische dienst Wierickehuis 11.00

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

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

10 jan dinsdag toneelclup Animoso kaartverkoop Wierickehuis 19.00-20.30

13 jan vrijdag Bethlehemkerk gezellig samen Bethlehemkerk 14.00-16.00

17 jan dinsdag College van brug. tolvignet Wierickehuis 19.30-21.00

17 jan dinsdag toneelclup Animoso kaartverkoop Bethlehemkerk 19.00-20.30

20 jan vrijdag Bethlehemkerk gezellig samen Bethlehemkerk 14.00-16.00

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

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

24 jan dinsdag College van brug. tolvignet Wierickehuis 19.30-21.00

24 jan dinsdag toneelclup Animoso kaartverkoop Wierickehuis 19.00-20.30

27 jan vrijdag Bethlehemkerk gezellig samen Bethlehemkerk 14.00-16.00

27 jan zaterdag  Brugkerk oud papier Dorp 07.30

31 jan dinsdag toneelclup Animoso kaartverkoop Wierickehuis 19.00-20.30

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

KOOP LOKAAL

VERZEKER

LOKAAL

Meer weten?

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

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK 2022

Diensten om 9.30  
en  18.30 uur

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUWERBRUG

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

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

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

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

1 jan.  10.30 uur ds. A. Baas 
8 jan.  10.30 uur ds. Nathan Noorland en ds. A.J.R. Treur 
                 Jan Kromwijk Euc. dienst in het Wierickehuis 
  18.30 uur ds. B.J. van Assen, Moerkapelle 
15 jan.  09.30 uur ds. A.J.R. Treur 
  18.30 uur ds. J.T. Maas, Ouderkerk a/d IJssel 
22 jan.  09.30 uur ds. A. Baas 
  18.30 uur ds. A.J.R. Treur 
29 jan.  09.30 uur ds. M. van en Ruitenbeek, Wilnis 
  18.30 uur ds. A.J.R. Treur 

 1 jan.  dhr. D. van Klaveren 
 8 jan.  ds. Nathan Noorland en Albert Jan Treur 
 Jan Kromwijk  Euc. dienst in het Wierickehuis 
15 jan.  mevr. Stougie-de Wit 
22 jan.  ds. Nathan Noorland 
29 jan.  dhr. A. Mourik  
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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”. 

Digitale abonnees

Naast postabonnees hebben wij ook digitale abonnees. Hier zijn 
minder kosten aan verbonden, maar het samenstellen van De 
Nieuwsbrug door de drukker kost ook geld. 
Gelukkig zijn er mensen die zich dit realiseren en een bijdrage 
overmaken, waarvoor onze hartelijke dank! Maar er zijn er nog 
een aantal die jaar na jaar met plezier De Nieuwsbrug ontvangen, 
lezen en er niets voor overhebben of het gewoon vergeten. 
Wees zo vriendelijk en maak het bedrag over. Ook als blijk van 
waardering tegenover de redactie. Er zijn ook postabonnees die 
meer overmaken dan de gevraagde € 27,50. 
Ook hiervoor onze hartelijke dank!

Henk Aberson 

Van de voorzitter

Het is altijd goed om aan het eind van het jaar terug te kijken. 
De Nieuwsbrug heeft er weer een jaar opzitten. Een gezellige, 
actieve redactie, een goede drukker en uitstekende bezorgers, 
die in weer en wind, maar ook tijdens de warme weken hun werk 
deden. U heeft altijd ons blad op tijd in de bus gehad. 
��������	�
������	�������������������������������������������
mogelijk maken het blad gratis te verspreiden. Dit jaar hebben wij 
meerdere nieuwe adverteerders mogen begroeten. We hebben nog 
plek en heeft u individuele wensen, dan zoeken wij gezamenlijk 
naar een oplossing tot tevredenheid. Het is ieder jaar ongeveer 
hetzelfde verhaaltje, maar ik kan ook niets anders bedenken. 
Wij wensen u een goede jaarwisseling en een gezond 2023 toe. 
Cora, Leonie, Jaap, Melvin en Henk namens de redactie. Jits, Gert 
en Jaap namens de bezorgers en… niet te vergeten onze drukker 
Richard Vuurpijl. 

Henk Aberson. 
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Op een regenachtige avond in november 
ontmoette ik Jennifer Verbaan op een 
netwerkavond van Platform-Z bij de 
Bruggemeester. Jennifer stelde zich voor 
en was heel enthousiast over het wonen in 
Nieuwerbrug. We maakten een afspraak 
om eens verder kennis te maken. Een paar 
weken later zit ik bij haar aan de keukentafel 
aan de Steenbakker. De kinderen van 5 en 
6 zijn naar school, Jennifer werkt thuis als 
zelfstandig professional onder de naam: 
Creaties van Thoen. 
Jennifer Is geboren in Boskoop, woonde en 
werkte in Bodegraven en woont sinds 3 jaar 
met man en kinderen in Nieuwerbrug. “Ik 
ben echt een buitenmens. Als kind speelde 
ik altijd al in een natuurgebiedje vlak bij 
ons huis. We bouwden hutten in de struiken 
en klommen in de bomen. Die bomen en 
struiken mis ik hier nog wel een beetje, 
maar verder is Nieuwerbrug heerlijk om te 
wonen. Lekker rustig.” 
Met Creaties van Thoen maakt ze eigenlijk 
alles wat met verbeelden te maken 
heeft. Logo’s, webdesign, animaties, 
��������	����� ������ ��� ����
������ ����
������� ���	�� ��� �������������������� ���
��������������������������������������������
haar oma. Een mooie herinnering, maar ook 
een prachtige manier om verhalen te horen 
die de familie nog niet kent. 
Toen ze enkele jaren geleden naar 
Nieuwerbrug verhuisde en behoefte kreeg 
om weer actiever te netwerken met andere 
zelfstandige professionals, bezocht ze de 
najaarsborrel van Platform-Z. 
Volgens hun website is Platform-Z het serieus 
leukste netwerk van én voor zelfstandige 
professionals in de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk, in het Groene Hart. Hét netwerk 
voor jou waar je kennis deelt, samenwerkt 
en opdrachten binnenhaalt! 

Jennifer voelde zich hier meteen 
helemaal thuis. Ze organiseren 
regelmatig bijeenkomsten. Het is er 
met zo’n 85 leden gezellig, leerzaam, 
levendig en “we helpen elkaar”. 
Platform-Z hanteert dan ook vier 
kernbegrippen: verbinden, verbreden, 
verzorgen en verdiepen. 
Jennifer en ik zijn niet de enige leden 
uit Nieuwerbrug. Op hun website www.
Platform-Z.nl presenteren de leden 
zich met hun zeer diverse diensten. 
���� ������"��� ��������������
�� ����#
geving, coaching, tot horeca en 
catering. 

De verdere kennismaking met Jennifer 
was leuk. We houden allebei van 
verhalen en verbeelden, wie weet wat 
daar voor samenwerking uit groeit. 
Meer over de creaties van Jennifer 
kun je vinden op haar website www.
creatiesvanthoen.nl

Cora Postema

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

Netwerken met zelfstandige professional: Jennifer Verbaan oud papier

- 28-jan 
- 25-feb 
- 25-mrt 
- 22-apr 
- 20-mei 
- 24-jun 

- 29-jul 
- 26-aug 
- 23-sep 
- 21-okt 
- 18-nov 
- 16-dec 

Door het instaleren van de Cyclus-app 
kunt u iedere week/maand makkelijk zien 
wat en wanneer er ingezameld wordt. 
Voor de inzameling van het oud papier is 
het van belang om met de volgende zaken 
rekening te houden: 
 -  de inzameling start om 7.30 uur  
  bij het Wierickehuis. Zorg dat de  
  minicontainer met het papier/karton 
  op tijd bij u op de stoep staat.
 - papier en karton dient in de mini-
  container te worden aangeboden.  
  Een extra doos naast de container  
  is geen probleem, mits deze droog  
  is. Anders wordt dit niet meegenomen; 
 -  nat papier/karton wordt niet mee-
  genomen. Dit zorgt er namelijk voor 
  dat de hele partij kan worden   
     afgekeurd. Zorg ervoor dat er  geen  
  water in de container kan komen.  
  Is de deksel van uw container stuk  
  of gescheurd, neem dan contact op  
  met Cyclus voor vervanging ervan; 
 -  ander afval (zoals restafval of PMD)  
  tussen het oud papier levert het-
  zelfde risico van afkeuring op.  
  Containers waarin dit wordt aan-
� � 
����$��������������%����&�
����
���
  worden; 

Heeft u vragen over de inzameling van 
het oud papier, neem dan contact op met 
ondergetekende. 
De opbrengst van de inzameling van het 
oud papier komt ten goede aan het werk 
van The Shelter Ministeries in Kriel, Zuid-
Afrika. Voor meer informatie, zie de site: 
www.shelter-ministries.org. 
Namens de oud papiercommissie 
Brugkerk Nieuwerbrug a/d Rijn, 
Jan van Rooijen.
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Misschien hebt u op 7 december jl. de uitzending van Omroep Max 
gezien: Een indrukwekkend overzicht van de onderzoeken die door de 
Hersenstichting worden gesteund. In de week van 30 januari t/m 5 
februari 2023 wordt er in Nieuwerbrug voor deze stichting gecollecteerd, 
dus geef!
Jac Van Eck

Dinsdagmiddag, wandelmiddag

Elke dinsdagmiddag om half 2 verzamelt zich een groepje mannen 
en vrouwen bij het Wierickehuis om onder aanvoering van Klaas van 
Leeuwen een wandeling in de omgeving van Nieuwerbrug te maken. 
Sommigen doen dit al sinds 2016. Er wordt gemiddeld een afstand tussen 
de 8 en 11 km afgelegd, waarbij iedereen in z'n eigen tempo loopt, maar 
altijd geldt: samen uit samen thuis. 
 

UITNODIGING

De Bethlehemkerk draagt alle inwoners van 
Nieuwerbrug een warm hart toe! 
Het gebouwtje naast de Bethlehemkerk staat 
op vrijdagmiddag van 14 tot 16 uur voor alle 
Nieuwerbruggers open op 13, 20 en 27 januari! 
U bent dan van harte welkom voor een praatje of 
�����������*������
�����������+������	�<����������
wordt gezorgd. 
We willen graag dat iedereen er warm bijzit deze 
winter, ondanks de hoge energiekosten. 
Als u een spel, breiwerkje, puzzel(boekje) en/
of goede zin meeneemt dan zouden dit weleens 
hartverwarmende middagen kunnen worden. Loopt 
u/jij hier ook warm voor? Gezellig! Tot ziens dan, 
in het gebouwtje naast de Bethlehemkerk, op het 
Weyland! 
Vragen: 0348-688851/adrismit64@gmail.com

Adrie Smit-van den Akker

Behalve dat het 
wandelen een ge-
zonde en ontspannen 
bezigheid is, heeft 
het ook een sociale 
functie. Door nu 
eens met de een en 
dan weer met de 
ander op te lopen, ander op te lopennn,,, 

melden en het is gratis. 
Kom, probeer het eens! 

Een wandelaarster van het 
eerste uur, Emmy Mous

ontstaan er leuke gesprekken. Soms serieus, 
maar er wordt ook veel gelachen. 
Het zou leuk zijn als er zich nog meer mensen 
bij de groep zouden aansluiten. Deelname is 
geheel vrijblijvend. Je hoeft je niet aan- of af te 



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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Elkaar de winter doorhelpen…lpen…lpen…

Veel mensen zijn de laatste tijd in 
zwaar weer terechtgekomen door 
de stijgende kosten voor dagelijkse 
boodschappen en energie. Het raakt 
iedereen! 

CBS de Brug

Nieuws van CBS de Brug 

Op maandag 5 december kwam 
traditiegetrouw de Sint naar school. 
=��� 	�������� ��� ��	����� ��� ���� ����������
piet. Zij hebben de kinderen een cadeautje 
gegeven. De kinderen hebben daarvoor 
gezongen, grapjes verteld en dansjes 
gedaan. Het was een gezellige ochtend. 
De bovenbouwers hebben voor elkaar 
surprises gemaakt.
Iedereen is altijd benieuwd wat er is 
gemaakt en wat er in zit. Een spannende 
maar ook gezellige tijd.

Lijkt het u ook leuk om 
een keer te helpen bij een 
onderdeel? Denk aan een 
atelier breien/dansen/
toneel/ timmeren. Of heeft 
u een ander goed idee? We 
horen het graag met u mee. 
Wilt u meer informatie? Dat 
kan. Stuur een mailtje naar: 
debrug@spco.nl of bel naar 
school: 0348- 688352.
De tweede ronde van de 
talentenateliers zijn op: 
vrijdagmiddag 18 januari 
en 25 januari van 12.30 tot 
13.30

Nu u de Nieuwsbrug ontvangt 
is het kerstvakantie. 
Wij wensen u 

Dat is ook de tijd waar wij nu in zitten. We 
leefden toe naar het kerstfeest. Dit keer was dat 
in de school. Ouders en belangstellenden hadden 
hiervoor een uitnodiging gekregen. Dit was voor 
donderdag 22 december. 
In groepjes kon er een kerstwandeling door de 
school heen worden gedaan. Hier deden alle 
leerlingen aan mee. Tijdens de wandeling liet elke 
groep een stukje van het kerstverhaal zien. 

Nog een herhaalde oproep voor de talenten-
ateliers: Binnen de school hebben wij de eerste 
ronde talenten-ateliers gehad. Het was een 
geslaagde eerste ronde van de talent-ateliers. 
Er werd gedanst, gekookt, getekend, muziek 
gemaakt, geknutseld, er was een freerun-workshop 
én er werden proefjes gedaan. 

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

De protestantse gemeente Nieuwerbrug Brugkerk wil voor 
gemeenteleden klaarstaan, maar het dorp ook niet vergeten! 

Stijgen de kosten u/jou tot de lippen of stroom je al over.? 
Neem contact op met de Diaconie van de Brugkerk diaconie@
brugkerk.nl of bel 0612500514. Dan kijken we wat we voor u 
kunnen betekenen. Wil je liever contact via onze voorganger 
Nathan Noorland mail dan naar predikant@brugkerk.nl of bel 
0611652617 

Voedselkastje 
We hebben al verschillende 
keren geattendeerd op 
het voedselkastje (tegen 
de muur van de Brugkerk, 
achter de kerstboom). 
Inmiddels kunnen we 
concluderen dat er meer 
vraag is dan aanbod. 
Daarom deze oproep: 
neem als je het nodig 
hebt, geef als je iets kunt 
missen. 

Ans Verweij



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        
��>�Q�	��
��������������������������

Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl
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Wanneer:  Dinsdag 3 januari 2023 
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 29 december 
   bij Mieke Burggraaf 
 telefoon: 06-29275234 
 mail: mieke.tuin92@gmail.com

UITNODIGING WARME MAALTIJD
3 januari 2023 

Gevulde tortilla met knoflooksaus
*****

Hachee met aardappelpuree en rode kool 
*****

Hangop met warme kersen en slagroom

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. 

WARM 
WINTERVERMAAK

tolvignetten 2022  

de doorstroming bevordert. Daarom vraagt het College van 
Bruggemeesters u om uw vignet tijdens de verkoop in het 
X�����	����������������$����
X���������������	�<�����������������
����������Y�

De verkoop van het nieuwe tolvignet 2023 is 
weer mogelijk. 
Het tolvignet kost ook dit jaar €5,00 
Met de opbrengst van het vignet kunnen 
[�� ��� ������ ��� �\�����
� �������� ����
de lening die we hebben afgesloten om 
de Onafhankelijkheidstoren te kunnen 
restaureren. Daarnaast bent u met vignet 
herkenbaar voor de brugwachter, wat 

   Verkoop vignetten in het Wierickehuis : 
Zaterdagochtend    7 januari  10.00 tot 13.00 uur 
Dinsdagavond  17 januari  19.30 tot 21.00 uur 
Dinsdagavond  24 januari  19.30 tot 21.00 uur 

   
Ook kunt u het tolvignet bij de brugwachter kopen. Dit kan 
natuurlijk als u met de auto de brug passeert, maar dat geeft wel 
enig oponthoud. Zowel voor de verkoop in het Wierickehuis en bij 
de verkoop bij de brugwachter geldt: Neem uw kentekenbewijs 
mee want uw kenteken wordt op het vignet genoteerd en contant 
geld, want pinnen is niet mogelijk. Wij geven zo alle inwoners van 
Nieuwerbrug ruim de gelegenheid om het tolvignet op tijd aan te 
����$����]���[�����[��	��
���������		�������	�����[�������
cultureel erfgoed van Nieuwerbrug en van alle Nieuwerbruggers 
behouden en in stand houden. 

Met vriendelijke groet,
College van Bruggemeesters

De afgelopen twee jaar heeft ons dorp het moeten stellen 
zonder ‘het jaarlijks cultureel hoogtepunt’;de opvoering van 
een klucht of blijspel door toneelklup Animoso. Vorig seizoen 
waren we nog met goede moed gestart, maar met de dreiging 
van nieuwe maatregelen om het covid-virus te beteugelen, 
moesten ook wij al snel de handdoek werpen. 
Maar dat is dit jaar gelukkig anders en de spelers hebben de 
draad weer opgepakt van een klucht met de veelzeggende (of 
misschien wel nietszeggende) titel: ‘Graaien en snaaien’. Het 
is een klucht van Jan Tol en Astrid Baijs, schrijvers waarvan we 
al eerder werk hebben opgevoerd. 
De hoofdpersonen zijn de zussen Mabel en Anna Oosterhuyzen. 
Twee dames, die zo te merken BARSTEN van het geld en hun 
kleding staat zo te zien ook op BARSTEN. Dat eerste zorgt 
natuurlijk voor de nodige aandacht, terwijl het tweede als 
weinig aantrekkelijk overkomt. 
De zussen zijn hartstochtelijk vrijgezel, hoewel Mabel toch wel 
andere plannen lijkt te ontwikkelen. Anna mag daar natuurlijk 
niets van weten, zij moet namelijk niets van mannen hebben. 
Maar ja, met een kilootje of wat teveel, zal Mabel daar toch 
eerst iets aan moeten doen. De vraag is wel of dat met het 
inhuren van ‘stijllijfkoos’ Angelo, zoals Stien- de huishoudster- 
het noemt, gaat lukken. De vele euro’s van de dames lijken 
wel heel aantrekkelijk en dat wekt dan weer de interesse van 
de plotseling ten tonele verschenen ‘nieuwe buurman’ Menno 
en zijn zoon Mike. Ter verhoging van de feestvreugde, en wat 
minder tot die van Stien, komen er allerlei familieleden op 
bezoek, die ook nog blijven logeren! Vooral opa De Bok is daar 
wel voor te porren, hoewel hij zich lijkt te bedenken als hij 
hoort dat het ‘kreng van een zuster’ Sjaan ook blijft slapen. 
En dan is er nog nichtje Annabel. Volgens Mabel zou Annabel 
hulp krijgen van een psycholoog??? In ieder geval heeft zij wel 
de interesse gewekt bij Arnold, de niet al te snuggere zoon van 
de klusjesman Geert. Maar wat moet Arnold nou met een bosje 
bloemen bij opa De Bok? En wat doen sommige personen in de 
kast en komen ze daar ook weer uit? 
Genoeg vragen opgeworpen en verwarring gesticht? Kom 
dan kijken naar de ontknoping (of ontrafeling zo u wilt) bij 
toneelklup Animoso. De opvoeringen staan gepland op zaterdag 
11, vrijdag 17 en zaterdag 18 februari 2023 in het Wierickehuis, 
Graaf Albrechtstraat 1, Nieuwerbrug a/d Rijn. 
De gewone kaartverkoop start in januari. U bent van harte 
welkom op de dinsdagavonden 3, 10, 17, 24 en 31 januari van 
19.00-20.30 uur en op zaterdagochtend 7 januari, 10.00-12.00 
uur in het Wierickehuis. Kaarten kosten 11 euro per stuk en dat 
is inclusief een consumptie in de pauze. 
Het is ook mogelijk om vanaf 1 januari de kaarten online te 
bestellen via de site: https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/
event/graaien-snaaien, of gebruik de hierbij vermelde QR-
code. 
Lukt het niet om via bovenstaande wijze kaarten te krijgen 
dan kunt u ook contact opnemen met Conny van Bemmel (06-
48829288) of haar een berichtje sturen: vanbemmelconny@
gmail.com. 
We zien u graag bij een van de opvoeringen van ‘Graaien en 
snaaien’! 

Jan van Rooijen

Toneelklup Animoso weer op de planken 



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

Januari 2023 
Di  03 jan. 

Ma  09 jan. 

Di  10 jan. 

Di  10 jan. 

Wo  11 jan. 

Vrij 13 jan. 

Ma  16 jan. 

Di  17 jan. 

Di  17 jan. 

Wo  18 jan. 

Ma  23 jan. 

Di  24 jan. 

Di  24 jan. 
Wo  25 jan. 
Do  26 jan. 
Vrij 27 jan. 
Ma  30 jan. 
Di  31 jan. 
Di  31 jan.

 
Op donderdag 8 december werd ook in Nieuwerbrug in het 
Wierickehuis geschreven voor de actie Write for Rights van Amnesty. 
Ieder jaar rond 10 december, de internationale dag voor de rechten 
van de mens, roept Amnesty op om te schrijven tegen onrecht. Voor 
mensen die onterecht vastzitten, bedreigd en gemarteld worden 
omdat ze opkomen voor hun rechten. Ook in het Wierickehuis 
schreven dit jaar Nieuwerbruggers naar de autoriteiten van 
verschillende landen om hen onder druk te zetten de mensenrechten 
van verschillende mensen te verbeteren. Elk jaar selecteert Amnesty 
������������������������������
��������������
��������������$�����
autoriteiten overstelpt worden met brieven. Het schrijven heeft 
�$����� ��� ������ ��� �������� ���� ����� ������� ��� ����������� ]���
postzakken vol brieven dwingt Amnesty International machthebbers 
om onrecht aan te pakken. Vaak helpt extra aandacht om mensen 
vrij te krijgen, of te zorgen voor bescherming en gerechtigheid. Ook 
was er de mogelijkheid om een kaart te sturen naar de gevangenen 
����������$���������������������������������������	����X��[������
hierbij de schrijvers bedanken voor het schrijven van de brieven op 
deze avond. Mede dankzij jullie was deze tiende editie een groot 
succes. De teller in Nederland staat inmiddels al op 232.360 brieven! 

12:00  

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00 

13:30  

14:00 - 16:00 

10:00 - 12:00 

10:00 - 12:00 

13:30  

14:00 - 16:00 

14:00 - 16:00 

10:00 - 12:00 

13:30  

14:00 - 16:00

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

Samen eten  

Crea Bea  

Soos (klaverjassen, sjoelen en rummicub) 

Wandelclub  

lnloop(praatje of spelletjes) 

Handwerkcafé  

Crea Bea  

Wandelen  

Soos (klaverjassen, sjoelen en rummicub) 

lnloop(praatje of spelletjes)  

Crea Bea  

Wandelen  

Soos (klaverjassen, sjoelen en rummicub)

lnloop(praatje, spelletje)  
Bingo  
Handwerkcafé  
Crea Bea  
Wandelen  
Soos (klaverjassen, sjoelen en rummicub)

Amnesty Nieuwerbrug
Judith van Heel-Pluijm 

Inwoners van Nieuwerbrug schrijven mee voor 
“Write for Rights” van Amnesty International 

Oecumenische dienst. ! 

Zet alvast de datum in de agenda want ook deze keer 
wordt er weer een oecumenische dienst georganiseerd in 
het Wierickehuis in Nieuwerbrug. 
Op zondag 8 januari is iedereen weer van harte welkom 
om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Om 11.00 
�� ������ ��� 	�<�� 	����� ��� ��� ``�q{� �� ��
���� ���
oecumenische viering m.m.v. Nathan Noorland namens de 
Brugkerk, Albert Jan Treur namens de Bethlehemkerk en 
Jan Kromwijk namens de Willibrordkerk in Bodegraven. 
De muzikale invulling wordt verzorgd door muzikanten uit 
Bodegraven, de toegang is gratis. 
Er is geen kinderopvang aanwezig, maar zij zijn wel van 
harte welkom! 
De opbrengst van de collecte is voor een goed doel en de 
tweede rondgang is bedoeld om de kosten te dekken. Na 
���������
���$���[�������
��������������[����������������
gelegenheid voor ontmoeting met elkaar. Deze bijeenkomst 
wordt georganiseerd door de Evenementencommissie in 
samenwerking met de plaatselijke kerken. 

Van harte welkom! 
Nolda Heus, Marius Vroegindewei en Dirk Smith

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

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



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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Beste Nieuwsbruglezer, 
Wat is Eerste Hulp aan kinderen? 
De cursus eerste Hulp aan kinderen (EHAK) 
is speciaal gericht op het verlenen van eerste hulp aan 
baby’s en kinderen. Deze EHBO-cursus leert cursisten 
������������	�������������������������$������������
ongeval waarbij kinderen betrokken zijn, vaak is een 
�������	�������	�����
�����������	�����������������
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 staat gepland 
op 24-5, 31-5, 7-6 en 14-6-2023. 
Heb je de EHAK-cursus succesvol afgerond? Dan 
kun je bij ons ook terecht voor een herhalingsles 
EHAK. Deze is noodzakelijk zodat je EHAK-
����������� 
����
� ������� ��� ��� 	������ ���
vaardigheden op peil te houden onder 
begeleiding van onze bevoegde instructeur. 
Zo'n herhalingsles duurt slechts één avond. 
Wij hebben hiervoor twee avonden 
ingepland, namelijk 21 en 28 juni 2023. 
Voor meer informatie over deze cursus en 
herhalingslessen kun je contact opnemen 
met Rianka Koolstra, zij is te bereiken 
op 06-48250801 of per mail: info@ehbo-
nieuwerbrug.nl 
X���[���������������������������������
���
en een gezond en gelukkig nieuwjaar toe 
en je hoort weer van ons in de volgende 
editie van de Nieuwsbrug. 

Martin Wolswijk. 
Algemeen bestuurslid 
EHBO-vereniging Nieuwerbrug

COLLECTE KERK

Opbrengst collecte kerk in actie
De collecte voor Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland heeft in Nieuwerbrug het mooie bedrag van ruim € 
750,- opgebracht. 
Hartelijk dank aan alle gevers en de collectanten. Met deze 
opbrengst worden kwetsbare en getraumatiseerde kinderen in 
opvanghuizen opgevangen en krijgen ze taal- en computerlessen, 
medische 
zorg en juridische hulp bij 
hun asielaanvraag. Giften v
oor dit doel aan Kerk in 
Actie blijven welkom.

	
�������
�

Een kleine, elfachtige kerstman
De Kerstman zag er niet altijd uit zoals vandaag de dag. Nog 
maar honderd jaar geleden had hij vaak een donkere mantel, en 
tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog van 1861 tot 1865 toonde 
het blad Harper's Weekly hem als een klein, elfachtig mannetje.

Kerstman was blauw
Het Kerstmannetje stond overigens volledig achter de 
noordelijke staten in hun oorlog tegen de zuidelijke staten, en 
in overeenstemming met de tijdgeest droeg hij een blauwe jas 
met witte sterren en een rood-wit gestreepte broek.
Al lange tijd staat de kleur blauw voor hoop binnen de kerk. 
Daarom was de Kerstman door de jaren heen vaak donkerblauw, 
overigens ook de kleur van het Russische Grootvadertje Vorst.

Coca Cola's kerstman
Het rode pak dook pas in het begin van de 20e eeuw op. Santa 
Claus werd afgebeeld in het rood met een witte bontrand, en 
deze kleurencombinatie droeg zeker bij aan Coca-Cola's gebruik 
van de Kerstman voor zijn reclamecampagne van 1931.
De campagne moest het idee van de meeste Amerikanen 
wegnemen dat Coca-Cola alleen geschikt was om op warme 
zomerdagen te drinken. De tekenaar Haddon Sundblom werd 
aangesteld om de Coca-Cola-Santa Claus uit te beelden, en hij 
deed dit zo goed dat hij van Coca-Cola niet alleen een drankje 
voor het hele jaar maakte, maar ook het beeld van de moderne 
Kerstman bepaalde.

Heeft de Kerstman altijd 
een rood pak gehad?
Hij is dik, aardig en rood. 
Maar heeft er Kerstman er 
altijd zo uitgezien?

Nieuws van de EHBO-vereniging 



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


