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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

������

                                                                          
  

 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.
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Drukwerk  Drukkerij Vuurpijl, Elim

Voorwoord

De lente zit in de lucht! Overal verschijnen knoppen in de tuin en in 
sommige bomen is de eerste bloesem al te zien.

collecte  hersenstichting

 

Ook merk je het als de zon schijnt: er zit al een beetje kracht in. Wat 
een mooie belofte voor de komende maanden. 

Ook merken we als redactie dat iedereen weer naar buiten kijkt. 
De buitenactiviteiten nemen toe. We gaan elkaar weer vaker buiten 
zien. Een mooie kans om met elkaar in verbinding te blijven. Dit is 
ook belangrijk voor egels, kunnen we in deze Nieuwsbrug lezen, dus 
misschien verschijnen er wel kleine gaten in hekken en schuttingen. 

Een belangrijke verbinder is uiteraard de jaarlijkse speelweek voor 
kinderen, maar hier is geld voor nodig. Zo ook voor de EHBO-vereniging. 
Dus is er een doel bij dat u aan het hart gaat, dan wordt een donatie 
enorm op prijs gesteld. 

Om niet alleen elkaar weer te zien, maar ook kennis te maken met iets 
nieuws, houdt de roeivereniging een open dag. Kom kijken! En voor alle 
dames in ons dorp, is er een speciale ladiesnight. Dat wordt vast enorm 
gezellig! 

Kortom: Nieuwerbrug wordt wakker na de winter. Hallo lente!

Leonie Bosklopper

De collecte voor de Hersenstichting heeft dit jaar het geweldige bedrag 
van €701 opgebracht.

Hartelijk dank!
Jaap van Eck

pg

Hartelijk dank!
Jaap van Eck
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
     WANNEER                WIE  WAT             WAAR     TIJDEN

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

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

6 maart HVA warme maaltijd Wierickehuis 12.00 - 13.30

9 maart Oranjevereniging ledenvergadering Wierickehuis

11 maart SAM vrijwilligersorganisatie vrijwilligersontbijt Wierickehuis/HVA 20.00 

20 maart Chr. Jeugdclub meisjes/jongens gr. 3, 4 en 5 Wierickehuis 08.30 - 10.00

20 maart Chr. Jeugdclub meisjes/jongens gr. 6, 7 en 8 Wierickehuis 14.15 - 15.30

20 maart TV Wiericke ledenvergadering Clubhuis 20.00

25 maart Brugkerk oud papier het dorp 07.30

25 maart Vrijwilligers opschoondag het dorp 10.00 - 12.30

25 maart WIN Mobiele milieustraat Wierickehuis 12.30 - 14.00

Kopij aanleveren: via de mail: postvoordenieuwsbrug@live.nl. 
  
Zijn er voor de maand april 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:  

 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 2023

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 mrt  09.30 uur  ds. H.J. van der Laan, Gouda 
   Kom over de Brug dienst 
  18.30 uur  ds. A. Baas 
8 mrt  09.30 uur  ds. A.J. R. Treur 
   Biddag voor gewas en arbeid, Brugkerk 
  19.30 uur  ds. A Baas 
   Biddag voor gewas en arbeid 
12 mrt  09.30 uur  ds. A. van der Meer, Zeist 
  18.30 uur  ds. E. van der Poel, Meerkerk 
19 mrt  09.30 uur  ds. A. Baas 
  18.30 uur  ds. C.J. Overeem, Woerden 

26 mrt  09.30 uur  ds. N. Noorland 
   Kom over de brug dienst
  18.30 uur  ds. R.W. van Mourik, Alblasserdam  

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

 
 5 mrt  ds. A.J.R.H.J. van der Laan, Gouda 
 Kom over de Brug dienst, Brugkerk 
 8 mrt  ds. A.J.R. Treur 
 Biddag voor gewas en arbeid, Brugkerk 
12 mrt  ds. Nathan Noorland 
19 mrt  ds. A.A. Bosma, Sassenheim 
26 mrt  ds. N. Noorland   
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brugje

Hulp gevraagd
 Dorpsgenoten, wie kan en wil mijn tuin onderhouden?
Mw. Klaster Weijland 59 D Tel. 06 25168961

Vroeger, vroeger 

Nog een stukje historie over ons mooie dorp. In de vorige 
Nieuwsbrug schreef ik over de woningen Weijland 67 – 70 
en het Grauwe Paard.

Na de oorlog was er een plan om een nieuwbouwwijk 
hierachter te bouwen tussen de oprijlaan van Nederend 
en Weijland 59 waar nu de Bethlehemkerk staat. Er was 
grote woningnood, maar het is er nooit van gekomen. 
Evenals het plan om een omleidingskanaal te graven 
tussen het Amsterdam-Rijnkanaal dat uit moest komen in 
de Oude Rijn voorbij Zwammerdam om de scheepvaart te 
bevorderen. Plannen maken is één, plannen uitvoeren is 
iets anders. 

Henk Aberson

Ledenvergadering 
Oranjevereniging Prinses Juliana

Donderdag 9 maart 2023 om 20.00 uur in het Wierickehuis te 
Nieuwerbrug. 

AGENDA 2023 
·  Opening door de voorzitter 
·  Voorlezen notulen 2022 
·  Verslag van de penningmeester 
·  Verslag van de kascommissie en benoeming 
 nieuwe kascommissie 
·  Terugblik 2022 en vooruitblik 2023 
·  Rondvraag. 

PAUZE 

·  Spel 
·  Sluiting door de voorzitter. 

Iedereen is van harte welkom op deze gezellige avond. 

Oranjevereniging Prinses Juliana 
Nieuwerbrug aan den Rijn
Marianne Hogendoorn
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Op zaterdag 11 maart vindt het gezellige jaarlijks terugkerende 
vrijwilligersontbijt weer plaats, tegelijkertijd met NL Doet! 
Het hele jaar door zetten vrijwilligers zich op allerlei manieren 
binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in voor goede 
doelen. Van sportclubs en musea tot belangenorganisaties. De 
SAM Vrijwilligerscentrale waardeert deze inzet zeer en nodigt 
daarom iedereen die vrijwilligerswerk doet uit voor het ontbijt.
Op dezelfde dag en de vrijdag ervoor is ook NL Doet. De grootste 
vrijwilligersactie van Nederland, die wordt georganiseerd door 
het Oranje Fonds. NL Doet zet vrijwillige inzet in de spotlights 
en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de 
mouwen te steken.
Met een stevig vrijwilligersontbijt kunnen vrijwilligers de NL 
Doet zaterdag goed beginnen. Voor wie op vrijdag al heeft 
geklust met een groep vrijwilligers kan het ontbijt op zaterdag 
een leuke afsluiting zijn van de activiteit. Het is overigens geen 
voorwaarde dat men deelneemt aan NL Doet. Wie alleen wil 
komen ontbijten is ook van harte welkom!

Het vrijwilligersontbijt wordt georganiseerd in de Huizen van Alles 
en is op zaterdag 11 maart van 08.30 tot 10.00 uur. Aanmelden 
voor één van onderstaande locaties kan door het versturen van 
een e-mail naar vrijwilligerscentrale@samvrijwilligers.nl. Bij 
de aanmelding moet vermeld worden: bij welk Huis van Alles 
(Wierickehuis) men mee wilt eten, met hoeveel personen men 
komt en vanuit welke vrijwilligersorganisatie.
Ook de handen uit de mouwen steken op 10 en 11 maart? Kijk op 
de website www.nldoet.nl voor leuke vrijwilligers klussen! 

Met vriendelijke groet,
Esmée Hensen
Sociaal Makelaar

Vrijwilligersontbijt 11 maart

shoppen  |  modeshow
hapjes & drankjes

vanaf 21:30 uur afterparty 
met dj in de bourgondiër

Koop jouw tickets voor de Ladies Night 
Bestel voor €5,- via ladiesnightentree@gmail.com

Volg ons op Facebook voor meer informatie: Ladies Night Nieuwerbrug 
Adres Wierickehuis: Graaf Albrechtstraat 1, Nieuwerbrug.

Een avondje
shoppen, vol 
gezelligheid!

Laat je 
verrassen 

op de 
Ladies Night...

Wanneer?
��������	
��
������������

Tijd?
����������

�������
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Waar?
������������
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Nieuwerbrug Schoon 

 
Omdat dit jaar de Mobiele Milieustraat 
op 25 maart in Nieuwerbrug aanwezig 
zal zijn, hebben wij besloten om ook op 
deze dag de Opschoondag in ons dorp te 
houden.
Vorig jaar is er weer veel ingezameld 
met alle vrijwilligers. Het is erg leuk dat 
groot en klein meedoet. Er wordt ook 
in een paar uur tijd van alles gevonden: 
hout, veel tempex, handschoenen, houten 
palen, verkeersborden, bloempotten en 
natuurlijk heel veel glas, vorig jaar ook 
veel mondkapjes, pakjes en blikjes.
Daarom hopen we dit jaar weer veel 
inwoners bij elkaar te krijgen om samen 
Nieuwerbrug Schoon te maken: een aantal 
vrijwilligers is verhuisd, zodat we graag 
weer meer nieuwe mensen erbij zouden 
willen hebben. Dan kunnen we niet 
alleen de doorgaande wegen, maar heel 
Nieuwerbrug er weer mooi uit laten zien.
Melvin Zaal is de coördinator. Om te 
weten hoeveel prikkers, handschoenen, 

hesjes en dergelijke we nodig hebben 
�����������������������������	�������	��
as. bij hem op zou willen geven. Zijn 
emailadres is: melvin_zaal@msn.com en 
zijn telefoonnummer is 06 53 39 79 63. 

Roeien is een sport, waarbij je vrijwel alle 
spieren in je lichaam traint. Het is een 
ontspannende, rustgevende, technische 
en kameraadschappelijke sport. 
Toegankelijk voor iedereen vanaf 12 jaar, 
mits je een zwemdiploma hebt. 
Wij roeien in boten van verschillende type, 
waarover wij je dan van alles vertellen. 
Behalve onderdelen van boten komen ook 
roeitechniek en instructie aan bod. 
Je kunt in ongeveer 10 weken met 2 lessen 
per week je basisexamen halen, waarmee 
je dan in een wherry (een tweepersoons 
boot met stuurman) kunt roeien. 

We starten in principe op 25 maart 
om 10 uur buiten bij het Wierickehuis. 
Daar staan we klaar met hesjes, 
handschoenen, prikkers, emmers en 
vuilniszakken. Ook als u maar een uurtje 
zou kunnen helpen, bent u van harte 
welkom. Indien u deze dag verhinderd 
bent, maar in de week ervoor een 
uurtje wilt helpen, is dat mogelijk. 
Dan krijgt u de materialen bij u thuis 
afgeleverd, zodat u in uw eigen tijd 
afval kunt ruimen. Vorig jaar waren er 
ook kinderen aan het meehelpen. Nu zal 
���� ����	��������� ���� ���� �	� ����	���
meedoen. Jong geleerd is oud gedaan!
��� ����
� �� �	� ��"�#� ����� ���� $���
lekkers erbij in het Huis van Alles. 
In principe willen we alle toegangswegen 
zwerfafvalvrij maken. De gemeente 
heeft ons beloofd dat de Mobiele 
Milieustraat waar het klein chemisch 
afval en oude ijzer in mag, deze dag 
van 12.30 tot 14.00 uur in Nieuwerbrug 
in de omgeving van het Wierickehuis zal 
staan. U kunt dan daar uw batterijen, 
verf en dergelijke inleveren (rode bak) 
en hoeft daarvoor niet helemaal naar 
het milieustation. 
We hopen op heel veel aanmeldingen. 
Laten we er een gezellige morgen van 
maken met als eindresultaat een dorp 
om trots op te zijn!

Ani van de Winden
Melvin Zaal

In maart is er weer de Landelijke Opschoondag 
(www.supportervanschoon.nl) 
Zes jaar geleden hebben we voor het eerst meegedaan en dat was zo’n succes dat 
we besloten hebben om ieder jaar mee te doen om Nieuwerbrug er weer schoon en 
opgeruimd uit te laten zien. We weten dat er al veel mensen zijn die in hun eigen 
�����������%�����&�
�������������
�
�	��
	����������������������*�+��	������%��<��
er nog veel afval liggen dat niet verteerd.

Open dag bij Roeivereniging De Krom

Uiteraard zijn er daarna vervolglessen, 
waardoor je steeds meer plezier in het 
roeien krijgt en je ook in andere boottypes 
mag gaan roeien. 
En natuurlijk ga je op deze dag ook in 
een roeiboot het water op om onder 

deskundige begeleiding te voelen wat 
roeien is. 
Het is handig als je nauwsluitende kleding 
aandoet zonder zakken en schoenen met 
niet te brede hakken.

Wij zijn een sportieve, gezellige vereniging 
en hebben in Woerden prachtig vaarwater.
Ook worden er tochten bij andere 
verenigingen georganiseerd en doen we 
mee aan wedstrijden.
Wellicht heb je ons al vaker zien roeien 
richting Nieuwerbrug, richting Harmelen 
of tijdens ons rondje stad door de singels.
Laat je verwelkomen op zaterdag 25 
maart 2023 bij: 

Roeivereniging DE KROM, 
Barwoutswaarder 154, Woerden. 
www.rvdekrom.nl 

Heb jij ook zoveel zin om lekker buiten te gaan sporten? 
Lijkt roeien jou een leuke sport? Kom dan naar de open dag op zaterdag 25 maart. 
Je bent van harte welkom om 9.30 uur, 10.30 uur of om 11.30 uur. 



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
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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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Beste donateur,

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage te mogen 
rekenen om het geven van EHBO-onderwijs (Eerste Hulp 
Bij Ongelukken) mogelijk te maken, zoals:

1951 - 2011
Reanimatie
=>QX�	����� Y=�����������>[��	���Q��%	�����	����� 	����������	���������
overlevingskans van iemand met een hartstilstand aanzienlijk, zelfs tot 70%) 
Herhalingscursussen voor de gediplomeerde EHBO'er 
Herhalingscursussen voor de gediplomeerde AED-bediener 
Herhalingscursussen voor de gediplomeerde EHBO-er aan kinderen 
Tevens zijn bij de Nieuwerbrugse evenementen onze gediplomeerde EHBO-ers 
op de post aanwezig.

U kunt uw donatie overmaken op:
Bankrekeningnr. IBAN: NL07RABO 0114292507. 
t.n.v.: EHBO-vereniging te Nieuwerbrug
Onder vermelding van: donatie, uw naam en adres.
Voor eventuele vragen kunt u terecht op één van onderstaande telefoonnummers.
Namens het bestuur en onze leden bedanken wij u alvast hartelijk voor uw 
bijdrage!

Theo Wierdsma voorzitter 06-44942695 
Rianka Koolstra secretaris-penningmeester 06-48250801 
Martin Wolswijk algemeen 06-51460148 
Marianne Hogendoorn algemeen-beheer AED's 06-20107379 
Emile Hogendoorn evenementen-materiaal beheer 06-43901332  

Martin Wolswijk 
Algemeen bestuurslid EHBO-Nieuwerbrug. 

Nieuws van de EHBO-vereniging 
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Algemene Ledenvergadering 
TV Wiericke
Maandag 20 maart a.s. om 20.00 uur zijn alle 
leden van harte uitgenodigd de jaarlijkse ALV 
bij te wonen in ons gezellige clubhuis. De 
(ingekomen) agendapunten worden per mail aan 
���	���������������*�]�"�#��������	���*�

Opschoondag 
Zaterdag 11 maart a.s. om 8.30 uur mag iedereen 
komen helpen het tennispark (terras, groen, 
clubhuis) speelklaar te krijgen. Wij nemen dan 
ook actief deel aan de landelijke actie NL-
DOET. Iedereen die zich bij ons aanmeldt, mag 
gratis deelnemen aan het vrijwilligersontbijt 
georganiseerd door vrijwilligers van SAM in 
het Wierickehuis. De banen worden door onze 
professionals weer grondig aangepakt. 
Het tennisseizoen gaat – ijs en weder dienende 
- op vrijdagavond 31 maart alweer van start met 
het KNLTB-voorjaarstoernooi. 

Tennis jij ook mee dit seizoen? 
Goede voornemens dit jaar? Gezonder leven, 
lekker in de buitenlucht; kom in beweging 
en word lid van onze vereniging! Prachtige 
gravelbanen met buitenverlichting wachten op 
jou. 
Jeugd (tot 16 jaar) gratis! 
Senioren € 150,00 *) 
Het tweede jaar lidmaatschap met 50% korting. 
Kijk op onze website om aan te melden of voor 
meer informatie: www.tvwiericke.nl 

Sportieve groet namens het bestuur, 
Rosika Twiss 

KONINGSDAG 2023
De voorbereidingen zijn in volle gang om 
er weer een feest van te maken voor jong 
en oud in Nieuwerbrug. We zijn druk op 
����� ���	� �
����	�� ��� ���	� ���� �����`���
bijdrage deze dag nog beter maken. 
Springkussen, stormbaan en bijna alle 
�	�������������%����*�q�	������&��"�`���
tekeningen, dranghekken en afvalcontainers 
zijn aangevraagd bij de gemeente. Natuurlijk 
zoeken we nog vrijwilligers die ons willen 
komen helpen met op- en afbouwen, 
toezicht stormbaan enz. Volgende maand 
maken we het programma bekend of let 
goed op onze facebookpagina. Wilt u ons 
���
��� �<� ��������� ����	�������� %��� ����
naar Marianne Hogendoorn 06-20107397. 

Met vriendelijke groet,
Oranjevereniging 
Prinses Juliana
Marianne Hogendoorn



Meubelmaker

WIMMULCKHUYSE
Ambachtelijke houtbewerking

op interieurgebied

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

Gespec
ialiseerd

in keukens!

Trappen, bordessen, hekwerken
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Anita van der Neut                 
Steenbakker 15

2415 CH Nieuwerbrug      
Telefoon 06-23344639                    

landelijk geregistreerd        
qq>�]������	�����	���������������

Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl

)
	������*����	���

����������	
�
���	��������
�
�������


���������	
�������

��
����
��
�
����
��
�
����������	
���
���


����
 �!"
#$�%
&%%
'�$


���(���!�����!(�!




11

Wanneer:  Dinsdag 7 maart  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 maart bij Mieke Burggraaf 
 telefoon: 06-29275234 
 mail: mieke.tuin92@gmail.com

UITNODIGING WARME MAALTIJD
7 maart 2023

Witlofsoep

*****
Surinaamse bruine bonen met kip 

*****
Koffie of thee met iets lekkers

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. 
En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,

maar de meeste van deze is de liefde.
+���	���-�.	��+����	��+�

IN PARADISUM DEDUCANT TE ANGELI

/�����������������������������
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John Burggraaf
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Dit is een vooraankondiging! Op 17 juni 2023 viert VV 
de Rijnstreek zijn 75-jarig bestaan. Overdag worden er 
�������������	������	�����	���������*�{�%�������`��
voor een geslaagde en/of een onvergetelijke dag of 
wil je helpen met organiseren? Mail dan naar jeugd@
vvderijnstreek.nl.

Op 17 juni wordt er ’s avonds een groot dorpsfeest 
georganiseerd. De organisatie is druk aan de gang om 
een fantastisch programma in elkaar te zetten. Er liggen 
menig lijntjes naar leuke artiesten en dj’s. Houdt de site 
en Nieuwsbrug in de gaten.

Tot de 17e!
Bestuur VV De Rijnstreek

VV De Rijnstreek bestaat 75 jaar!

De Mobiele Milieustraat komt weer in Nieuwerbrug

Ja, het is weer gelukt. Op 25 maart as staat de Mobiele Milieustraat 
weer in de omgeving van het Wierickehuis.
 

Mobiele Milieustraat

Op deze dag zijn ook veel vrijwilligers aan de gang om Nieuwerbrug 
weer te ontdoen van al het zwerfvuil. In samenwerking hierbij is van 
12.30 uur tot 14.00 uur deze Milieukar aanwezig om al uw batterijen, 
toners, verfresten, oude strijkbout, elektrisch gereedschap, ijzeren 
pannen en potten, kit, computers, laptops, tablets, telefoons, oude 
kranen en nog veel meer in ontvangst te nemen.
Dus ruim uw kastjes en keuken eens goed op, kijk in de schuur wat er 
kapot is en lever het in.
(natuurlijk geen oude koelkasten, wasmachines en dergelijke) 
Dit is uw kans om er gemakkelijk vanaf te komen.

De Win 



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

Maart 2023 
wo 1 12:00  Inloop(praatje of spelletje)
Ma 6  10:00 – 12:00 Crea Bea
Di 7  13:30 Wandelen
Di 7 12:00 Samen Eten
Di 7  14:00 – 16:00 Soos(klaverjassen, rummicubben, sjoelen)

Wo 8  14:00 – 16:00 Inloop
Vrij 10 10:00 – 12:00 Handwerk café 
Ma 13   10:00 – 12:00 Crea Bea
Di 14  13:30 Wandelen
Di 14  14:00 – 16:00 Soos
Wo 15  14:00 – 16:00 Inloop
Ma 20  10:00 – 12:00 Crea Bea
Di  21    13:30 Wandelen
Di 21  14:00 – 16:00 Soos
Wo 22  14:00 – 16:00 Inloop
Do 23  20:00 Bingo
Vrij 24   10:00 – 12:00 Handwerkcafé
Ma 27   10:00 – 12:00 Crea Bea
Di 28  13:30 Wandelen
Di 28  14:00 – 16:00 Soos
Wo 29 14:00 – 16:00 Inloop
Do 30 20:00 Bingo

Wat is jouw mooiste plekje in 
Nieuwerbrug?

Wij willen voorkomen dat dé traditie aan het 
einde van de schoolvakantie in Nieuwerbrug 
verdwijnt. Speelweek Nieuwerbrug heeft op dit 
moment elke euro nodig en daarom doen we een 
vriendelijk beroep op de Nieuwerbrugger. Geef 
als je wil dat alle kinderen zich vlak voor het 
nieuwe schooljaar nog even kunnen uitleven!

Geef aan Speelweek Nieuwerbrug!

Speelweek Nieuwerbrug heeft 
een crowdfundingactie opgezet. 
Q��	�������	���	������������X
ciele tegenvaller waarbij onze 
spaarrekening helemaal leeg 
getrokken wordt, staan we 
letterlijk weer op €0,-. Al die 
jaren sparen voor niks geweest. 
Maar we hopen dat de inwoners 
van het dorp en alle mensen 
die de Speelweek lief hebben 
een donatie willen doen. Via 
onderstaande QR-code kun je 
geld storten.

Heb je even geen budget 
of wil je op een andere 
manier je steentje bijdragen? 
Meld je dan via bestuur@
speelweeknieuwerbrug.nl of kijk 
op www.speelweeknieuwerbrug.
nl. Want we hebben ook 
leiding, cateringhulp, EHBO’ers, 
terreinhulpen, materialen, 
creatieve geesten nodig. De 
Speelweek is een organisatie 
van iedereen en dus kunnen we 
elke hand of euro gebruiken. We 
rekenen op jullie. Laat een bijna 
50-jarige traditie niet verloren 
gaan!

Dinsdag 31 januari was er weer een lampionnenoptocht ter 
gelegenheid van de verjaardag van H.M. Prinses Beatrix. 
Doordat er lange tijd geen vrijwilligers waren die een uurtje 
verkeersregelaars zouden willen zijn, zag het er naar uit dat 
we het niet door konden laten gaan. Maar gelukkig op het 
laatste moment kregen we toch nog wat aanmeldingen. 
Hierdoor was er ook wat minder ruchtbaarheid aan gegeven. 
Toch waren er 40 kinderen en ouders, verkleed en versierd, 
die mee liepen achter de majorettes en Harmonie “De 
Vriendschap”. De kinderen die gewonnen hebben krijgen 
binnenkort hun prijsje op school of thuis. Onze grote dank 
gaat uit naar de verkeersregelaars die dit toch weer mogelijk 
hebben gemaakt!  
Oranjevereniging Prinses Juliana
Marianne Hogendoorn 

LAMPIONNENOPTOCHT 2023
Met vriendelijke groeten,

Bestuur Speelweek Nieuwerbrug
Robert, Koen, Petra, Sharon, 
Patricia, Sylvia, Martine, Susan 

 

Ook deze maand 
heeft de redactie 
weer mooie foto’s 
ontvangen. 

Deze foto is 
gemaakt door 
Myriam Aberson.

  
Staat de volgende 
keer jouw foto op 
de voor pagina? 
Stuur hem naar 
postvoordenieuws
brug@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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Ilonka en Marcel wonen nu zo’n jaar of drie met veel plezier in Nieuwerbrug. “Lekker 
rustig hier en een grote open tuin.” Die tuin brengt mij met Ilonka in contact. Met een 
goed producerende pruimenboom en enkele vruchtenstruiken kwamen Marcel en Ilonka op 
het idee om vruchtenwijn te maken. Om komende zomer nog meer met gistende vruchten 
te kunnen experimenteren hebben ze meer fruit nodig. En zo kwamen mijn pruimenbomen 
in beeld. 

Huis van de egel 

Door het label ‘Huis van de egel’ op een foto 
���� ���� ������ $�	�� �� ���$���	�*� }{�%�
jij wat met egels?”, vroeg ik aan Ilonka. 
Haar antwoord per mail: “Er wonen een 
paar egels in mijn tuin. Ik ben gek op die 
beestjes. Ik noem mijn tuin ook Egelhof 
in plaats van ’s-Gravenhof. Ik voer ze het 
hele jaar bij en heb twee slaaphuisjes 
voor ze gemaakt. Vorig jaar mocht ik er 
een uitzetten in mijn tuin op verzoek van 
dierenambulance Gouda! Egels hebben 
het heel moeilijk doordat insecten steeds 
meer uitsterven waardoor ze steeds minder 
voedsel kunnen vinden, ik probeer ze op 
mijn manier een beetje te helpen! “

  Egels voeren 

>���$��������	��
	������
�����������������
Egelhof te bezoeken. In de tuin twee huisjes 
waar de egels hun winterslaap houden. 
Verder een paar voederbakken in de vorm 
van een doolhof. 

Toen heb ik voer en water neergezet en 
later liepen er zelfs drie langs het glas.” 
Marcel en Ilonka laten me veel foto’s 
van schattige egeltjes zien. En zelfs een 
���
����������������������������������
uitkomt om te poepen.

 Géén melk!

Ik moet opeens weer denken aan mijn 
vorige huis, heel lang geleden. Daar zat 
een nest met jonge egeltjes in een hoop 
met bladeren in een hoekje tegen het 
huis aan. Ik zag ze lopen en zette toen 
een schoteltje met melk neer. In de dagen 
daarna zag ik egeltjes waggelend door de 
tuin gaan, ze gingen allemaal dood. Als ik 
dit aan Ilonka vertel, reageert ze meteen. 
“Je moet nooit melk of meelwormen aan 
egels voeren, dat dachten ze vroeger, 
maar egels worden daar juist ziek van.”

Er liggen namelijk kattenbrokjes ‘kip’ in. Om 
te voorkomen dat de katten uit de buurt de 
brokjes opeten zit er een soort van sluis in de 
bak waar wel egels maar geen katten doorheen 
kunnen.
Het enthousiasme van Ilonka voor de egels is 
aanstekelijk. Als ik vraag hoe ze de egels in de 
tuin hebben ontdekt laat ze een foto zien van 
drie egels aan de andere kant van het raam van de tuinkamer.” ’s Zomers zitten we ’s 
avonds nog lekker hier in de tuinkamer te genieten, zien we opeens een egel langs het 
raam lopen. 

Ilonka haalt veel informatie van de 
website van de egelbescherming en 
de egelwerkgroep. “Egels leggen per 
nacht soms wel 3 kilometer af, op 
zoek naar voedsel. 

Dat betekent dat ze van tuin naar tuin 
moeten kunnen lopen en dat is vaak 
niet meer mogelijk. Daarom raadt de 
egelbescherming aan om tuinen weer 
met elkaar te verbinden voor een 
‘egelsnelweg’. Zo’n verbinding kun je 
aanleggen door een gat van 13 x 13 cm 
in een hek of schutting te maken.

 Egelvriend worden?

De egels zijn nu nog in winterslaap, maar 
vanaf april komen ze weer in beweging. 
Je kunt ze herkennen aan hun poepjes 
�����	�������������*�~����������������
kijken hoe egelvriendelijk je tuin is 
en misschien kun je ze misschien een 
beetje helpen. Hoe? Op de website van 
de egelbescherming.nl is veel te lezen. 
En op de ’s-Gravenhof 28 kun je zien hoe 
een egelvriendelijke tuin eruitziet. 

Door Cora Postema



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


