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ALGEMEEN

Beste Lezers,

Verspreidingsgebied
Bezorging
Oplage
Kopij inzenden

Brandschouwerij Nieuwerbrug
Laatste dag van de maand
860 exemplaren
voor de 15de van de maand,
per email aan
postvoordenieuwsbrug@live.nl
of in de kopijbus in de
brugwachterswoning
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.
Drukkerij Vuurpijl, Elim

De Nieuwsbrug digitaal

Drukwerk

REDACTIETEAM
Gerry van der Bruggen

Hoofdredacteur en afdeling politiek
Hoge Rijndijk 51a
Telefoon 68 80 07
gbruggen@telfort.nl

Henk Aberson

Afdeling dorpsnieuws, afdeling
advertenties en abonnementen
Bruggemeestersstraat 8
Telefoon 688 362
h.a.aberson@online.nl

Jaap den Bleker

Afdeling verenigingsnieuws
Gloeiende Spijker 6
Telefoon 688 322
jdenbleker@hotmail.com

Janneke Boers

Afdeling dorpsnieuws,
algemeen medewerkster
Hoge Rijndijk 13
Telefoon 688597
jansjep@hotmail.com

Heleen van Gastel

Algemeen medewerkster		
Gravin Jacobastraat 14
Telefoon 688 740
E-mail: leentjekroone@hotmail.com

Cees Brouwer

Algemeen medewerker
Graaf Florisweg 8
Telefoon 688395
tolbrug@ziggo.nl

ABONNEMENTEN
Hoe te handelen voor het verkrijgen van een abonnement?
U meldt zich aan bij Henk Aberson, tel. 688 362. Na betaling
wordt dan de Nieuwsbrug aan u toegezonden. Abonnementsprijs
voor 2014 is € 20,40.
Het banknummer is 55 40 210.

FINANCIEEL
Girorekening

42.07.477

t.n.v. Stichting Nieuwsbrug,
Bruggemeestersstraat 8

Abonnementen

55.40.210

t.n.v Nieuwsbrug, afdeling
abonnementen,
Bruggemeestersstraat 8

BRUGJES
Brugjes zijn alleen voor de ingezetenen van de Brandschouwerij
en gratis. Maximaal 6 regels. Inlevering in de kopijbus in de
brugwachterswoning of insturen via de mail.

LEZERS SCHRIJVEN
De redactie acht zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van
ingezonden stukken, die in de rubriek ‘Lezers schrijven’ worden
opgenomen. 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.

Net als in de herfst, vallen ook in het voorjaar de blaadjes. Nu
vallen, vaak digitale, blaadjes van alle jaaropgaven bij u in de bus of
mail. Dat kan maar een ding betekenen; het belasting aangifte
seizoen is weer van start gegaan. Hierbij alvast enkele
aandachtspunten ter voorbereiding daarop.
Helaas is in de afgelopen jaren het aantal aftrekposten flink beperkt,
er zijn er nog maar een paar over. De meest voorkomende zijn:
Hypotheekrente, partner-alimentatie, ziektekosten (deels), kosten
levensonderhoud kinderen (soms), stortingen in lijfrente e.d. ,
scholingskosten en giften.
Nieuw is hierbij de gift aan een zogenaamde ‘culturele ANBI ‘.
(Algemeen Nut Beogende Instelling) Bij een gift aan een ANBI kunt u
125% van uw gift aftrekken zonder drempel. Vrijwel alle kerken
bijvoorbeeld zijn ANBI.
Ook een aandachtspunt bij de aangifte is het geval als u twee banen
heeft of had. Het kan zijn dat er dan te weinig belasting is
ingehouden en u belasting moet bijbetalen.
Verder krijgt u geen aangifte formulier IB meer, alleen een brief
waarin u uitgenodigd wordt om aangifte te doen. Dat u geen
formulier krijgt wil het niet zeggen dat u geen aangifte hoeft te doen.
Bij aangifte doen via de site van de belastingdienst kunt de
‘vooringevulde aangifte’ ophalen, hierop is al veel ingevuld,
controleer dit wel. Voor ondernemers kan dit nog niet.
Voor ondernemers is er in de aangifte IB niet echt structureel iets
verandert, u heeft nog recht op alle aftrekposten voor ondernemers.
Er was even sprake van afschaffing van de zelfstandigenaftrek, maar
dit is van de baan.
Voor de aangifte OB (omzet belasting) is er wel e.e.a verandert !
Kreeg u in 2013 al geen aangifte formulier meer, in 2014 krijgt u zelfs
de bekende acceptgiro niet meer. Aan het begin van het jaar krijgt u
een brief met aangifte gegevens, u moet dit de rest van het jaar zelf
in de gaten houden !
En het gaat nog een stap
verder; Het niet, gedeeltelijk
niet, dan wel te laat betalen
van aangiftebelastingen ( loon
– en omzetbelasting) is met
ingang van 1 januari 2014 zelfs
strafbaar !
Behalve een geldboete kunt u
nu dus zelfs gevangenisstraf
krijgen, dit uiteraard in het
kader van fraudebestrijding.

Anita’s Kaaskraam
Voor verse kaas en noten
iedere Vrijdagmiddag op de
Parkeerplaats
Graaf Albrechtstraat
Van 16.00 tot 18.00
Bij aankoop van Kaas
10 Scharrel Eieren voor € 0,99
Aanbieding
3 zakjes met Noten
Voor €4.95
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TIJDEN

3 mrt. maandag		WIN			Gemeente			Wierickehuis		20.00
3 mrt. maandag		

Chr. Jeugdclub (j/m)

Club groep 3-4			

Wierickehuis		

15.30 – 16.45

3 mrt. maandag		Goederaad		Zumbalessen			Gymzaal			19.30
3 mrt. maandag		

Chr. Jeugdclub (meiden)

Club groep 5-6			

Wierickehuis		

19.45 – 20.00

3 mrt. maandag		

Country line dancers

Dance volwassenen		

Wierickehuis		

20.00 – 22.30

4 mrt. dinsdag		

Ouderensoos		

Prijskaarten, sjoelen en rummicub Wierickehuis		

14.00 – 17.00

4 mrt. dinsdag		

Chr. Jeugdclub (jongens) Club groep 5-8			

Bethlehemkerk		

19.45 – 20.00

5 mrt. woensdag		Nivo			Turnlessen jeugd			Gymzaal			13.45 – 16.30
6 mrt. donderdag		SWOB			Ouderengym			Wierickehuis		09.30 – 10.30
6 mrt. donderdag		Evenementencommissie

Koersbal				Wierickehuis		14.00 – 17.00

6 mrt. donderdag		

Club groep 7-8			

Chr. Jeugdclub (meiden)

Bethlehemkerk		

19.45 – 20.00

6 mrt. donderdag		Oranjevereniging		Ledenvergadering			Wierickehuis		20.00
10 mrt. maandag		Goederaad		Zumbalessen			Gymzaal			19.30
10 mrt. maandag		

Country line dancers

Dance volwassenen		

Wierickehuis		

20.00 – 22.30

11 mrt. dinsdag		

Ouderensoos		

Kaarten, sjoelen en rummicub

Wierickehuis		

14.00 – 17.00

11 mrt. dinsdag		

Chr. Jeugdclub (jongens) Club groep 5-8			

Bethlehemkerk		

19.45 – 20.00

12 mrt. woensdag

Nivo			Turnlessen jeugd			Gymzaal			13.45 – 16.30

13 mrt. donderdag

Cyclus			plastic ophalen			Dorp			08.30

13 mrt. donderdag

SWOB			Ouderengym			Wierickehuis		09.30 – 10.30

13 mrt. donderdag

Evenementencommissie

Koersbal				

Wierickehuis		

14.00 – 17.00

13 mrt. donderdag

Chr. Jeugdclub (meiden)

Club groep 7-8			

Bethlehemkerk		

19.45 – 20.00

15 mrt. zaterdag		Brugkerk			papier ophalen			Dorp			08.30
17 mrt. maandag		Goederaad		Zumbalessen			Gymzaal			19.30
17 mrt. maandag		

Chr. Jeugdclub (j/m)

Club groep 3-4			

Wierickehuis		

15.30 – 16.45

17 mrt. maandag		

Chr. Jeugdclub (meiden)

Club groep 5-6			

Wierickehuis		

19.45 – 20.00

17 mrt. maandag		

Country line dancers

Dance volwassenen		

Wierickehuis		

20.00 – 22.30

18 mrt. dinsdag		

Ouderensoos		

Kaarten, sjoelen en rummicub

Wierickehuis		

14.00 – 17.00

18 mrt. dinsdag		

Chr. Jeugdclub (jongens) Club groep 5-8			

Bethlehemkerk		

19.45 – 20.00

18 mrt. dinsdag		Nieuwsbrug		redactievergadering		Jaap			20.00 – 22.30
19 mrt. woensdag

Nivo			Turnlessen jeugd			Gymzaal			13.45 – 16.30

20 mrt. donderdag

SWOB			Ouderengym			Wierickehuis		09.30 – 10.30

20 mrt. donderdag

Evenementencommissie

Koersbal				

Wierickehuis		

14.00 – 17.00

20 mrt. donderdag

Chr. Jeugdclub (meiden)

Club groep 7-8			

Bethlehemkerk		

19.45 – 20.00

23 mrt. zondag		

Gezamelijke kerken

Kom-over-de-brugdienst		

Bethlehemkerk		

09.30

24 mrt. maandag		

Chr. Jeugdclub (j/m)

Club groep 3-4			

Wierickehuis		

15.30 – 16.45

24 mrt. maandag		Goederaad		Zumbalessen			Gymzaal			19.30
24 mrt. maandag		

Chr. Jeugdclub (meiden)

Club groep 5-6			

Wierickehuis		

19.45 – 20.00

25 mrt. dinsdag		

Ouderensoos		

Kaarten, sjoelen en rummicub

Wierickehuis		

14.00 – 17.00

25 mrt. dinsdag		

Chr. Jeugdclub (jongens) Club groep 5-8			

Bethlehemkerk		

19.45 – 20.00

25 mrt. dinsdag		D.V.V.			Jaarvergadering			Wierickehuis		20.00
26 mrt. woensdag

Nivo			Turnlessen jeugd			Gymzaal			13.45 – 16.30

27 mrt. donderdag

Cyclus			plastic ophalen			Dorp			08.30

27 mrt. donderdag

SWOB			Ouderengym			Wierickehuis		09.30 – 10.30

27 mrt. donderdag

Evenementencommissie

Koersbal				

Wierickehuis		

14.00 – 17.00

27 mrt. donderdag

Chr. Jeugdclub (meiden)

Club groep 7-8			

Bethlehemkerk		

19.45 – 20.00

31 mrt. maandag		Goederaad		Zumbalessen			Gymzaal			19.30

Kopij aanleveren
Dit kan op de volgende manieren: in de kopybus in de brugwachterswoning of via de e-mail: postvoordenieuwsbrug@live.nl
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE

Protestantse Gemeente

Diensten om 9.30
en 18.30 uur

aanvang 9.30 uur

Bruggemeestersstraat
BRUGKERK

2 mrt

9.30 uur

kand. C.H. Buitink, Emmeloord

18.30 uur
9 mrt
12 mrt

ds. A.P. Voets, Hoevelaken

9.30 uur

ds. P.F. Bouter

18.30 uur

ds. T.W. van Bennekom, Goes

19.30 uur

ds. L. Wüllschleger, Amersfoort

			

Biddag voor gewas en arbeid

16 mrt

ds. A.C. de Kruijf, Haaften

9.30 uur
18.30 uur,

23 mrt

ds. P.M. van't Hof, Oude Tonge

9.30 uur

ds. J. Aarnoudse

		

Kom over de brug dienst

18.30 uur
30 mrt

ds. D. Siebelink, Reeuwijk

9.30 uur

dr. J. Hoek, Veenendaal

18.30 uur

ds. H. Markus, Putten

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUWERBRUG
De apotheekhoudende huisartsenpraktijk aan de Gravin
Margarethastraat 1a is op werkdagen telefonisch bereikbaar
tussen 8.00 en 17.00 uur op nummer 0348 -688379 en bij
spoedgevallen 0348 - 688675. Voor dringende huisartsenhulp 's
avonds, 's nachts, in het weekend en op feestdagen belt u het
nummer van de huisartsenpost Woerden 0900- 470 1470.

DIACONALE HULPGROEP MANTELZORGERS
Ondersteuning van Mantelzorgers
Mevr. D. Jongkind
mevr. Esther van Vliet
Mevr. A. Rodenburg
Mevr. G. Meijers 		

tel.
tel.
tel.
tel.

0172
0172
0172
0172

-

61
61
61
61

53
75
18
68

13
73
63
84

SPREEKUUR FYSIOTHERAPIE
Wij zijn telefonisch bereikbaar in ‘t Wierickehuis onder nummer
68 82 16 op de hele en de halve uren.

SPREEKUUR TANDARTS
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tussen 8.45 en
12.00 uur. Op werkdagen zijn wij bereikbaar op nummer
50 20 56. De tandartspraktijk A.C. van Aanhold kunt u vinden in
de Jenneke E. Bijlhof 4 te Waarder.

MELDPUNT DIERENNOODHULP
Tel. 06 – 22 25 11 11 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 Hans Hazeborg.

2 mrt 		

ds. Mevr. I. Terlouw, Huizen

9 mrt 		

ds. J. Aarnoudse

16 mrt 		

ds. G.E. van der Hout, Lekkerkerk

23 mrt 		

ds. J. Aarnoudse

		

Kom over de brug dienst Bethlehemkerk

30 mrt 		

ds. J. Ouwendijk

BODEGRAVEN - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en
overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het
spreekuur dd. 19 maart en 16 april op de locatie
Dienstencentrum Rijngaarde, Rijngaarde 1.
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke
afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23
300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. Schikt
de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden elders in de
regio.
Tarief: Senioren € 35,00 en € 52,50 voor chauffeurs met
rijbewijs C/D/E. Bij het behalen en verlengen van dit rijbewijs
is een medische keuring verplicht.
Met ingang van 1 januari 2014 is de leeftijd waarop de eerste
seniorenkeuring plaats moet vinden verhoogd naar 75 jaar. Dit
geldt echter niet voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E. Bent u
jonger dan 75 jaar en heeft u een medisch probleem of
gebruikt u medicijnen welke de rijvaardigheid negatief kunnen
beïnvloeden dan is het verstandig dit aan het CBR te melden.
Meer informatie op de website van Regelzorg
Rijbewijskeuringen.
Lieve Gerrie,
Wij willen je hartelijk danken voor die geweldige dag waar
we met z'n alle erg van hebben genoten.
Je vriendinnen.
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Beste buurtbewoners,
Graag stellen wij ons voor als nieuwe
inwoners van Nieuwerbrug.
Eind vorig jaar zijn wij met ons gezin
vanuit Ede verhuisd om de taak als
nieuwe Zorgondernemers van Thomashuis
Nieuwerbrug te gaan vervullen. Een
mooie en uitdagende taak!
Ons gezin bestaat uit Niels, Imre, Tim
(11), Roos (3,5) en Lars (1,5).
Roos bezoekt sinds januari de
peuterspeelzaal en zal in april naar groep
1 van de plaatselijke basisschool gaan.
Een aantal buurtgenoten hebben wij daar
al ontmoet en gesproken. Roos is
inmiddels ook lid van de (kleuter)gym in
Nieuwerbrug.
Wij staan midden in het leven en houden
ervan om samen met ons gezin
activiteiten te ondernemen. Wij genieten
ook van samenzijn met familie en
vrienden, wandelen, fietsen, lezen,
kamperen en nog veel meer.
Wij hopen nader kennis te maken, een
goede buur te zijn en ons met gewenst
resultaat in te zetten voor het
Thomashuis.

Neem gerust een kijkje op onze website:
www.thomashuizen.nl/nieuwerbrug. Daar
leest u onder andere hoe wij graag het
Thomashuis als een prettige
woonomgeving voor de bewoners willen
laten zijn.

Graag tot ziens!
Niels, Imre, Tim, Roos en Lars Korteland

Geef Nieuwerbrug ruimte om te spelen

Paula Moraal en Esther Hendriks hebben een droom; zij willen
graag een speellint door Nieuwerbrug laten lopen dat de oude
nieuwbouw verbindt met de nieuwe wijk Wijde Wiericke. Juist
nu er nagedacht wordt over de herinrichting van de Korte
Waarder, zou het fantastisch zijn als dit plan meegenomen
wordt in de besluitvorming.
Paula en Esther hebben hun droom op papier gezet en zij
hebben er alles voor over om van die droom werkelijkheid te
maken. Daarom is de werkgroep Iedereen Buiten Spelen in het
leven geroepen. Op woensdag 29 januari hebben zij hun plan
overhandigd aan de fractievoorzitter van het CDA BodegravenReeuwijk: Nico de Heij. Aan Annelies van Dijk uit Waarder en
nog twee CDA-ers uit Nieuwerbrug: Joke Kaptein en Ria van
Buren, hebben zij de plekken gewezen die gebruikt kunnen
worden. Zij zijn ervan overtuigd dat Nieuwerbruggers door
zelfwerkzaamheid ook hun steentje zullen willen bijdragen.
In ieder geval moet het voor toezichthoudende ouders ook
aantrekkelijk worden gemaakt om hun kroost in de gaten te
houden. Zij zouden hun eigen speeltoestellen kunnen krijgen.
De dames hebben het CDA kunnen overtuigen van het nut en de
noodzaak van hun plan. Het CDA vindt dat zij de kans moeten
krijgen deze enthousiaste Republiek aan den Rijn speelruimte
te geven!
Het wordt weer druk bij Nivo! We hebben de
laatste maand weer veel aanmeldingen. De
eerste gymgroep werd zo groot dat we de
groepen opnieuw ingedeeld hebben. De
groepen zijn nu gelijkmatiger ingedeeld en
er is nog steeds plek voor nieuwe kinderen.
Kom gerust een keer kijken. Dit zijn de
gymtijden op woensdagmiddag:
13:45-14:30: Peuters en basisschool groep 1.
14:30-15:30: Basisschool groep 2,3 en 4.
15:30-16:30: Basisschool groep 5,6,7 en 8.
Verder hebben nog meer leuk nieuws, juf Sharon is zwanger! Ze zal
in augustus bevallen. Wij zoeken voor de periode na de
zomervakantie vervanging. Weet u iemand die het leuk vind om een
middag in de week gymles te geven aan kinderen? Een certificaat is
voldoende, omdat wij niet de wedstrijdvloer opgaan. Wij horen het
graag. Het Nivo team.

Oecumenische dienst 5 januari 2014,
Zondag 5 januari was weer een overweldigde belangstelling
voor de oecumenische dienst in het Wierickehuis.
De collecte voor de World Servants heeft € 460,17
opgebracht.
Dit mooie bedrag kunnen Eline Habben Jansen en Babette
Woudenberg meenemen naar Afrika.
Wij danken iedereen voor hun aanwezigheid en tot de
volgende oecumenische dienst op 24 augustus in de tent van
de speelweek.
Evenementen commissie Wierickehuis
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Een mooi judoweekend voor de familie
Hermsen uit Nieuwerbrug!
Op zondag 9 februari 2014 vonden de Nederlandse
kampioenschappen traditioneel judo kata plaats in Gilze.
44 koppels streden in de verschillende kata om de nationale titels.
De twee broers Enzo Hermsen (11 jaar) en Cédric Hermsen (9 jaar)
deden als koppel mee in de categorie Nage no Kata Kyu klasse.
Cédric was de jongste deelnemer. Enzo en Cédric zijn op een 8e
plaats geëindigd. De dag daarvoor behaalde hun vader Frank
Hermsen zijn 2e dan tijdens de judo dan examens van het district
Zuid Holland.

Lampionnenoptocht
Vrijdag 31 januari ter
gelegenheid van de verjaardag
van HKH Prinses Beatrix werd er
een lampionnenoptocht
gehouden door Nieuwerbrug.

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'
Nieuwerbrug aan de Rijn

Ondanks dat het weer dit jaar helemaal goed was voor een lampionnenoptocht
kwamen er toch minder kinderen meelopen. De kinderen die er waren hadden
erg hun best gedaan op hun kleding, fietsen en/of skelters en zelfgemaakte
lampionnen.
We gingen achter de majorettes en harmonie de Vriendschap aan door het
dorp waar we veel mensen bij de deur of achter het raam zagen kijken naar de
optocht.
De winnaars waren “Ridder” Christiaan en “Prinses” Thirza Slagter, Isa de Bruin
had een prachtig masker en mooi opgemaakt haar, de “twee wijzen” Deborah
Rijlaardam en Maaike van Vliet met zelfgemaakte lampion, Victor en Eline van
Niekerk waren verkleed en hadden hun skelter mooi versierd, mooiste
verlichte fiets van Niels Baars, Jasper Maurits met zijn loopfiets, en Imar
Oussoren en Felix van
Doorn met hun
zelfgemaakte Olympische
bobslee. Zij hebben
allemaal een mooi kado
gehad.
Wij bedanken de mannen
van de begeleidingwagens
van Van Velzen, de
verkeersregelaars vanuit
Nieuwerbrug, en Jan van
Beekum voor hun hulp.
Oranjevereniging “Prinses
Juliana”
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Kom-over-de-Brug-dienst
23 maart
Oranjevereniging
'Prinses Juliana'
Nieuwerbrug aan de Rijn

Ledenvergadering
Hieronder ziet u de agenda van
de ledenvergadering van de
Oranjevereniging “Prinses Juliana”
Daar ziet u ook staan het agendapunt
“voorstellen nieuwe bestuursleden”.
Voor dit agendapunt zijn wij op zoek naar
kandidaten…………………………. heel veel
kandidaten zelfs.
Wilt u ons helpen met het organiseren
van één of meerdere oranjeactiviteiten
meld u dan gauw aan bij ons, wij hebben
jullie nodig!!!!!!!
Oranjevereniging “Prinses Juliana”
Marianne Hogendoorn 0348-688052
Ina Leeflang 0348-689365
Bionda Mertens 06-18945774

LEDENVERGADERING 2014
Ledenvergadering van Oranjevereniging
“Prinses Juliana”
Vrijdag 6 maart 2014 om 20.00 uur in het
Wierickehuis te Nieuwerbrug.
AGENDA 2014
- Opening door de voorzitter.
- Voorlezen notulen 2013.
- Verslag van de penningmeester.
- Verslag van de kascommissie en
benoeming nieuwe kascommissie.
- Verkiezing bestuursleden.
Aftredend en niet herkiesbaar.
Tim van der Meulen
- Voorstellen nieuwe bestuursleden.
- Terugblik 2013 en vooruitblik 2014.
- Rondvraag.
PAUZE
- Koninklijk Spel
- Sluiting door de voorzitter.
Iedereen is van harte welkom op deze
gezellige avond.
Oranjevereniging “Prinses Juliana”
Nieuwerbrug aan den Rijn

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'
Nieuwerbrug aan de Rijn

Bent u ook bij de laatste Kom-over-debrug-dienst geweest? Het was weer fijn
om als Nieuwerbruggers bij elkaar te
luisteren naar dingen die ons verteld
werden uit Gods Woord. Het zijn
trouwens niet alleen maar
Nieuwerbruggers die de diensten
bezoeken, maar ook mensen van buiten
ons plaatsje komen er op af. En daar zijn
we heel blij mee. Ook in de maand maart
hebben we weer de kans om bij elkaar te
komen. De eerstvolgende dienst staat

gepland voor 23 maart, en dan is er de
primeur voor dominee Aarnoudse, de
nieuwe predikant van de Brugkerk, om
voor te gaan in een Kom-over-de-brugdienst. We zitten dan in de lijdenstijd (de
6 weken voorafgaande aan Pasen worden
zo genoemd) en dominee Aarnoudse zal
hier dan aandacht aan besteden. Zondag
de 23e zullen de deuren van de
Bethlehemkerk dan ook weer voor
iedereen open staan. De aanvang van de
dienst zal zijn om 9. 30 uur. U bent van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn. Tot dan!

Zaterdag 29 maart 2014 organiseren wij als
Postzegelvereniging N.V.P.V. afdeling Bodegraven
weer een Ruilbeurs voor postzegels-munten en
ansichtkaarten.
Locatie: Rijngaarde, Rijngaarde 1 te BodegravenDronenwijk.
Aanvang 10.00 uur – 14.30 uur (let op: nieuwe
tijden).
Semi-handelaren, ruiltafels en jeugdhoek aanwezig.
Voor de jeugd zijn er gratis postzegels.
Toegang 2 euro (toto 18 jaar gratis).
Er zijn nog tafels van 120/80 te huur à 5 euro per stuk.
Inlichtingen betreffende de Ruilbeurs: 06-53260579 of 06-13536015
Website: http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
Er kan ook weer verzamelmateriaal worden ingeleverd voor de Stichting de
Postzegelvriend. Zij bezorgen dit materiaal bij gehandicapte postzegelverzamelaars.

SGP start campagne ‘een vaste koers’
De SGP is de afgelopen jaren een constructieve en stabiele factor in het
gemeentebestuur gebleken. Dat komt ook tot uitdrukking in de titel van het
verkiezingsmanifest ‘een vaste koers’.
Afgelopen week maakte de partij haar verkiezingsmanifest en ledenlijst bekend.
Opnieuw zal Jan Leendert van den Heuvel de lijst aanvoeren.
Van den Heuvel: “Er zal ongetwijfeld weer veel worden beloofd in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen. Wij kiezen in ons manifest voor de realistische lijn.
Daarbij zetten we eerst nuchter op een rij wat onze partij de afgelopen periode
bereikt heeft. Denk dan maar aan het terugdringen van regels en lasten. Bijvoorbeeld
het opheffen van de verplichting een kapvergunning aan te vragen voor iedere boom.
Denk ook aan het beschikbaar stellen van meer geld voor het onderhoud van de
buitenruimte. Ook zijn we erg blij dat we konden bereiken dat begraafkosten in onze
gemeente fors zijn verlaagd. We hebben we ons sterk gemaakt voor het behoud van de
zondag als rustdag. Om de procedures voor het weer op gang brengen van woningbouw
te bekorten, is een Bouwinitiatievenloket ingesteld.”
Ook voor de komende periode wil de SGP deze koers aanhouden. De partij heeft het
samengevat in dertien speerpunten. Zo wil de partij de kosten voor de dienstverlening
(leges) omlaag brengen en de regelgeving verder terugdringen (met een voorstel om de
welstandscommissie af te schaffen). Ook de woningmarkt, duurzaamheid, het
onderwijs en de buitenruimte komen in deze speerpunten terug.
De top van de kandidatenlijst ziet er als volgt uit:
1.

Jan Leendert van den Heuvel (Bodegraven, momenteel wethouder)

2.

Henk van der Smit (Reeuwijk, huidig fractievoorzitter)

3.

Gerrit Weerheim (Reeuwijk, zittend raadslid)

4.

Johannes Mattiesing (Bodegraven, zittend raadslid)

5.

Elbert Wildemans (Bodegraven, momenteel commissielid)

6.

Arnoud Proos (Bodegraven, voorlichter SGP 2e kamer fractie SGP)

Meer informatie:
Jan Leendert van den Heuvel, 06 22518392
Arnoud Proos, voorlichter: 06 4189 0300
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SOMS KOMEN DROMEN UIT!

Toptoneel
Ja, beste dorpsgenoten, en nu is het
voorbij!
We hebben wederom drie top avonden
toneel achter de rug. Drie avonden zo
goed als uitverkocht, vooral de laatste
avond loopt altijd als een speer. Daar
komen mensen altijd te laat achter, ook
al waarschuw ik vroeg en lang genoeg van
te voren om de kaarten op tijd aan te
schaffen. Vaak gelooft men het niet of
wordt er gedacht: 'het zal wel los lopen'!
Ik kan vaak als laatste advies geven,
'wees volgend jaar op tijd, of je loopt
een mega-leuke avond mis!
Alle avonden is er prachtig toneel
neergezet, met heel veel hilarische
momenten en herkenbare stukjes. Maar
de laatste avond was er een verrassing,
HUGO BEIJEMAN was in the house! Wat
een enorm leuke afsluiting, en niet alleen
voor de spelers. Ik weet zeker dat elke
bezoeker op zijn/haar manier genoten
heeft van dit spetterende optreden. Dus
wie weet? Volgende jaar weer! En bent u
er dan ook (weer) bij? Wij gaan nu
herstellen van de beruchte post-natonele depressie en vol goede moed
kijken we uit naar het volgende seizoen.
Namens Toneelklup Animoso, Janneke
Boers.

Dromen van een vrij leven, waarin je kan
opkomen voor vrije meningsuiting, voor
geloofsovertuiging.
Waarin je bijeenkomsten kan bezoeken
die te maken hebben met
mensenrechten, en om te protesteren en
kritiek te uiten over de regering. Maar
dat is sommige landen helaas niet zo!
Daarom dromen zoveel politieke en
gewetensgevangenen van een normaal en
vrij leven, me dezelfde doelen die wij
nastreven.
Amnesty Nieuwerbrug

Zoals in september vorig jaar, toen de
Iraanse mensenrechtenadvocate Nasrin
Sotoudeh plotseling werd vrijgelaten.
Amnesty voerde in 2013 actie voor haar.
Net voor de kerst ontvingen we een brief
van haar, gericht aan u.
Met trots noem ik u mijn collega, omdat
we allen mensenrechtenactiviste zijn. In
de afgelopen maanden ben ik mij bewust
geworden van Amnesty's werk over de
hele wereld. Ik realiseerde mij dat jullie
op koude dagen samenkomen om
handtekeningen op te halen. Al deze
inspanningen, kaarten en bijeenkomsten
doen mij beseffen dat wij niet alleen
staan in deze hoek van de wereld. Dat er
mensen zijn aan de andere kant van de
wereld, die dezelfde doelen hebben als
ik. Ik dank u hier allen heel erg voor, en
wens u mooie dromen voor een betere
toekomst.
Nasrin Soutodeh

De man bij de tol

van Nieuwerbrug maar rij je in een auto
van bijv. je baas uit een andere plaats,
De humor ligt op straat, zo wordt
dan zal je moeten betalen. Heb je net
weleens beweerd. In dit geval vindt je
geen kleingeld bij je? Vraagt hij een
het rondom DE TOL. Want u heeft hem
onderpand, al is het je polshorloge of 1
vast alweer opgemerkt, die in dat gele
van je kinderen. Bij dat laatste kon hij
o.v.m- hesje. Na ruim drie maanden
pas kiezen uit 3!!
afwezigheid, ( terwijl wij kou leden en
(grapje natuurlijk). Maar ook als je als
de regen trotseerden lag hij in de zon),
buitenstaander al jaren voor een
staat hij er weer. Nog geen dag terug in
bepaalde activiteit in Nieuwerbrug komt
ons mooie dorp is hij weer paraat bij de
en je bijna Nieuwerbrugse voelt kom je
tol. Het regende die dag verschrikkelijk,
er niet onderuit! Ach, zo heeft iedereen
maar hij stond als een verzopen kat tol te
wel wat, maar ik heb uit betrouwbare
heffen. En waarom? Niet alleen om Tola
bron dat als je je elke keer opnieuw
te helpen, hij vindt het gewoon leuk. Het
voorstelt hij dat nou weer niet zo leuk
Nieuwcontact
s vanmet
dedeWerkgroep
Nieuwerbrug
dorpsgenoten, deInnovatie
vindt.
Er komen de leukste verhalen
gesprekjes en zelfs de mensen die hem
voorbij, en de meest vreemde vogels! En
niet zo aardig vinden blijft hij vriendelijk
ook daar is een oplossing voor, vraag het
te woord staan. Maar hij is
gerust na bij de redactie: DE RODE DUIF!
onverbiddelijk, ook al ben je een inwoner
J.B te N

Vergaderdata WIN 2014:

Beste mensen,

Maandag 3 maart
met de gemeente

Zoals velen van jullie inmiddels weten zijn Lies en ik de uitbaters van het
Museumhavencafe aan de Mallegatsluis in Gouda. Nieuw is dat onze zoon Herman, ook
wel bekend als de Verstandige Kock en van de Pieper Mobiel ons sinds 1 januari
ondersteunt.
Vanaf mei hopen we jullie op ons terras te mogen ontmoeten, bij slecht weer in ons
mooie schipperswachtlokaal.

Maandag 16 juni
intern overleg
Maandag 7 juli
wijkschouw (onder voorbehoud)
Maandag 8 september
intern overleg
Maandag 22 september
met de gemeente
Maandag 10 november
intern overleg
Maandag 1 december
met de gemeente
*vergaderingen van de WIN zijn openbaar

Ook nu zijn wij in het weekend geopend,
- Vrijdag van 16.00 uur tot 18.00 uur borrel- of theetijd.
- Vrijdag vanaf 18.00 uur aanschuifmaaltijd.
- Zaterdag van 12.00 uur tot 18.00 uur streeklunch gevolgd door borrel en thee.
- Zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur streeklunch gevolgd door borrel en thee.
Buiten openingstijden kunt U op afspraak bij ons terecht voor feestjes/vergaderingen/
borrels met: streeklunch, BBQ, high tea, walkingdinner of gewoon een goed drankje.
Graag verwijzen we jullie naar onze website www.museumhavencafe.nl <http://www.
museumhavencafe.nl/> . U kunt dit combineren met vaartocht of wandeling door
Gouda met een bijzondere gids. Op de vrijdagen 28 februari, 21 maart en 18 april
organiseert de bekende vinologe Els Groot wijnproeverijen. Op de 28e is Toscane aan
de buurt, bijzondere wijnen. Inlichtingen www.elsgrootwijnworkshops.nl <http://
www.elsgrootwijnworkshops.nl/> en aanmelden: info@elsgrootwijnworkshops.nl.
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Kinderbingo
Op dinsdagmiddag 18 Februari was er weer een kinderbingo
in het Wierickehuis. Het is altijd spannend, streep ik de
goede nummers aan? komt mijn nummer nog? heb ik al
bingo?
Heel veel kinderen gingen met mooie prijzen naar huis, en
voor alle kinderen die niets hadden gewonnen was er nog
een kleinigheidje uit de grabbelzak.
Kortom het was weer “GEZELLIG”.
Evenementencommissie Wierickehuis

Voorjaarsconcert OBK Driebruggen
op zaterdag 8 maart
Op zaterdag 8 maart houdt Muziekvereniging Oefening Baart
Kunst haar traditionele jaarconcert. Met een avondvullend
programma komen alle onderdelen van de vereniging aan
bod. Net zoals vorig jaar wordt de sportzaal van Custwijc
weer omgebouwd tot een sfeervolle concertzaal. Het
publiek wordt verwend met veel muziek in een afwisselend
programma. De slagwerkgroep onder leiding van Gerda
Tuinsta komt aan bod en ook de jonge blazers van Machiel
de Kruijf laten graag hun vorderingen aan het publiek zien.
Het groot orkest staat dit jaar onder leiding van Ben van de
Waarsenburg. De vaste dirigent Mark van Mil treedt 7 maart
in het huwelijk en geeft zijn stokje graag te leen aan deze
uitstekende vervanger. Het repertoire is dit jaar over het
algemeen licht.
De nummers die worden gespeeld zijn onder meer; Pilatus,
mountains of Dragons van de Amerikaanse componist Steven
Reineke. De aansprekende stukken van de Amerikaanse
poppianist Billy Joel komen voorbij met The Billy Joel
Songbook en met de wonderlijke muziek van de Efteling
waant u zich in de leuke attracties van dit pretpark. Three
bites of the Apple van Peter Martin is geënt op de sfeer in
de wijken van New York zoals Manhattan en Harlem en
vervoeren u in de blues en de swing. Maar er staat nog veel
meer op de lessenaar dus kom op 8 maart naar de Sportzaal
Custwijc.
Het concert vindt plaats op
zaterdag 8 maart aanstaande
vanaf 20.00 uur inde sporthal
Custwijc, Laageind 1 in
Driebruggen. De zaal is om 19.30
uur open, de toegang is gratis.
De presentatie van de avond is
in handen van Gentelmanspeaker Ton van Elst. Ook wordt
er een grote verloting gehouden,
dus u hebt ook nog kans op een
mooie prijs. Er zijn maar 160
zitplaatsen dus zorg dat u op
tijd aanwezig bent!
Kijk voor meer informatie over
OBK Driebruggen ook eens op
www.obk-driebruggen.nl of op
Facebook.

brugjes
Klokkenreparatie en restauratie: J.C. Goudriaan, Graaf
Lodewijkstraat 8. Tel. 0348 - 688 415
Gratis af te halen enkele nieuwe en weinig gebruikte HP
cartridges nrs 45 en 78. Tel. 688310
Heeft u nog oude VHS-videobanden met herinneringen?
maar geen recorder meer!
Ik kan ze voor u op DVD overzetten, mits ze door ouderdom
niet te beschadigd zijn.
Bel voor info 0348-460261
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Als ’t lichaam niet meer wil
en ’t leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.
Kalm is van ons heengegaan onze lieve zus, schoonzus en
tante

‘De liefde zal nooit vergaan,
alles verdraagt ze, alles gelooft ze,
alles hoopt ze, in alles volhardt ze’.
1 Cor. 13:7 en 8

Wilhelmina Adriana Mostert – van der Kooij

Verdrietig delen wij u mede dat, na een lange, moeilijke
periode is overleden mijn lieve, zorgzame man, onze
vader, schoonvader en opa

~ Mien ~

Jan Wagensveld

sinds 20 september 2013 weduwe van Pleun Mostert
* Bodegraven, 12 december 1932				
† Bodegraven, 3 februari 2014
Na enkele moeilijke jaren heeft zij het leven los kunnen
laten en is zij verlost van haar lijden.
Familie Van der Kooij
Familie Mostert
Neven en nichten
Correspondentieadres:
W.A. van Immerseel-van der Sar
Hogenakkerweg 5
4416 RA Kruiningen
De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 8
februari in het familiegraf op de Algemene begraafplaats
‘Vredehof’ te Bodegraven.
Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers en
vrijwilligers van ‘Vijverhof’ voor de liefdevolle
verzorging in de laatste jaren van haar leven.

27 januari 1931		
15 februari 2014
							
Nel Wagensveld-Schouten
Marianne en Arie le ClercqWagensveld
Angelique, Alex en Judith, Melissa
Koos en Yvonne Wagensveld-Aanraad
Robert, Jeroen, Dominique, Maurice
Elbert en Sandra Wagensveld-van der
Kolff
Eva, Rowan
Antje Wagensveld
Storm, Roos, Bor

Hoge Rijndijk 8b
2415 AC Nieuwerbrug aan den Rijn
De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 21 februari
op de Algemene begraafplaats ‘Vredehof’ te Bodegraven.

Verdrietig, maar dankbaar dat zij ondanks alles toch van
het leven heeft Weten te genieten, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder
Stichting Dierennoodhulp Bodegraven

Johanna Maria Verheul – de Groot

KATTEN CASTRATIE- /STERILISATIE- EN CHIPACTIE 2014
Een samenwerking van Dierenartsenpraktijk Bodegraven, Stichting Dierennoodhulp
Bodegraven en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor de woonkernen
Bodegraven, Nieuwerbrug en De Meije en voor vaste klanten van DAP Bodegraven
die niet in deze woonkernen woonachtig zijn.

De actie loopt van maandag 17 februari tot en met vrijdag 14 maart 2014.

Korting
Chippen

€ 17,50

Castratie

€ 25,00

Sterilisatie

€ 20,00

Het is heel belangrijk dat uw huisdier een CHIP heeft, namelijk:






Een chip is verplicht voor honden met een geboortedatum na 1-4-2013.
In verband met weglopen
In verband met ongelukken (snel contact met de eigenaar mogelijk)
In verband met reizen over de grens (wettelijk verplicht)
In verband met het afsluiten van een ziektekostenverzekering

Voor het maken van een afspraak kan
u op werkdagen tussen 8.00 en 18.00
bellen met nummer

0172-651897.

sinds 15 mei 1991 weduwe van Willem Sebastiaan
Verheul
in de leeftijd van bijna 90 jaar.
Alie en Leen			
Nel en Freek
Bram en Tonnie
Corrie en Piet
Wim en Connie
Kees (in herinnering)
Joke en Tom
Klein- en achterkleinkinderen
							
Woerden, 13 februari 2014
Correspondentieadres:
Gravin Margarethastraat 8a, 2415 CA Nieuwerbrug a/d
Rijn
De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 18
februari op de algemene begraafplaats aan de Molendijk
in Waarder.

