zeven EN DERTIGSTE JAARGANG - nummer 465 - augustus 2020

bouwplannen ?
bouwkundig tekenwerk en presentaties - www.3dfloor.nl

Hoge Rijndijk 38 Nieuwerbrug

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes
> Vlaggen

Bel
vrijblijvend
voor
een
passende
> Doordruksets > Brochures
voordelige
> Facturen
> Folders 

> Visitekaartjes > Trouwkaarten
> Textiel
> En nog veel meer

Explosief
in kleur!

www.drukkerijvuurpijl.nl
Baelde uitvaarten,
professioneel en betrokken
Bodegraven en wijde omgeving
E-mail: info@baeldeuitvaarten.nl
www.baeldeuitvaarten.nl

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

AUTOSCHADE
Spanjeweg 26a Bodegraven
0172 652373
info@zaalautoschade.nl

G.C. van der Bruggen
Hoge Rijndijk 51a
2415 AD Nieuwerbrug




E-mail: post@back-up-abc.nl
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ALGEMEEN

Beste Lezers,

Verspreidingsgebied

Brandschouwerij Nieuwerbrug

De toestand in ons dorp

Bezorging

Laatste dag van de maand

Oplage

860 exemplaren

Kopij inzenden

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

Er is weer veel gebeurd de afgelopen maand. Het knapt wel op, maar
geeft ook veel ergernis. De Korte Waarder is weer open, maar gaat
weer dicht om te asfalteren. Nu is de Hoge Rijndijk aan de beurt.
Hopelijk blijft ons dorp beter bereikbaar.

De Nieuwsbrug digitaal

Drukwerk

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

REDACTIETEAM
Henk Aberson

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

De Bruggemeestersstraat gaat ook weer dicht omdat er fabricage
fouten is de putten zijn. Deze moeten vervangen worden.
Vanaf 24 augustus wordt er gewerkt aan de vervanging van de
stoplichten op de hoek Weijland Bruggemeestersstraat. Het verkeer
zal hier geen hinder van ondervinden. Er word twee weken voor
uitgetrokken.
Ik heb regelmatig overleg met de projectleider. Wij zitten meestal
niet op één lijn. Tot mijn verbazing zei hij, dat hij erg tevreden was
over de kwaliteit van het werk en het tempo waarin het uitgevoerd
wordt. Alles volgens de planning. Op mijn kritische opmerking dat als
je de lat heel laag legt, de planning altijd gehaald wordt kwam een
niets zeggend antwoord.
De verkoop van de tolvignetten komt gelukkig weer op gang, maar
vergeleken met vorige jaren zijn wij er nog lang niet. Dus mensen,
koop je vignet en laat de bruggemeesters, Boy en Dunja niet voor het
te kort opdraaien.
Er is ook een plan gepresenteerd voor het Francken terrein. Aan de
Hoge Rijndijk komen twee levensloop bestendige woningen, met aan
de Korte Waarder kant in totaal 19 !!!! parkeer plaatsen. Aan de
overkant komen vijf starters woningen met een diepe tuin en een
ontsluiting naar de Gravin Jacobastraat. Volgende maand meer
hierover.

Jaap den Bleker

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

Melvin Zaal

Hoge Rijndijk 49
Telefoon 0348 - 688127
melvin_zaal@msn.com

Henk Aberson

Cora Postema

Weyland 34
Telefoon 06 - 50655437
cora@corapostema.nl

Geluk
Vrijdagmiddag 10 juli. Een mooie zomerdag om in de tuin te rommelen:

             
           
         
      

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 2020 is € 27,50.
Het banknummer is NL25INGB.000.554.0210

FINANCIEEL
Girorekening

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.

 !  

 
     
Koninginnepage de tuin met een bezoek wilde vereren.
Ingrid Zaal

Bedankt
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.

Hartelijk dank voor alle goede wensen, kaarten en attenties bij ons
50-jarig huwelijks jubileum op 1 juli. Het heeft ons erg goed gedaan.
Nogmaals onze hartelijke dank.
Gera en Henk Aberson
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

15 augustus zaterdag

Brugkerk

Oudpapier

23 augustus zondag

Gezamelijke kerken open lucht oecumenische dienst

TIJDEN

Dorp

8.30

Weiland naast de Betlehem kerk 10.30

Zijn er voor de maand september 2020 nog dingen die u in deze rubriek wil zien?
Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl

Kopij aanleveren: via de mail: postvoordenieuwsbrug@live.nl.

Mail adres tolbrug@ziggo.nl NIET MEER GEBRUIKEN

brugje
Gezocht

Gezocht
We zoeken iemand, die eens in de 2
weken wat hulp kan bieden in huis.
Ellen Kooij Gr. Adolfstraat 17
Tel: 0623655967

Gezocht een enthousiaste tuinman,
die een paar keer per jaar onze tuin
onderhoud geeft.
Graag wel iemand die t groen afval
ook kan afvoeren.
Ellen Kooij
Gr. Adolfstraat 17
Tel: 0623655967

Aangeboden

Aangeboden

Hallo, ik ben Pieter (12 jaar) en ik wil
graag klusjes doen tegen een kleine
vergoeding. Denk aan klusjes in de
tuin, boodschapjes doen, de hond
uitlaten, enz.
Mailen naar
jolanda@nieuwerbrug.org of
06-15020996

Hallo, ik ben Maartje (14 jaar) en
ik wil graag oppassen tegen een
vergoeding.
Mailen naar
jolanda@nieuwerbrug.org of
06-15020996

Verzekeringen?

onderlinge

Onderlinge Rijn en Aar!

6ʋȷʑɚJȹHɍɃʑɠɇɰȴʑUɍ
Onderlinge ‘Rijn en Aar’ U.A.
Graaf Albrechtstraat 2-A
Vosholstraat 1
info@ovmrijnenaar.nl

2415 AW Nieuwerbrug
2461 AB Ter Aar
www.onderlingerijnenaar.nl

t: (0348) 688 316
t: (0172) 605 700
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE
Diensten om 9.30
en 18.30 uur
’s Morgens worden de diensten uit de Dorpskerk uitgezonden en
’s avonds uit de Bethlehemkerk. U kunt op Hervormd Bodegraven
altijd luisteren naar de diensten onder “uitzending gemist”.
Vanaf juli kunt u de diensten weer bijwonen met een gelimiteerd
aantal bezoekers. U kunt u opgeven van maandag t/m donderdag
per mail: aanmeldenkerk@gmail.com
2 aug. 09.30 uur ds. E.J. Terpstra, Bunnik
18.30 uur ds. A. Baas
9 aug. 09.30 uur ds. M. van Campen, Ede
18.30 uur prop. A.J.N. Scheer, Huizen
16 aug. 09.30 uur kand. A. T. Maarleveld, Bodegraven
18.30 uur ds. A. Baas
23 aug. 10.30 uur Nathan Noorland, Bram Maarleveld

;" #
weiland naast de Bethlehemkerk

<=>Q   XY[   
30 aug. 09.30 uur ds. A. Baas
18.30 uur ds. W.J. Hoogendijk, Willige Langerak

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK
Informatie over de diensten vindt u op de
Facebook pagina van De Brugkerk
2 aug. 09.30 uur de heer Nathan Noorland
9 aug. 09.30 uur ds. J. de Jong, Woerden
16 aug. 09.30 uur de heer J.P. Karstens, Leiden
23 aug. 10.30 uur Nathan Noorland, Bram Maarleveld en….
" #
weiland naast de Bethlehemkerk
30 aug. 09.30 uur de heer T.C. Kraan, Utrecht

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.

Nieuwerbrug wordt steeds mooier
Project “Nieuwerbrug wordt steeds mooier!”
z In een periode van zo’n 9 maanden zal de zogeheten herinrichting
plaats vinden van het dorp Nieuwerbrug aan den Rijn binnen
de bebouwde kom. In hoofdlijnen bestaat deze herinrichting
uit het opbreken/aanbrengen van elementenverharding,
groenvoorzieningen en asfalt.
z Maandelijks geven wij een update over de werkzaamheden en
eventueel overige bijkomende info om bewoners op de hoogte te
houden van het reilen en zeilen van dit project. Daarnaast zijn er
diverse manieren om als bewoner/omwonende op de hoogte te
blijven middels hiernaast opgesomde mogelijkheden.
Augustus 2020
z We zijn met de reconstructie aanbeland bij de Hoge Rijndijk,
   "#
Rijn. Deze 1233 kilometer lange rivier is één van de langste in
Europa, stroomt door verschillende landen, ontspringt in de
Zwitserse Alpen en heeft In verschillende gebieden een andere
naamgeving. Gericht op het gedeelte wat door Nieuwerbrug
stroomt is dit dus de Oude Rijn, welke 52km lang is, begint in het
centrum van Harmelen en uiteindelijk in de Noordzee uitmondt.
z De werkzaamheden aan de Hoge Rijndijk worden gefaseerd
uitgevoerd, waarbij het werkgebied van de eerste fase loopt
vanaf het kruispunt met de Graaf Florisweg tot ten hoogte van
Hoge Rijndijk huisnummer 35. In totaal drie fasen zal het totale
werk eindigen op het kruispunt Hoge Rijndijk met de Graaf
Lodewijkstraat.
z$  %  & %   
niet meer om schepen voort te trekken (jagen) blijft behouden,
al zal deze wel opgebroken worden om vervolgens opnieuw te
asfalteren.
z Met het aanbrengen van enkele plateaus, het afwerken
van de bermen en het asfalteren op de Korte Waarder zijn
afgerond, waardoor de doorgaande weg richting Weijpoort en de
Bruggemeesterstraat weer toegankelijk is.
z Vernoemingswaardig is dat er een productiefout (landelijk) is
opgetreden bij de leverancier bij het produceren van de kolken.
De wanden van de kolken voldoen niet aan de gewenste dikte,
waardoor de kolken in zowel de Bruggemeesterstraat, als enkele
in de Graaf Florisweg, vervangen moeten worden. De Gemeente
is zich bewust welk ongemak dit met zich mee brengt. Helaas
is dit overmacht, maar er zal alles aan gedaan worden om
afsluitingen/hinder te minimaliseren. Er zal vooraf aangekondigd
worden wanneer en waar de kolken vervangen zullen worden.
z Gedurende de bouwvak/vakantieperiode werken wij door aan
de Hoge Rijndijk!
z Corona virus: De ontwikkelingen en gevolgen v.w.b. het virus
zijn niet in te schatten. Onze medewerkers volgen de maatregelen
van de RIVM op en trachten waar mogelijk de werkzaamheden
  "  #
manier voort te zetten.
Echter bestaat de kans
dat hier verandering
in komt, wanneer er
nieuwe
maatregelen
worden ingesteld en/
of men niet in staat
is de werkzaamheden
veilig uit te kunnen
voeren. We vragen uw
begrip hiervoor

SPREEKUUR WIJKAGENT
Bellen voor een afspraak kan via telefoonnummer 0900-8844
en vervolgens kunt u vragen naar één van de volgende
% *+  $ $ & 

René Veringa
Calculator/
Werkvoorbereider

autoservice

volkswagen audi
audi specialist
specialist
volkswagen
Jan Wijnen en Ronald Feijt telefoon 0348 - 460170

Wij zijn gespecialiseerd in al het onderhoud
Golf van
4a-10
enonderhoud,
reperatie's
van uw vw audi
seatBiskaje
en skoda.
reparaties,
apk keuringen,
in- en verkoop✆ 0348
van alle merken auto’s

-

- onderhoud en reparaties
- apk keuringen
- in- en verkoop auto's

3446 CP
Woerden
460170
www.autoserviceJaron.nl
info
Golf@autoserviceJaron.nl
van Biskaje 4a-10
3446 CP Woerden
www.autoserviceJaron.nl
info@autoserviceJaron.nl

Dealer van : Carl Groß • Gardeur • Mac • Tenson
Arrow • Olymp • Le Dûb • State of Art • For Fellows

VERKAIK

WAARDER

AUTO'S EN AANHANGWAGENS
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

TelefPPO W
TelefPPO/
OedeemfysiotheraQJFt,JOEFSGZTJPUIFrapie

www.fysiot
JOfo@fysiot

TelefPPO Waarder 0348 - 50 15 05
TelefPPO/JFVwerbrVH
www.fysiotherapiemaximBOM
JOfo@fysiotherapiemaximBOM

Wildhandel Arjan de Wit
Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug
Tel. / fax: 0348 - 688 147
Mobiel: 06 - 55 100 457

7

Kanonnen samen geplaatst
Brugkerk langs getakeld. Het laatste
stuk moest met mankracht gebeuren.
Ze zeggen dat vele handen licht werk
  &  %
en trekken. Maar hij staat. Onze dank
aan iedereen die zich hierbij in het
Waarom de kanonnen hier ook alweer
zweet heeft gewerkt.
staan, leest u binnenkort op het
informatiebordje.

In de Nieuwsbrug van juli stond al een stukje over
het plaatsen van onze kanonnen. De foto’s had u nog
van ons te goed
Hierop is goed te zien waarin Nieuwerbruggers goed
zijn. Samen werk verzetten. Of in dit geval een
zwaar kanon.
Omdat de Korte Waarder was afgesloten, mocht de
vrachtwagen de Bruggemeesterstraat absoluut niet
blokkeren. Omdat de Rijn net iets te breed bleek
om er een kanon overheen te tillen, is hij voor de

MS collecteweek
(16-21 november 2020)
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de
landelijke huis-aan-huiscollecte van het
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek
naar collectanten in de gemeente Nieuwerbrug
(BODEGRAVEN-REEUWIJK). Help jij ons in de
strijd tegen multiple sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte onder
jonge mensen. Het is een ziekte van het
centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is
in het afweersysteem, wordt de laag om de
zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor
komen signalen van en naar de hersenen
niet (goed) door, waardoor verlammings- en
uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland
hebben 17.000 mensen MS en elk jaar
komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste
symptomen treden meestal op tussen het 20e
en 40e levensjaar.

Onderzoek is hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers
weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte
te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig.
Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst uit
de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar
MS.

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote
impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de
maatregelen hebben we onze fondsenwervende
evenementen moeten uitstellen of afgelasten.
Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat
helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze
strijd tegen MS moet doorgaan.
Word collectant en haal geld op voor onderzoek
naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost
maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk
ook.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Of kijk alvast op
www.hoofdkwartier1672.nl,
of facebook.com/hoofdkwartier1672.

brugje
Gezocht
Het kanon bij de Dubbele Wiericke
kon gelukkig meteen om de goede
plaats worden gezet.

Gezocht
jongeren met ervaring in
de jeugdhulp!
Rond september 2020 start
bij Kernkracht een nieuwe
training ‘Werken met eigen
ervaring’ voor jongeren. Na
afronding van de 12 lessen
ben je als ervaringsdeskundige
&    

ervaringscoach voor huidige
jongeren in de jeugdhulp. Als
adviseur voor hulpverleners
of voor gemeenten en als
voorlichter. Met als doel de
jeugdhulp (een beetje) beter te
maken.
Dus heb je ervaring met
jeugdhulp, pleegzorg, psychische
kwetsbaarheid,
verslaving,
dak- en thuisloosheid, pesten,
mishandeling, (v)echtscheiding
of jong ouderschap en wil je
deze ervaring positief inzetten?
Ben je tussen de 16 en 28 jaar
en woon je in Midden-Holland?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Ben of ken jij deze nieuwe
  
    
neem dan contact op met Sanne
Dierick, sdierick@kernkracht.nl
of bel 0182 - 51 90 60

We zoeken iemand die eens in de 2 weken
wat hulp kan bieden in huis.
0623655967

Groen beleid altijd wenselijk??
Zoals u weet loop ik regelmatig een rondje Put.
Niet langs het spoor, maar over de gasbuis. Er
liepen altijd schapen, waar voldoende eten
voor was. Als het nodig was werd er gemaaid
en gespoten tegen onkruid. Het groen beleid
van de Gasunie verbiedt spuiten, zodat de
brandnetels en de distels soms wel een meter
hoog staan. Het gras voor de schapen wordt
verdrongen en er is bijna niet meer te lopen.
Erger is het voor de boeren die grasland langs
het spoor hebben. Als straks het onkruid in het
zaad schiet en alle kanten op waait, hebben
zij volgend jaar de troep in hun grasland.
   %  
gemaaid. Ook daar staat het onkruid erg hoog
 
 %  
De bomen en struiken worden ook te weinig
gesnoeid, zodat je regelmatig laag hangende
takken in je gezicht krijgt. Zeker in het donker
gevaarlijk.
Groen beleid is toe te juichen, maar tot op
zekere hoogte. Conclusie: Als bureaucraten
achter hun scherm beleid over de natuur
maken en het gebied waarschijnlijk niet
kennen, gaat het altijd verkeerd!
Het kan ook anders, zelfs midden in de city.
Na het uilenpaar met drie jongen, vonden wij
door geprikte duiveneieren in de tuin. Bij het
snoeien van de blauwe regen kwam er een groot
nest tevoorschijn met nog een doorgeprikt ei.
In de vijver zwemmen tientallen kikkervisjes.
Onze dochter vond een grote kwak kikkerdril
op haar auto. Waarschijnlijk verloren door een
vogel. Zij zwemmen nu heerlijk in onze vijver.
Zelfs de mussen komen er op af en pikken er
wel eens ééntje mee. Ook de egel
is weer terug en dat allemaal in een achtertuin
midden in het dorp. Hier wordt wel regelmatig
gemaaid en gesnoeid. Ook dat is groen beleid!
Henk Aberson
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Zaterdag 13 juni:

Installatiebedrijf

HAGOORT

BV

GAS - WATER - SANITAIR
LOODGIETERSWERK
VERWARMING

Burg. Bruntstraat 1 | 2415 AJ Nieuwerbrug | T 0348-68 82 69 / 020-65 34 237

Transporteur en leverancier van zand, grond, grind en asfalt.

Goudseweg 149a
2411 HK Bodegraven
Telefoon 0172 - 61 42 31

MO BIEL

Gastouderopvang Dol-ﬁjn
Professioneel
kleinschalig

persoonlijk
huiselijk
creatief

AUTO- EN RECREATIE
AANPASSINGEN

Weijpoort 37a Weyland 15
2415 BW Nieuwerbrug a/d Rijn
T
F

2415 BA Nieuwerbrug
Tel.
- 550 725
. 0348 68
850348
86
. 0348 46
760348
34
Fax
- 550 500
Mobiel: 06 22 74 65 77
. info@mobiel-autoaanpassingen.nl

E
I . www.mobiel-autoaanpassingen.nl

Anita van der Neut
Steenbakker 15
2415 CH Nieuwerbrug
Telefoon 06-23344639

www.gastouderopvang-dol-ﬁjn-nieuwerbrug.nl

landelijk geregistreerd
**\X  

Meubelmaker

euroline
WIM MULCKHUYSE rolluiken en zonwering
Ambachtelijke houtbewerking
op interieurgebied
Wim Mulckhuyse v.o.f.
Weyland 9
2415 BA Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 025

seerd
i
l
a
i
c
Gespe eukens!
in k

Francken Metaal BV
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Reparatie en contructiewerkplaats
  

 

   

Dealer
 ! "#$
%$$van
&#
'  '

Trappen, bordessen, hekwerken
Trappen,bordessen,
hekwerken

  
  
staalcontructies, verankeringen en
 bevestigingsmaterialen.
    
Hoge Rijndijk
7 • 2415 AC Nieuwerbrug
  
!
T"#$%&
Telefoon
0348
68
83
37 • Telefax 0348
- 68
87 55
E"'('   I"'
 


erkend
lid
van
Romazo







euroline rolluiken en zonwering
De Bree 15
2415 BE Nieuwerbrug
Telefoon 0348 -68 89 23

 



Zekerheid van rolluiken en zonwering: Romazo Garantie
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Nieuws van basisschool De Brug
Ondertussen is de vakantie aangebroken voor de kinderen en
leerkrachten van basisschool De Brug, zij genieten van hun
welverdiende vakantie. In de laatste weken voor de vakantie is
er nog hard gewerkt en was er een leuke actie.

Pannenkoekenactie

Afscheid groep 8

Op de Brug is er een klusklas aanwezig voor kinderen met
praktische talenten. Zij benutten en ontwikkelen hun talenten
op verschillende manieren in deze klas. Om geld in te
zamelen voor de projecten hebben zij een pannenkoekenactie
georganiseerd. Leerlingen van de hele school konden een
   &
 ]Q  \  %  >   

Dan was het toch eindelijk
zo ver: Het afscheid van
groep 8! In het Wierickehuis
kon
de
afscheidsavond
gehouden
worden
met
groep 8 en de ouders. De

gebakken en wat waren het
een heerlijke pannenkoeken.
Dagwinkel, bedankt voor het
sponsoren van de
ingrediënten!

Vincent van Gogh
Groep 4 heeft zich verdiept
in de Kunstwereld. Zij keken
naar
verschillende
soorten kunst en in het
bijzonder naar Vincent
van
Gogh.
Vincent
schilderde met veel
kleur en allemaal kleine
streepjes. Zij hebben
een prachtig schilderij
gemaakt in de stijl van Vincent van Gogh. Best nog een
hele klus, maar het resultaat mag er zeker zijn!

NEL
"q    #{\|"<] 
  <]   % # "\       
[  % %    % #     ^ 
$  = %
Niemand kreunt of steunt. Ze zijn het gewend. Zeven vrouwen
en één man vandaag. Veel vrouwen deze keer, maar dat komt
omdat het maandagochtend 8.45 uur is. En ook nog vakantie.
Regelmatig zijn er wel 12 deelnemers aan deze hardloopgroep
Nieuwerbrug. Ook op maandagochtend 8.45. Inlopen en rek- en
       "  &   &#
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Deze groep loopt al jaren onder leiding van NEL Regtvoort.
Zes keer per week doet ze dit, drie keer per week in Nieuwerbrug,
drie keer per week in Bodegraven via de sportschool. Al 18 jaar
geeft ze deze trainingen. Er zijn zelfs ook al kinderen van oud
deelnemers die meelopen. En nu gaat ze per september ermee
stoppen. Tja.
NEL is van hetzelfde (goede) bouwjaar als ik : 1950. Ze is in
januari dus 70 geworden.) En dat is groots gevierd met 70 lopers
in restaurant de Bruggemeester.
Ooit in een grijs verleden is ze zelf begonnen met hardlopen. Het
beviel en ze trainde meer en meer. En er kwamen marathons.
En nog meer trainingen en cursussen om zelf trainingen te
geven. En de sportschool in Bodegraven kwam erbij. En nog
meer enthousiaste hardlopers. Als deelnemers een marathon
volbrengen krijgen ze van NEL een zelfgebakken krentenbrood.
"|       &   }     {
dat dit het enige is wat NEL doet.
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groep 8 nog ijs uitgedeeld, liepen ze verkleed als vossen door
het dorp en gleden via de glijbaan de school uit. Een fantastisch
afscheid van de basisschoolperiode!

Peutergym Nieuwerbrug
Na de zomervakantie starten er peutergymlessen in Nieuwerbrug.
Dit is voor kinderen van 2.5 tot 4 jaar. Kinderen uit omliggende
dorpen zijn ook van harte welkom! De lessen zullen gegeven
worden op maandagmiddag. Dit is een samenwerking tussen
Beter Bewegen kinderoefentherapie en CBS De Brug. We willen
als school en oefentherapie graag beweegactiviteiten organiseren
voor de jongere kinderen van Nieuwerbrug en omgeving. Om
te inventariseren hoeveel interesse er is voor peutergym in
Nieuwerbrug willen wij jullie vragen om je alvast aan te melden.
Dit kan via martine@beter-bewegen.com. Ook kun je aangeven
naar welke starttijd de voorkeur uit gaat (14.00 /14.30/ 15.00 uur).
Mariska Oudijk CBS de Brug
Ze heeft met haar man Hans drie zonen en zes kleinkinderen.
Allemaal wonend in de omgeving. En drie dagen per week past ze
op een aantal van die kleinkinderen. Ze variëren in leeftijd van
~ <Q{        
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NEL’s optiek. Waarom stopt ze niet één van de twee locaties?
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van Nieuwerbrug. Bijvoorbeeld Marion vervangen als het nodig
is. Misschien zelfs een keertje meelopen op maandagochtend of
één van de avonden. Mijn bewondering voor deze kleine dappere
bikkel neemt alleen maar toe. Wat mij betreft verdient ze een
lintje.
 & &  }~   
zoon haar met een uitje. Vervolgens kreeg ze in het gemeentehuis
in Reeuwijk haar lintje uitgereikt.
Welke ridderorde heeft ze gekregen?
"|       {  

   
   # % {\|
"$&    %       %      #
vraagt ze zich af. Die twijfel verbaast mij niet. Nel blijft
bescheiden.

Grootse vrouw ! Dik verdiend!
En o ja: bij deze bedankt Nel elke hardloper voor hun inzet
tijdens het hardlopen.
Nicky Hazewinkel

Weijland 22
2415 BB Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 070
Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66

E-mail: vrolijkevoetje@ziggo.nl

Vroeger & Toen - Brocante
De sfeer van landelijke ongedwongenheid,
mooi verweerde meubels, brocante en accenten.

Kom langs in onze sfeervol ingerichte
loods (400 m2) vol brocante.
Wij zijn iedere vrijdag, zaterdag
en zondag geopend van 11.00
tot 17.00 uur én op afspraak.

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

WIL DE WIT
VOOR HET LEVEREN VAN
zand • grind • grond • warm en koud asfalt

Vroeger & Toen - Brocante
Weypoort 9
2415 BV Nieuwerbrug a/d Rijn
Tel. 06 - 534 280 68
www.vroegerentoen.nl

Burg. Bruntstraat 1
ISO 9001 : 2000
2415 AJ Nieuwerbrug
WEYLAND
19
Telefoon 0348 - 68 82 69
Telefax 2415
0348 -BB
68 86NIEUWERBRUG
46
AAN DE RIJN
V GM
www.vanschaiktransport.nl
C HECKLIST
TELEFOON
0348
68
84
22
A ANNEMERS
Info@vanschaiktransport.nl


 
0172-613798
Bereikbaar 24 uur per dag,
7 dagen per week

Dierenartsen praktijk
Bodegraven BV ̿Ǥ

ǤǤ



Zuidzijde 63, 2411 RT Bodegraven
Tel. spoed 0172 - 61 37 98
www.dapbodegraven.nl

Graaf Florisweg 2
2415 AB Nieuwerbrug
Telefoon 034 - 68 80 10
Mobiel 06 - 26 02 01 46

KOZIJNEN
RAMEN
DEUREN

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

• onderhoudsschilder
• decorateur
• hout- en marmerimitatie
• muurschilderingen
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CIJFER 4
Waarom is het cijfer 4 op de Onafhankelijkheidsklok ‘verkeerd’ afgebeeld?
Je checkt ongetwijfeld weleens de tijd
op de Onafhankelijkheidstoren. Als je
goed oplet, zie je dat het cijfer vier op
een andere manier is geschreven dan je
  &   
als llll. Waarom wordt het cijfer vier niet
als het Romeinse cijfer IV geschreven,
zoals je zou verwachten? Nieuwerbrug is
niet de enige plek waar dit het geval is.
Op bijna alle klokken in het land wordt de
vier als llll geschreven.
 &\      
  }
• Het was goedkoper om vier keer een l te laten maken. Voor een klok heb
je dan nodig: twintig keer l, vier keer V en vier keer X. Dat was met een
mal goedkoper te maken dan als er een oneven aantal gemaakt moest
 % 
• Als je snel moet lezen, is llll gemakkelijker leesbaar dan IV. Een
  & q*   *q 

• Esthetische redenen: het is mooier om de wijzerplaat te verdelen in drie
gelijke delen: de uren tot en met vier zijn allemaal l’s. De uren vijf tot en
met acht bevat de V’s en de uren negen tot en met twaalf hebben de X’s.
• De oude Romeinen gebruikten de aanduiding IV liever niet, omdat ze de
beginletters van de Romeinse oppergod IVPITER vormden.
• De aanduiding IV komt door de eeuwen heen praktisch niet op klokken, laat
staan wijzerplaten, voor.

Dat is echte dierenliefde
Het is in Nieuwerbrug algemeen bekend, dat
       "  %    
dierenvrienden zijn. We zouden zelfs willen
zeggen, dat niet alleen mensen dat weten, maar
vooral de dieren zelf. Talloze honden en katten
hebben al hun weg naar het hotel gevonden en
er meegegeten van het beste, dat de keuken
biedt. En dat is het allerbeste! Met de stenge
winter, die we nu beleven, zijn het vooral de
vogels, die het er maar slecht mee hebben.
Dat heeft ook de familie Roeders ingezien. Ze
wonen niet aan het water, maar ze hebben wel
op de plaats achter hun huis een hele koppel
eenden zitten, met zelfs één waterkipje erbij.
Dat gevogelte wordt ettelijke malen per dag
gevoed. Zo'n stuk of zes broden snijdt mevrouw
       
(ongewassen, want watervogels moeten immers
ook zand hebben), mengt daar het brood
doorheen en houdt daarmee het gevogelte in
leven. Of beter gezegd: de watervogels groeien
er nog, in plaats dat ze verhongeren. Bravo,
voor deze praktische dierenliefde. Als iedereen
het zo deed, behoefden er waarlijk niet zoveel
vogels van honger en ellende om te komen.
Bron: De Kroniek van januari 1963
Cees Brouwer

Cees Brouwer

klassenfoto 1983

Klassenfoto uit april 1983 Cursusjaar 1982-1983. 1e rij: mevrouw Kastelein-Groen, Yvonne
Groenendijk, Manuela van Dam, Mireille Barkmeijer, Jeanet Hilgeman, Saskia Nolte,
Margriet Kooistra, Sandra Burggraaf, Annette Jongebreur, Rene HabbenJansen. 2e rij:
Carlijn Thijssen, Mirjam Koning, Ilona Hanswijk, Regina Klaster, Alida van Dommelen,
Jeroen Rijswijk, Gerie de Heer, meester Van Delen. 3e rij: Arjan van der Wind, Erik
Thijssen, Frank Boer, Harry Klaster, Gert Oskam, Benny van Kooten, Kees Blaauwendraat,
Annemarie Oostveen, Marijke Otten, Joke van Ingen, Véronique van Delen. 4e rij: Patrick
Aberson, André van der Stoel.
Cees Brouwer

Heerlijk, zo’n konijn
Vroeger hadden we een hok vol met
konijnen. Een van die lieve konijnen
heette Troekie. Rare naam voor een
witte Vlaamse reus. Maar ja, Youp van
}$} " #
wat doet een naam er toe? Toen het
bijna Kerst was keek mijn vader naar
dat beest en zei dat hij wel zin had
in dat beest en Troekie moest er aan
geloven. Hij had bij de keuring van
DVV een magere O gekregen, dus voor
het fokken was het dier ongeschikt.
Dat levende beest naar Klaas van
Leeuwen (Klaas op het Hoekie)
gebracht en die zou hem slachten. Hij
werd teruggebracht met zijn originele
voeten, het zou anders ook een kat
geweest kunnen zijn. In de oorlog was
een kat eten normaal, maar nu na de
bevrijding aten we geen poezebeesten
meer. Mijn moeder was zo kwaad dat
ze het beest expres liet aanbranden.
Mijn vader gaf er niets om en at het
beest in zijn eentje op. Met een
&    " #
ook wel. Hij was een makkelijke eter.
Wij moesten sowieso geen hap. Ons
lievelingskonijn vermoorden, hoe
kwam je er op!
Cees Brouwer
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Energiecoach ook in Nieuwerbrug
Woningen en openbare parkeergelegenheid op
de oude bedrijfslocatie van Francken Metaal in
Nieuwerbrug
Op dinsdag 14 juli hebben de initiatiefnemers
deNieuweOntwikkelaars en Goudriaan Jongerius Bouw in Het Wierickehuis
in Nieuwerbrug een informatiemiddag/avond gehouden voor omwonenden
en belangstellenden. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk was ook ambtelijk
vertegenwoordigd. De informatiemiddag/avond werd goed bezocht en de
plannen zijn positief ontvangen.
Zoals u in De Kijk op Bodegraven en op de website
van Nieuwerbrug heeft kunnen lezen, zijn er
%     "  # 
onze gemeente.
Mijn naam is Flip van der Winden en ik ben de
energiecoach van Nieuwerbrug en Waarder.
Via de gemeente heb ik een cursus gevolgd
waar we van alles hebben geleerd over isolatie,
warmteverlies, ventilatie, zonnecollectoren
en warmtepompen. Nu is het de bedoeling dat
inwoners met een koophuis zich bij de gemeente
kunnen opgeven voor een bezoek van de
energiecoach. Mensen met een huurhuis moeten
via de coöperatie of huisbaas energiebesparende
maatregelen vragen.
De energiecoach kan u behulpzaam zijn in
het traject naar een meer duurzame woning.
Afspraken hierover worden vastgelegd in een
"$   #  % %  $  
en advies is geheel vrijblijvend en kosteloos.
Het verplicht u tot niets en ook of en welke
maatregelen u zult gaan nemen. U kunt zich
opgeven bij duurzaam@bodegraven-reeuwijk.nl
als u een bezoek van de energiecoach zou willen
hebben.
Flip van der Winden

2 levensloopbestendige woningen en 5 starterswoningen
Aan de Rijndijk komen 2 levensloopbestendige woningen, deze woningen zijn
zeer geschikt voor senioren. De begane grond van de woning beschikt namelijk
ook over een slaapkamer en een badkamer. Op de bovenverdieping is een ruime
tweede slaapkamer en een bergruimte aanwezig.
Aan de Korte Waarder komen 5 starterswoningen welke zeer geschikt zijn voor
tweepersoons huishoudens. Op de begane grond beschikt de woning over een
keuken en woonkamer en op de eerste verdieping over twee slaapkamers. Op de
tweede verdieping is de zolder te vinden.

Goede parkeervoorziening
De openbare parkeervoorziening ligt achter de twee nieuwe woningen aan de
Rijndijk en is bereikbaar via de Korte Waarder. Vanaf de Rijndijk loopt een
voetpad naar de parkeerplaats. Dit is gedaan om de parkeerplaatsen goed
bereikbaar te maken voor de bewoners/bezoekers van de woningen Rijndijk. De
parkeerplaats telt 16 parkeervakken en daarnaast worden er nog 3 parkeervakken
gemaakt aan de Korte Waarder.

In verkoop
De planning is dat eind dit jaar de woningen in verkoop worden gebracht. Nieuws
over het project is te volgen via de projectwebsite: www.rijndijkwonen.nl .
Geïnteresseerde kopers kunnen zich aanmelden via deze website.
De ontwikkeling en realisatie is in handen van de deNieuweOntwikkelaars bv en
Goudriaan Jongerius Bouw
deNieuweOntwikkelaars
Cees Dijkshoorn

0OEFSMJOHF"EWJFT#7
'Hypotheek rente daalt'
Is dit een trend of is dit eenmalig ?
De verwachting is dat de rente nog wel op een laag niveau blijft.
De huizenprijzen zijn inmiddels ook weer gestegen tot aan het niveau van 2005.
Overweegt u te verhuizen of loopt uw hypotheek op korte termijn af
dan raden wij u zeker aan om een afspraak te maken.
Uw hypotheekadviseur in Nieuwerbrug en omstreken
Graaf Albrechtstraat 2-A, 2415 AW Nieuwerbrug
Telefoonnummer 0348-684830 of 06-52543517
e-mail info@onderlingeadvies.nl

Onderlinge Advies B.V. is een initiatief van Onderlinge Rijn en Aar
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Het zweet, enthousiasme en plezier
straalde van de koppies af. In het
eerste gedeelte lag de focus op
conditie en techniek en na de pauze
was het een kwestie van punten
scoren bij alle voetbalspellen.

v.v. de Rijnstreek
Geslaagde en warme voetbalclinic
bij VV De Rijnstreek

Uiteraard ging iedereen naar huis
         
alle kinderen kunnen bewijzen en
pronken dat ze hebben meegedaan
aan de clinic.
van voetbalschool en partner van De
Rijnstreek Soccerdream.

35 kinderen in de leeftijd tussen 5 en 15 jaar werden
18 juli getrakteerd op een lekkere voetbalclinic

4 Trainers van de voetbalschool zorgden
voor een gevarieerde en enthousiaste
training. De kinderen werden in
leeftijdsgroepen verdeeld en kregen
allerlei
verschillende
oefeningen
voorgeschoteld.

Nieuws van de brandweer
Afgelopen periode hebben we een paar uitrukken gehad.
\   &  <~& &  
Weiweg. Daarnaast een gaslek op de Bree. Het oefenen
is sinds begin juni weer gestart in kleine groepjes van 6.
Daardoor hadden we nu wel 3 oefenavonden per week.
We hebben daarbij vooral de taakverdeling voor een 4-persoonsploeg
geoefend, omdat we gedurende de zomervakantie met een kleinere ploeg
           "    # % &
getest wordt of dit ook buiten de vakanties een oplossing kan zijn voor het
in stand houden van de paraatheid van de vrijwilligersposten in onze regio
Hollands Midden. Tot nu toe moesten er altijd minimaal 6 personen paraat
zijn om een post in dienst te kunnen houden. Dat lukte niet altijd en in de
toekomst kan dat misschien naar minimaal 4. Indien er een gebouwbrand is,
worden er sowieso 2 posten gealarmeerd, dus komen er 2 tankautospuiten.
Ondertussen zijn we na een korte stop weer druk bezig aan de Viking
Chevrolet, dit vordert gestaag!
Het remsysteem is door Jan helemaal gereviseerd en ontlucht en is nu klaar
voor gebruik.
De motor is bijna klaar voor de start, we hebben de carterpan met hulp
van Gerrit er onder geschroefd en afgevuld met nieuwe olie. Het spruitstuk
en de carburateur zitten er ook weer op. Veel kleine onderdelen zijn
      % 

    
het aansluiten van de koelwaterleidingen, waarbij uiteraard de slangen
vernieuwd worden.
Ook aan de buitenkant gaat het werk steeds maar door. Mirjam is al maanden
alles wat rood is aan het schuren en plamuren, onder streng toeziend oog
 ^         
begonnen. De zijruiten worden nu schoongemaakt en opgeknapt. Onze
planning is nu voor het eind van het jaar de auto af te hebben.
Kom gerust eens kijken, we zijn iedere vrijdagavond wel bezig in de loods
van Van Schaik!
Marcel Oussoren

Het was voor iedereen een geslaagde
ochtend en we hebben hierdoor
alvast een voorproefje gehad op het
nieuwe seizoen waar Soccerdream
de helft van de trainingen gaat
verzorgen. Wij hebben daar al zin
in! Heb jij daar ook wel zin in?
Wordt dan lid bij VV De Rijnstreek.
Via www.vvderijnstreek.nl kan je
gemakkelijk inschrijven.

Werkzaamheden in De Wijde Wiericke
Zoals in de Nieuwsbrug van juni al aangekondigd
zal er een zandpakket worden aangevoerd op de
plek van de toekomstige basisschool en omliggende
woningen. Het is inmiddels duidelijk dat dit in
september zal gebeuren. Het tijdelijke deel van de
natuurspeelplaats en het voetbalveldje zijn tot die
tijd nog te gebruiken. Het zand zal ongeveer een jaar
blijven liggen. In de Nieuwsbrug van september volgt
nadere informatie.
Jasper Bakker
projectleider gemeente Bodegraven-Reeuwijk

voormalig Francken locatie
Informatiebijeenkomst voormalig Francken locatie
Op dinsdag 14 juli 2020 is er een informatiebijeenkomst
geweest over de nieuwbouw ontwikkelingen op de
voormalige Francken locatie gelegen aan de Hoge
Rijndijk en Korte Waarder.
Op de bijeenkomst presenteerden De nieuwe
Ontwikkelaars B.V. en Goudriaan-Jongerius Bouw in
aanwezigheid van de gemeente hun voorlopige
plannen. Belangstellenden werden geïnformeerd over
de toekomstige woningbouwplannen, parkeren en
groen.
Vanwege de Corona maatregelen was het gewenst
voor de bijeenkomst aan te melden. Ongeveer 35
belangstellenden hebben zich laten informeren. Er is
veel
belangstelling
voor
de
toekomstige
nieuwbouwwoningen.
Momenteel wordt de bestemmingsplanherziening
voorbereid en zodra de bestemmingsplanprocedure
doorlopen is, wordt deze voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Voor meer informatie kunt u de website van de
ontwikkelaar raadplegen.
Contactpersoon bij de gemeente zijn Lizet Keyzers en
Leon Rijsdam.
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Gezocht: dames – en meidenvoetballers
Het is 5 voor 12. De Rijnstreek dreigt haar dames en meiden afdeling te verliezen. Dat laten we niet zomaar
gebeuren. We roepen daarom op om lid te worden bij de Rijnstreek. We hebben dames nodig.
Bij de vrouwen 1 hebben we in juni al de stap gezet om met VV Zwammerdam te gaan samenwerken. Deze
samenwerking houdt in dat de dames van Zwammerdam en Rijnstreek samen 1 vrouwenteam gaan vormen. Een
helft van het seizoen worden de thuiswedstrijden bij Zwammerdam gespeeld en één helft van het seizoen bij
De Rijnstreek. De trainingen zijn op maandagavond bij Zwammerdam en op donderdagavond bij De Rijnstreek.
Simpel en overzichtelijk. Maar ondanks de samenwerking moeten er nog wel vrouwen bij. We hebben nog zeker 4 speelsters nodig om
bestaansrecht te hebben. Waag het gewoon, je zult zien dat het bere gezellig is. Schrijf je nu in via www.vvderijnstreek.nl
Bij de Meiden onder 15 hebben we helaas ook enkele afmeldingen gehad en dus zitten we ook bij deze gezellige meidengroep krap. We
hebben zeker 2 meiden nodig om het team te vullen. Je kunt er van op aan dat deze meiden van voetballen houden en ook heel gezellig
zijn. Ben je dus 12, 13, 14 of 15 meld je aan via www.vvderijnstreek.nl
In het nieuwe seizoen gaan we dus verder met een Dames 1 en een Meiden tot 15 team. Maar daar hebben we wel heel snel en heel hard
nieuwe meiden en dames voor nodig. Kom naar de Rijnstreek en kom in één van deze 2 gezellige teams voetballen.
Plezier staat voorop, maar ook deze meiden kunnen fanatiek zijn in het veld. Het ideale plaatje om bij te komen voetballen.
We hebben speciaal voor jou een mooie aanbieding. We zien het eerste halve seizoen als een ‘proefperiode’. Ben je het na een paar
maanden helemaal beu, dan kun je kosteloos uitschrijven. Maar wij zorgen ervoor dat dat niet gaat gebeuren.
Zin om te gaan voetballen of wil je overschrijven naar de Rijnstreek? Mail dan snel naar bestuur@vvderijnstreek.nl , vul het
 Y                % 
mooie voetbaltoekomst voor onze dames.
Robert van de Berg

Huttenbouw in de tuin!
Verspreiding van de houten en kartonnen
bouwpakketten: 8 augustus vanaf 13.00
Jurering door de Speelweekjury: 15 augustus
vanaf 13.00
De speelweek gaat toch een beetje door!!
Tenminste de huttenbouw. Dit jaar doen we
dat gewoon bij jou in de tuin. Dankzij Ad
Neuteboom van Verweij-Houttechniek kwam
het idee ter sprake van een Huttenbouw in de
tuin. Want als we niet op het terrein mogen
huttenbouwen, waarom doen we het dan niet
gewoon thuis?
Het gaat als volgt in zijn werk en de actie
heeft natuurlijk wat voorwaarden.
Op 8 zaterdag augustus 2020 worden er vanaf
13.00 bij elk ingeschreven adres een pakket
hout of voor de jongsten een pakket karton
afgeleverd en een simpele bouwtekening.
Dit is een pakket voor een basishut. Laten
we zeggen, 3 muren en een dak (zodat je
er makkelijk in kunt). Dan is het daarna aan
jullie. Kies je ervoor de basishut te maken of
fantaseer je er een kasteel van? Je mag alles
gebruiken wat er in je op komt om je hut zo
mooi mogelijk te maken of zo uit te breiden
als je wil. Nog wat pallets eraan maken,
behangen, verven, inrichten met kussens,
verzin het maar. En misschien durf je er wel
in te slapen?
Er zijn maximaal 40 houten bouwpakketten
(basisschoolgroepen 3 t/m 8)
beschikbaar
en maximaal 15 kartonnenbouwpakketten
(basisschoolgroepen 0 t/m 2) beschikbaar.

 
 

z
Op zaterdag 15 augustus komt de jury op afstand
langs. Dit zal ook vanaf 13.00 zijn. Bij de speelweek
is natuurlijk iedereen een winnaar, maar we willen
jullie creaties natuurlijk wel mooi op de foto zetten.
En wie weet ontvangt de mooiste hut wel een prijsje

Hoe gaan we het doen?
z De inschrijving gaat via www.speelweeknieuwerbrug.nl
en er is maximaal plaats voor 40 hutten. Wie het eerst
komt, wie het eerst maalt.
- Geef je op als adres (dit kan tot voor 1 augustus 2020)
- Vermeld je naam, leeftijd, adres en het aantal kinderen met naam waarmee je
gaat bouwen.
- Het adres mag alleen in Nieuwerbrug zijn.
- Je mag alleen bouwen, maar ook als vriendengroepje of broers of zusjes
- Heb je 2 vriendengroepjes met meer dan 4 kinderen kun je 2 bouwpakketten
aanvragen.
- ivm de grootte van de basishut raden we maximaal 4 kinderen als groepje aan.
- Alle kinderen die t/m dit schooljaar op de basisschool zitten mogen zich
aanmelden.
z Op 8 augustus 2020 ontvangen de ingeschreven kinderen vanaf 13.00 het
bouwpakket aan huis
- Het bouwpakket wordt voor de voordeur neergelegd
- Er wordt een bouwtekening meegeleverd voor de basishut
- Tip! Verzamel alvast extra materialen om je hut te pimpen
z 0p 15 augustus 2020 komt de speelweekjury vanaf 13.00 langs om jullie
prachtige hut te bekijken. En natuurlijk worden jullie allemaal beloond
z Veiligheid en verantwoordelijkheid
- De speelweek stelt zich niet verantwoordelijk voor ongelukjes bij het bouwen.
Het toezicht zal door de ouders/verzorgers van de ingeschreven kinderen
gebeuren.
- De speelweek stelt zich ook niet verantwoordelijk voor het afvoeren van de
hutten. Ook dit is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers van de
ingeschreven kinderen.
z Kosten
- Er zijn geen kosten verbonden aan dit initiatief. We willen het leuk houden
voor de kinderen in deze saaie tijd!
z Foto’s en resultaat
- We komen op zaterdag 15 augustus langs om te komen
kijken. Zorg er dus wel voor dat je hut zichtbaar is, zodat we op gepaste
afstand je hut kunnen bewonderen.
- We vinden het heel leuk om foto’s te ontvangen van het bouwen en van het
resultaat. De foto’s mogen naar foto@speelweeknieuwerbrug.nl
Tenslotte hopen we dat we alle 40 bouwpakketten mogen uitdelen in Nieuwerbrug
en dat we er toch een leuk spektakel van kunnen maken. Zo komen we toch een
beetje in de sfeer van de speelweek.
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OOK ADVERTEREN?
Neem dan contact op met
Henk Aberson
Bruggemeestersstraat 8
Telefoon 688 362
h.a.aberson@online.nl
info@pmvanbemmel.nl

Lasersnijden & Roestvaststaal speciaalbouw
Klompenmakersweg 9
3449 JB Woerden
Tel.: 0348 45 70 40
Fax: 0348 43 24 07
E-mail: mail@revicon.nl
www.revicon.nl

De Bree 9
2415 BE Nieuwerbrug aan de rijn
Telefoon: 0348 - 68 81 35 / 68 88 08
E-mail: info@kapteinschilders.nl
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catering

El ey
soul food

BOODSCHAPPEN
BEZORGEN THUIS
OF OP KANTOOR?
BESTEL EENVOUDIG ONLINE
BIJ PLUS HOOGENDOORN

& more

TERUG IN WOERDEN
EetcafeRIJNSTRAAT
De Spijker
3
7 DAGEN PER WEEK
www.facebook.com/el.rey.woerden
www.el-rey.nl | T: 0348-416645

Eten - Drinken - Gezelligheid
hoogendoorn.bestellenbijplus.nl

soulfood
Detapas
bree 38 I cocktails
2415 BG Nieuwerbrug
I 0348more
- 506398

Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00

Dorp 14 | 3466 NG Waarder | T: 0348 50 13 11

www.eetcafedespijker.nl
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bel voor een afspraak

0348 - 746 210
bekijk alle acties op onze website
of maak online uw afspraak

www.kniploods43.nl
Ons adres is:
Korte Waarder 43 - Nieuwerbrug

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag-donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag

9:00-18:00 uur
9:00-21:00 uur
8:00-13:00 uur
gesloten

