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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

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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ALGEMEEN

Thuis
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

Foto's

foto's voorpagina Cora Postema

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.

Drukwerk

Drukkerij Vuurpijl, Elim

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

Nicky Hazewinckel

Hoge Rijndijk 78
Telefoon 06-16505176
nickyhans@gmail.com

Het is alweer 14 jaar geleden dat Wim en ik in Nieuwerbrug
kwamen wonen. Het water, de ruimte, de eigenzinnigheid… we
vielen ervoor. De eerste twee jaar waren we vooral druk met
verbouwen en ons werk door het hele land. Nauwelijks thuis.
Totdat Wim in 2009 een herseninfarct kreeg en op de IC aan de
beademing lag. Opeens realiseerde ik mij dat het leven erom
gaat om in liefde met elkaar te leven met respect voor de omgeving.
Ik stopte met mijn ‘onzinbaan’, zodat Wim weer thuis kon komen
 
              
goed geregeld. Ik was al eerder gewend om als zzp-er af en toe weinig
inkomen te hebben, maar soms ook weer genoeg. We hadden een paar
jaar nodig om aan de nieuwe situatie te wennen en een nieuwe weg
te vinden om zin te geven aan ons leven. Wim bleek er meester in om
het leven te accepteren zoals het komt, altijd goed gehumeurd, is hij
vanuit zijn rolstoel voor mij een voorbeeld.
Nu is er corona. Onze leefwereld is beperkt. ‘Thuisblijven als het kan’
is het credo. Voor Wim is dat niet zo moeilijk, hij leeft gewoon zoals
hij toch al deed. Ik heb toch wel iets meer behoefte om mensen te
spreken en meld me aan als vrijwilliger bij de ‘Luisterlijn’. Kan ik
vanuit huis toch mensen helpen door er te zijn als luisterend oor. De
kleinere leefwereld opent mijn ogen opnieuw voor de schoonheid van
ons dorp, van onze omgeving. De fantastisch mooie luchten, het varen
op de Oude Rijn, de betrokkenheid van de mensen bij het dorp en de
verkeerschaos. Ik voel me meer en meer verbonden met ons dorp. Ik
ga weer naar de buurtsuper en ben in voor regionale producten. Ik
wil bijdragen aan een leefbaar Nieuwerbrug omdat we elkaar nodig
hebben.
Niet iedereen heeft het zo ‘gemakkelijk’. Maar we kunnen het elkaar
misschien wel een beetje gemakkelijker maken door rekening met
elkaar te houden. De Korte Waarder kom je alleen maar heelhuids over
als je anticiperend autorijdt.
Laten we daarvan leren voor het hele dorp. Een beetje meer slow
motion. En voor het einde van het jaar even stilstaan bij wat er wél
goed ging in dit bijzondere jaar.
Ik wens u allen namens de redactie een goede decembermaand.
Cora Postema

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
Banknummer

NL17INGB.000.420.7477
t.n.v. Stichting Nieuwsbrug,
Bruggemeestersstraat 8

Abonnementen

NL25INGB.000.554.0210
t.n.v Nieuwsbrug, afdeling abonnementen,
Bruggemeestersstraat 8

Vignettenverkoop
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, 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.

Vignettenverkoop Tolbrug in de Dagwinkel
Zaterdagochtend 19 december
10.00 tot 13.00uur
Zaterdagochtend 9 januari
10.00 tot 13.00uur
Zaterdagochtend 23 januari
10.00 tot 13.00uur
- Op vertoon van kentekenbewijs
- Betaling à contant
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TIJDEN

03 december donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09.30-10.30

03 december donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14.00-17.00

10 december donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09.30-10.30

10 december donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14.00-17.00

12 december zaterdag

Brugkerk

Oudpapier

DORP

07.30

14 december maandag

Chr Jeugd Clubs .

Kerstviering

17 december donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09.30-10.30

17 december donderdag

E.V.C.

Wierickehuis

14.00-17.00

Tolvignet

Dagwinkel

10.00-13.00

19 december zaterdag

Koersbal

24 december donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09.30-10.30

24 december donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14.00-17.00

Zijn er voor de maand januari 2021 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

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

06 dec. 09.30 uur ds. L.L. van der Dool, Broek op Langedijk
18.30 uur prop. W. Braaksma
13 dec. 09.30 uur ds. A. Baas
18.30 uur ds. G. A. Termaat, Leerdam
20 dec. 09.30 uur ds. E.K. Foppen, Den Haag
18.30 uur ds. E. de Mots, Rijssen
25 dec. 09.30 uur ds. A. L. van Zwet, Putten
18.30 uur ds. A. Baas

Nieuwerbrug wordt steeds mooier!
Project “Nieuwerbrug wordt steeds mooier!”
- In het dorp Nieuwerbrug aan den Rijn wordt een herinrichting
binnen de bebouwde kom uitgevoerd. In hoofdlijnen bestaat
deze herinrichting uit het opbreken/aanbrengen van elementenverharding, groenvoorzieningen en asfalt.
- 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.
- december 2020

31 dec. Oudejaarsdienst (nog niet zeker)

We zitten alweer in de laatste maand van het jaar. Als we nog
even terugblikken op de vorige maand, dan zijn op de Hoge
Rijndijk de werkzaamheden voortgezet en zijn we inmiddels
al met de laatste fase bezig. Het gefaseerd opknappen van het
straatbeeld door middel van het opbreken en nieuw aanbrengen
van het trottoir, het opbreken van de elementenverharding
inclusief het asfalteren en het realiseren van parkeervakken.

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur

Met nog een paar weken voor de boeg in dit jaar, naderen wij ook
het einde van het project. De intentie is om in week 50 (tweede
week van december) te starten met de laatste asfaltwerken. Hier
valt ook het Jaagpad onder welke in het jaar 1664 is aangelegd.
Na 356 jaar is het wel eens tijd voor een nieuwe laag.

26 dec. 09.30 uur ds. B.J.W. Ouwehand, Andel
27 dec. 09.30 uur ds. D.J.W. Kok, Stolwijk
18.30 uur ds. G. Herwig, Nunspeet

BRUGKERK
06 dec. De heer Nathan Noorland
13 dec. De heer J.P. Karstens, Leiden
20 dec. Ds. D.J. Versloot, Woerden
25 dec. De heer Nathan Noorland
27 dec. Mevr. Eikelenboom-den Uil, Lopikerkapel
31 dec. De heer Nathan Noorland,
Oudjaarsdienst (nog niet zeker)
Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven.

Eerder is gemeld dat er een productiefout is opgetreden bij
de reeds geplaatste gootkolken in de Bruggemeesterstraat,
de Graaf Florisweg, de Weijpoort en het Wierickeplein.
Deze zullen vervangen worden door nieuwe kolken. Dit zal
hoogstwaarschijnlijk in januari plaats gaan vinden, omdat de
kolken nu gefabriceerd en getest worden. U wordt te zijner tijd
door de Gemeente Bodengraven-Reeuwijk geïnformeerd over de
        
zullen worden voor het vervangen van de gootkolken.
De Gemeente is druk bezig met het groenplan voor het dorp. Op
diverse plekken zullen er nieuwe bomen en planten aangebracht
worden en/of worden bestaande bomen opgehoogd/verplaatst.
- Corona Virus

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 Hans Hazeborg.

De ontwikkelingen en gevolgen v.w.b. het Corona-virus zijn niet
in te schatten. Onze medewerkers volgen de maatregelen van
de RIVM op en trachten waar mogelijk de werkzaamheden op
een “normale” 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.
René Veringa


Werkvoorbereider
Aannemingsbedrijf
Van der Meer B.V.

brugje
Hallo ik ben Samuel en ik ben 7 jaar. Ik wil graag leren hoe je een
reptiel kan verzorgen. Wie heeft er bijvoorbeeld een hagedis en mag ik
een keer helpen?
Graag even aanbellen bij Bruggemeestersstraat nummer 1 of een
briefje door de brievenbus.

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
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Vroeger!!
Onlangs vond ik een lijst met namen van winkeltjes en
bedrijfjes in ons dorp. Anders dan nu met één dorps
super. Toen waren er bijna zestig winkeltjes en tientallen
bedrijfjes. Dit was aan het eind van de jaren dertig.
Vooral kruidenierswinkeltjes waren er veel, maar ook
bakkers, melk- en groenteboeren, kolen- en petroleum
verkopers, winkels met galanterieën en manufacturen. En
ga nog maar even door.
De kruidenierswinkeltjes voeren de lijst aan. Van grotere
bezorgkruideniers, zoals Bas Verwaal op De Gloeiende
Spijker tot heel veel mama winkeltjes in de voorkamer van
de toch al niet zulke grote huizen. En de klandizie? Veelal
familie, mensen van de kerk en een groot aantal mensen
die hun aankopen op lieten schrijven, volgende weken hun
boodschappen bij een ander haalden en na zes of acht
weken de rekening betaalden en hun tas weer vulden en
het spelletje begon opnieuw. Ook kwamen er kruideniers
uit Bodegraven en Woerden horen en de volgende dag
bezorgen. Allemaal bittere armoede!! Zo waren er diverse
bakkers uit Bodegraven en Woerden die ook een rondje
Nieuwerbrug deden en dan de run op de schippers, die
vooral op Rietveld en Barwoutswaarder hun vracht losten.
Vaak voor enkele dagen insloegen en contant betaalden.
Daar werd om gevochten.
Groenteboeren waren er niet zo veel, want iedereen had
wel een groentetuin bij zijn huis of bij een boer, die er
dan ook van mee at. Fruit werd er bijna niet aangeboden.
Alleen inlands fruit, zoals appels en peren, vaak gedroogd
bij de bakker op de oven om het langer houdbaar te maken.
En in juni-juli kwam Jan Nap van Barwoutswaarder en de
jongens van Potuyt van de Molenbrug met aardbeien rond.
Appelsienen waren alleen rond de kerst te koop.
In wat voor weelde leven wij als we de groente- en fruit
afdelingen in de supermarkten zien. De hele wereld is er
te koop en sommige mensen kunnen dan nog geen keus
maken.

Géén Kerstnachtdiensten in Nieuwerbrug!
De Werkgroep Kerstnachtdiensten van Nieuwerbrug heeft moeten
besluiten dit jaar geen diensten te organiseren. Dit in verband met de
huidige corona-maatregelen van 1,5m en het beperkt aantal mensen
dat aanwezig zou mogen zijn. Het is ook nog niet te zeggen, hoe
de situatie in de komende weken gaat ontwikkelen. Helaas is er dit
jaar dus geen Kinderkerstfeest en geen Kerstnachtdienst. Uiteraard
wensen we iedereen verder goede dagen toe! We hopen dat Iedereen
in de eigen omgeving omziet naar elkaar en de Kerstboodschap
uitdraagt.
Namens Bethlehemkerk
en Brugkerk
Kees-Jan Timmer

Bericht van Amnesty Nieuwerbrug
Zoals bijna alles, gaat het ook bij Amnesty Nieuwerbrug dit jaar een
beetje anders. Vanwege de COVID 19 pandemie zullen we dit jaar
niet onze jaarlijkse handtekeningenactie bij PLUS Hoogendoorn
in Waarder houden. Neemt u vooral een kijkje op de website van
Amnesty International Nederland om te zien waar Amnesty mee bezig
is. Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld, waarin iedereen
gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. U kunt op de
website ook onder andere online petities ondertekenen en Amnesty
ondersteunen door bijvoorbeeld kerstkaarten te bestellen.
Wij wensen u in ieder geval hele mooie en gezellige feestdagen toe.
Blijf gezond!
Amnesty Nieuwerbrug



Henk Aberson





Wensen kerstboom bij de Brugkerk
Kerst staat voor de deur. Tijd om de
kerstboom weer op te zetten én ook
de tijd om herinneringen op te halen
aan mensen en gebeurtenissen. Dat
kan ook op de Kerkplein naast de
Brugkerk in Nieuwerbrug.
Vanaf 14 december staat daar een
grote kerstboom voor herinneringen en wensen. Maandag
14 december om 18 uur zullen de lichtjes in de boom
aangaan en worden er in de boom de eerste herinneringen
en/of wensen opgehangen.
Bewoners van Nieuwerbrug zijn van harte uitgenodigd
om in de dagen naar Kerst toe hun herinneringen en
wensen op te hangen in de boom. Bij de boom staat een
mand met spullen die te gebruiken zijn om ter plekke
een wens of herinnering op te schrijven en in de boom
te hangen. Ook een eigen herinnering of wens van thuis,
mag geplaatst worden.
Voor meer info verwijzen wij u naar website van de
Brugkerk Nieuwerbrug. www.brugkerk.nl
M.C. (Mieke) Smith-Sonneveld
Voorzitter Brugkerk
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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
"   

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
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Gespe eukens!
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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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senioren-kerstmiddag
Beste bezoekers van de senioren-kerstmiddag
Door de corona maatregelen kunnen we dit jaar geen kerstmiddag
organiseren. Wij vinden het jammer, maar helaas kan dit niet anders.
Wij wensen u alvast gezegende kerstdagen en een hoopvol 2021.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Locatie Francken’

Namens de vrijwilligers van de senioren-kerstmiddag.
Margo van de Burg

Burgemeester en wethouders van de gemeente BodegravenReeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 19 november
2020 het ontwerpbestemmingsplan ‘Locatie Francken’ ter
inzage wordt gelegd.

Plan(gebied)
Het plangebied van het bestemmingsplan betreft de
percelen van het voormalige bedrijf Francken Metaal aan
de Hoge Rijndijk (nr. 7) en de Korte Waarder (ten westen
van nr. 5). Het bestemmingsplan biedt een planologische
grondslag voor de sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing
en de bouw van 2 woningen aan de Hoge Rijndijk en 5 (rij)
woningen aan de Korte Waarder.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met de hierbij behorende
stukken, ligt van donderdag 19 november 2020 tot en met
woensdag 30 december 2020 voor iedereen op de volgende
wijzen ter inzage:

·

digitaal via de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer:
NL.IMRO.1901.bplocfrancken-Bp40;

·

digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website:
www.bodegraven-reeuwijk.nl/ruimtelijke-plannen
(Ontwerpbestemmingsplan ‘Locatie Francken’);

·

op papier in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in
Bodegraven.

NB. Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn
voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden
wij u sterk aan om de stukken digitaal te raadplegen.
Bent u daartoe niet in staat, dan bieden wij de volgende
mogelijkheden:

·

op afspraak inzien van de fysieke stukken in het
gemeentehuis;

·

indien een afspraak in het gemeentehuis voor u niet
mogelijk is, zoeken wij in overleg met u naar een passende
oplossing.

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan
zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.
bodegraven-reeuwijk.nl.

VAN KLEINE GESCHENKEN TOT CADEAUPAKETTEN
VERRAS VRIENDEN, KENNISSEN, FAMILIE, COLLEAG’S,
ZAKENRELATIES EN MEDEWERKERS MET EEN PERSOONLIJK
GESCHENK OF CADEAUPAKKET.
De Fairtrade cadeauwinkel (Wereldwinkel) in Bodegraven biedt een
variëteit aan mogelijke fairtrade artikelen om een geschenk te kiezen of een
cadeaupakket samen te stellen, waar u, de gever, maar ook de ontvanger
en de maker blij van worden.
Bij een bijzondere gelegenheid, als bedankje, bij een jubileum of
verjaardag, als Sint-, Kerst- of Eindejaarsgeschenk kunt u in onze
Wereldwinkel kiezen uit eenvoudige bestaande pakketjes of u stelt in
overleg met ons een geschenk ‘op maat’ samen.
Kom naar de winkel en laat u inspireren door onze verrassende fairtrade
cadeaus. Iedere kerstpakket klant ontvangt een heerlijke Tony’s
Chocolonely verrassing!
Als u speciale wensen hebt, denken wij graag met u mee. En kijken wij of
wij uw wensen kunnen vervullen.
Laat u de keuze van een geschenk liever aan de ontvanger over, dan is
een cadeaubon van onze winkel een goed idee. U kunt daarop zelf een
bedrag naar wens laten invullen (Kerkstraat 25 2411AA (0172-613664)


VAN KLEINE GESCHENKEN TOT

CADEAUPAKKETTEN

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen
naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke
zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad
van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht
tijdens openingsuren in het gemeentehuis.
Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via
telefoonnummer 0172 - 522 522.
De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het
bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij
betrokken.

brugje
Wie heeft van de parkeerplaats, hoek Gr. Lodewijkstr. - Hoge
Rijndijk een bord met de tekst
‘prive parkeerplaats’ meegenomen.
Graag terug bezorgen.!!! Fam. Veraar H.Rijndijk 83.
Hiervan is aangifte gedaan bij de politie.

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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Nieuws van CBS de Brug
Kamp groep 7/8
Wat was het dit jaar spannend!
Dinsdagavond direct na de
persconferentie,
konden
wij
gelukkig
de
kinderen
geruststellen en mededelen dat
het kamp door kon gaan!
We hebben 3 fantastische
dagen gehad in het Boshuis, in
Driebergen. De kinderen hebben
eindeloos gesprongen op het
springkussen,
kunstwerken
van takken en mos gemaakt, geklommen, gerend en genoten! In de
slaapkamers van het een gezellige boel (vooral de eerste nacht). In
het bos hebben we diverse spellen gespeeld, gesport en een ‘glow in
the dark’ tocht gelopen.
Dit jaar zijn we verrast door 3 sponsors! Familie de Wit heeft namelijk
de kipshoarma en de kipburgers geschonken voor het avondeten.
Familie Verhoef heeft gezorgd voor een heerlijk stevig ontbijt met
eieren en kaas en het Thomashuis heeft fruit en groente gesponsord!
Namens alle kinderen willen wij jullie hartelijk bedanken!

Dankdag
Woensdag 4 november was het
dankdag. Vanwege de Corona        
naar de kerk geweest. De andere
kinderen hebben meegeluisterd
en meegekeken in de klas naar
de dienst. Dominee Nathan
vertelde over Paulus en Silas
in de gevangenis. Ondanks hun
gevangenschap bleven zijn zingen
en danken tot God. Ook als wij het
moeilijk hebben, mogen we bij God
komen en wil hij ons rust geven.
Na de dienst kreeg groep 4/5 nog
een rondleiding door de kerk. We
keken bij het orgel, het doopvont
en een hele oude Bijbel. De kerk
was blij met alle boodschappen die

Nel Wagensveld
Beste Nieuwerbruggers,
Deze maand, 11 november 2020,
hebben wij Nel Wagensveld (89)
verhuist naar een verzorgingstehuis.
Helaas heeft zij het dorp waar zij
zo’n 65 jaren heeft gewoond moeten
verlaten. De reden is dat haar
mentale en fysieke conditie dit jaar
sterk is achteruitgegaan.
Sinds de dood van haar echtgenoot
Jan Wagensveld in 2014 is zij op
zichzelf blijven wonen in het huis
aan de Rijn aan de Hoge Rijndijk.
Met veel plezier nam zij deel aan
alle activiteiten die voor de ouderen
in het dorp werden georganiseerd.
Helaas is dit door de Coronapandemie voor een groot deel
weggevallen.

de kinderen hadden ingezameld,
er stond een grote tafel vol met
spullen voor de voedselbank. Ook
was de kerk mooi versierd met
tekeningen van de kinderen.

Talentenateliers
Afgelopen maand hadden we weer een ronde talentenateliers!
Ieder talent had een plekje in deze ateliers. In de gymzaal
liepen kinderen door het bos. Zij waren op berenjacht. Er
werden blaadjes geborduurd, koekjes gebakken. Fijn dat er
ook zoveel hulp kinderen waren. Er werd een start gemaakt
met een knikkerbaan, er was een workshop handletteren
en kleibeelden maken. Ook gingen kinderen aan de slag
om kaarten te maken voor ouderen. Kortom een geslaagde
middag.
Mariska Kool-Oudijk
Leerkracht Groep 4/5

daar haar intrek genomen in een mooi
appartement en het is ingericht met
veel van haar persoonlijke spullen.
Het is natuurlijk moeilijk voor haar
om niet langer te kunnen wonen in
het dorp en om haar dorpsgenoten te
moeten missen.
Het
bezoeken
van
het
verzorgingstehuis is door de pandemie
ook beperkt mogelijk en momenteel
eigenlijk alleen bedoeld voor directe
familieleden.
Een brief of kaartje sturen zou
    
Het adres:
September Muiden
t.a.v. Nel Wagensveld – gebouw Water
Veel dorpsgenoten hebben dit gat voor haar helpen
- apt. 3
opvullen, naast de thuiszorg die eveneens veel hulp
Weesperbinnenweg 11a/b
heeft geboden.
1398 PC Muiden
De afgelopen maand hebben wij moeten besluiten om
haar in een verzorgingstehuis te laten opnemen waar
Dank aan alle dorpsgenoten die
zij dagelijks 24 uur zorg kunnen bieden. Aangezien er
haar zo lief hebben geholpen.
in de directe omgeving op korte termijn geen plaats
Namens de kinderen van Nel
was en de noodzaak hiertoe urgent werd hebben wij
Wagensveld
een verzorgingstehuis in Muiden gekozen. Ze heeft
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korte waarder

Vroeger > Toen > Nu

Nieuws van EHBO-vereniging
Beste Nieuwsbruglezer,
Het aantal met Corona besmette
personen wordt beetje bij beetje
minder, dit was aanleiding voor de
Rijksoverheid om de teugels iets te
laten
vieren.
De
strenge
maatregelen
worden
iets
versoepeld. Het is waarschijnlijk
dat
in
december
een
mondkapjesplicht wordt ingesteld
in publieke binnenruimtes.

Voorjaar 2020
Het aantal besmettingen neemt nog niet snel genoeg af. Het
Sinterklaasfeest moet in kleine kring worden gevierd en
hopelijk kunnen wij de kerstdagen en oud en nieuw in een
grotere kring vieren. Wij kunnen niets anders doen dan
afwachten
Dit heeft ook invloed op onze EHBO-vereniging. Alle nieuwe
cursussen en herhalingslessen t/m 25 november 2020 zijn
reeds geannuleerd.
Wij als vereniging houden de ontwikkelingen omtrent de
Corona crisis goed in de gaten, zodat wij snel kunnen inspelen
op elke verandering. Achter de schermen wordt druk overlegd
met diverse instanties. Laatst heeft het bestuur nog via
Skype een bestuursvergadering gehouden. Het is wel even
wennen maar het werkt wel goed. Maar er gaat niets boven
een bestuursvergadering waar iedereen fysiek aanwezig is.

Zomer 2020

Wij hopen dat er in december weer enige versoepelingen
kunnen worden doorgevoerd zodat wij als EHBO-vereniging
de lessen gewoon kunnen laten doorgaan.
Vooralsnog wens ik iedereen heel veel sterkte toe in de
komende tijd, hou je aan de basisregels, let goed op elkaar
en help elkaar daar waar het kan.
Martin Wolswijk
Algemeen bestuurslid EHBO-vereniging Nieuwerbrug.
Najaar 2020

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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Vervanging drinkwatertransportleiding
in Nieuwerbrug

Online activiteiten en ondersteuning
voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid in bodegraven-reeuwijk
Nu onze activiteiten vanwege de coronacrisis bijna niet
meer op locatie mogen plaatsvinden, bieden we diverse
online alternatieven aan. Dit zodat mensen toch
aansluiting vinden bij de thema’s die op dit moment
in hun leven spelen en daar onze ondersteuning bij
kunnen gebruiken.
We merken dat juist in deze periode er meer behoefte
is aan ondersteuning en dat deze vraag van mensen die
ons benadert stijgt. Daarom vinden de meeste van onze
projecten nu digitaal plaats, zodat de maatschappelijk
en psychische gezondheid voorop blijft staan:
• Digitale Huiskamer; 2 keer per week - iedere
dinsdag en donderdag van 13.30-14.30 uur.
• Digitaal ExpEx Ervaringscafé voor jongeren; iedere
dinsdag van 14.30-16.00 uur.
• Herstelgroepen; alles vindt waar mogelijk digitaal
plaats.
• Straatadvocaat; op telefonische afspraak.
• Onafhankelijke
Cliëntondersteuning
(OCO);
Ondersteuning wat wekelijks te bezoeken is vindt nu
voornamelijk telefonisch plaats. Fysieke afspraken
zijn wel degelijk mogelijk; met inachtneming van alle
regels en na het maken van een afspraak.
Vanuit ons samenwerkingsproject Herstel & Participatie
organiseren wij in alle gemeenten in Midden-Holland
herstelactiviteiten. Dit zodat inwoners de ruimte
krijgen om naar eigen inzicht aan hun mogelijkheden
     # 
nu ook online!
 $ %*         
digitale bijeenkomst met een herstelspel op maandag
23 november van 13.00-14.00 uur, u kunt ons mailen
voor deelname (info@kernkracht.nl)
KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering
van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid.
Naast een team van medewerkers wordt er gewerkt
met getrainde ervaringsdeskundige vrijwilligers.
Wilt u meer informatie over onze activiteiten en/of
telefoonnummers van onze medewerkers bezoek onze
site www.kernkracht.nl
Inge Bos
Secretaresse KernKracht

Sinds 25 mei is er door Oasen gewerkt aan het vervangen van de
bestaande PVC drinkwatertransportleiding op het 2,2 km lange
deeltraject langs het spoor van Woerden-Bodegraven ter hoogte
van Nieuwerbrug. Deze transportleiding voorziet inwoners van
Waarder, Driebruggen, Nieuwerbrug en een deel van Bodegraven
van drinkwater.

Veertien meter onder de grond
De bestaande PVC leiding was aan het einde van zijn levensduur en
wordt vervangen door een stalen leiding met een diameter van 500
mm en een wanddikte van 9 mm. Deze stevige buis is noodzakelijk,
omdat de leiding ruim 14 meter onder de grond wordt geboord.
Dit gebeurt met de methode ‘horizontaal gestuurd boren’. Hierbij
trekt een boorinstallatie, die aan de boorbuis is gekoppeld, de
leiding door de grond.
Ze zijn nu nog bezig langs de hoofdweg richting Zegveld. Tegenover
het hoofdpompstation van Oasen in Woerden ligt ook een
boorlocatie, waar ze nu de aansluiting maken met het pompstation.
Daarvoor moeten ze nog onder de weg en de Greft doorboren. En
dan moet het waterleidingnet weer klaar zijn voor de toekomst.
Foto’s onder zijn gemaakt bij de put van broekhoven.
Melvin Zaal
.

foto’s: Marien van de Berg

brugje
Ski service Tim en Ton
Uw ski’s of snowboard al winterklaar
voor het volgende seizoen?
Skies gewaxt en geslepen €20,Snowboards gewaxt en geslepen €25,Vraag naar de andere mogelijkheden.
Ton en Tim Martens 06-20779933 / 06-81056740
foto: Jan van de Burgt
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Kleindiervereniging D.V.V.
Zoals gebruikelijk in het decembernummer
van de Nieuwsbrug een berichtje van onze
vereniging. Was het in de voorafgaande
jaren het verslag van de in oktober
gehouden tentoonstelling. Nu nadat wij
weer besloten hebben om op de oude
datum van de 2e week december te gaan
zitten, had het een vooraankondiging van
de tentoonstelling moeten zijn.
Nu is het dit jaar toch al anders dan anders.
De Corona blijft ons maar achtervolgen.
We moeten ons best doen om te voorkomen
+  <  
Om de volgende reden hebben wij als
bestuur gemeend weer van datum te
gaan veranderen. Onze dieren zijn begin
oktober nog volop bezig met het wisselen
van hun zomer- naar hun winterkleed. En
zijn dan niet showwaardig. Buiten dat het

gaat om de juiste raskenmerken
gaat het ook vooral om de
schoonheidsaspecten. Dit bereik
je om ze in een topconditie voor

te brengen. En dat is al moeilijk genoeg.
Tegenwoordig zijn er in december weinig
of geen tentoonstellingen meer. Grote
boosdoener was de telkens terugkerende
vogelgriep die alles afgelaste. Nu dachten
wij na 3 jaar vrij van vogelgriep te zijn
geweest, we gaan weer naar
oktober weer verboden. Als laatste er
komt ook een beetje nostalgie bij kijken.
De mooiste herinneringen gaan toch uit
naar het verleden met een tentoonstelling
tussen sinterklaas en de kerst met een
mooie verloting vol met kerstartikelen.
Toch is de vogelgriep niet de enige
boosdoener. Landelijk zijn 99% van de
tentoonstellingen al afgelast wegens de
corona. Wij hebben als bestuur na het
persmoment van 27 oktober ook moeten
besluiten om de tentoonstelling niet door

tolvignetten 2021
Beste inwoners van de Brandschouwerij
De nieuwe tolvignetten voor 2021 kunnen vanaf 1
december weer gekocht worden bij de Brugwachter
van de Tolbrug. Dit kan natuurlijk als u met de auto de
brug passeert maar dat geeft wel enig oponthoud. Het is
     <$>
en Dunja te gaan, op de brug of de brugwachterswoning,
dan zullen zij u ook helpen. (niet op zondag)
Het tolvignet kost €5,00
Dankzij de opbrengst van het vignet kunnen rente en
Q      
de Onafhankelijks toren. Daarnaast bent u met vignet
herkenbaar voor de brugwachter, wat de doorstroming
bevordert.
Voorgaande jaren was er ook een verkoop in het
Wierickehuis door het College van Bruggemeesters. Maar
op dit moment van schrijven is het Wierickehuis gesloten
vanwege de coronamaatregelen.
Aangezien we in deze onzekere tijd niet kunnen voorzien
hoe de situatie er over een paar weken uitziet hebben
we Dhia van de Dagwinkel benaderd. We kunnen daar
een aantal zaterdagochtenden terecht voor de verkoop
van de vignetten.
Daar zijn we Dhia en zijn team natuurlijk zeer erkentelijk
voor! Wij geven zo alle inwoners van Nieuwerbrug ruim
       
En willen we hiermee ook de verkoop stimuleren zodat
Boy en Dunja niet voor de kosten hoeven op te draaien
van de niet verkochte vignetten.

te laten gaan. Mochten de coronaregels in
de komende maand nog iets verbeteren dan
is de tijd te kort om alles administratief
voor te bereiden. Een verloren jaar, maar
dat is niet geheel waar. Op 28 aug. hebben
we wel onze jaarlijkse jongdierenavond
in het Wierickehuis kunnen houden. Met
205 dieren een aantal dat wij misschien
nooit hebben ontvangen. Een avond om
trots op te zijn. Jammer dat we er geen
ruchtbaarheid aan konden geven, zodat er
geen belangstellenden aanwezig konden
zijn.
We hopen met zijn allen dat we de Covid
19 er snel onder krijgen en dat degene
   
mogelijk herstel krijgen.
Hopen op betere tijden.
Blijf gezond.
Karel Koot,
voorz. D.V.V.

Regeren is vooruitzien?
Toevallig vind ik de Quest van oktober 2019 in een rommelbakje.
Daar lees ik het artikel "Zonder prik."
Ik citeer:
" Dan in maart 2026 gaat er een siddering door het land: polio is terug.
Nu trekt de ziekte een spoor door Nederland.
Duizenden mensen raken besmet, tientallen worden ook echt ziek. Drie
van hen komen te overlijden, waarvan twee jonge kinderen.
Ten gevolge van deze nieuwe dreigingen raakt de handdruk in onbruik.
In het openbare leven vertonen steeds meer mensen zich met
een mondkapje. Die maatregel biedt niet genoeg bescherming om
besmetting helemaal te voorkomen, wel om verspreiding te vertragen.
Ondertussen worden festivals afgeblazen om verdere verspreiding te
voorkomen en vermijden steeds meer mensen zulke evenementen in
zijn geheel." "Angst voor infectieziekten gaat samen met groepsdenken,
etnocentrisme en vooroordelen van groepen die worden gezien als
besmettingsdreiging."
(Merrill Singer)
Vooral de migranten zullen nog verder gemarginaliseerd worden dan al
het geval is.
Misschien kunnen we onze politici bij aantreden een abonnement op de
"Quest" cadeau doen?
Nicky Hazewinkel

Getuigen gezocht,

Uiteraard doen we dit op een zo’n veilig mogelijke
manier en onder voorbehoud van mogelijk nieuwe
regelgeving van het kabinet.

Op jl. donderdagmorgen 12 november is er een aanrijding geweest met
  [    \ ]
aanrijding heeft plaats gevonden in de bocht naar de basisschool De
Brug in de Burgemeester Bruntstraat. De schade is niet gering.
De eigenaar van de Honda CR-V (peuterjuf van De Brug) is op zoek naar
getuigen.
Wie heeft de aanrijding zien gebeuren
in de bocht bij basisschool De Brug
   <  
over het soort aanrijding en door welk
vervoermiddel.Graag uw reactie naar
pgbrug@kmnkindenco.nl
Dank voor uw medewerking alvast!

Het College van Bruggemeesters

Peuterjuf De Brug
Ariëtte Dijs

Verkoop vignetten in de Dagwinkel:
Zaterdag 19 december van 10.00 tot 13.00
Zaterdag 9 januari
van 10.00 tot 13.00
Zaterdag 23 januari
van 10.00 tot 13.00

info@pmvanbemmel.nl



7 keer op rij
Beste Wijnsupermarkt

2020

5 keer op rij
Meest Verantwoorde Supermarkt

2020



3 keer op rij
Beste Vleeswaren Supermarkt



2 keer
Klantvriendelijkste Supermarkt

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019


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

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00

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

diner

cafe

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

