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Explosief 
in kleur!

www.drukkerijvuurpijl.nl

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes

> Doordruksets
> Facturen

> Brochures
> Folders

> Vlaggen
> Visitekaartjes
> Textiel

> Trouwkaarten
> En nog veel meer

Bodegraven en wijde omgeving
E-mail: info@baeldeuitvaarten.nl
www.baeldeuitvaarten.nl

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

Baelde uitvaarten,
professioneel en betrokken

                                                                          
  

 AUTOSCHADE  
                Spanjeweg 26a Bodegraven             

 0172 652373     info@zaalautoschade.nl 

OOK ADVERTEREN?

Neem dan contact op met 
Henk Aberson

Bruggemeestersstraat 8 
Telefoon 688 362

h.a.aberson@online.nl
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Hoe gaat het?

Corona komt, corona gaat en komt weer terug, gaat weer weg en 
brengt ons in een andere wereld. Voor de één is er weinig aan de 
hand, voor de ander is de wereld wel heel klein geworden nu. De 
herfst en winter staan voor de deur, wat ze gaan brengen weet 
niemand. Nu weten we dat nooit, maar nu er vele vastigheden zijn 
verdwenen of veranderd, kan dat onplezierig aanvoelen. 

Op zoek naar houvast in ons dorp is er de winkel en ook het Huis 
van Alles opent weer schoorvoetend haar deuren.  De kinderen 
gaan gelukkig weer naar school. Opeens herinner ik me de 
Facebookgroep: ‘Nieuwerbrug helpt elkaar’ die is opgericht in het 
begin van de coronatijd om elkaar als dorpsgenoten te helpen. Er 
zijn zo’n 200 leden. Op dit moment is het vooral een platform voor 
‘gevonden en verloren’. Katten, sieraden, hondendrollen, 
sleutelbossen, een pinguïn, werk en wat niet meer. Het verbindt 
mensen.

En die verbinding, ik raak hem af en toe wat kwijt. Niet met het 
dorp, maar met allerlei mensen. Iedereen heeft een mening, alles 
lijkt zwart-wit, je bent voor of je bent tegen. Af en toe doe ik er 
daarom maar het zwijgen toe. Dan is het soms heel prettig om de 
vraag gesteld te krijgen: ”Hoe gaat het?” Als ik dan vertel dat ik 
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heerlijk genietend van de plek waar we wonen met alle ruimte om 
���������������������������������������������������������������
de prachtige wolkenluchten, dan merk ik dat we eigenlijk wel 
bofkonten zijn in deze coronatijd.

Hoe gaat het met jou?

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

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.

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 0348 - 688127
 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 

ALGEMEEN

Verspreidingsgebied  Brandschouwerij Nieuwerbrug

Bezorging  Laatste dag van de maand

Oplage  860 exemplaren

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

  

De Nieuwsbrug digitaal U kunt nu ook de Nieuwsbrug   
 digitaal ontvangen in de vorm van  
 een PDF-bestand. Even een berichtje  
 naar: postvoordenieuwsbrug@live.nl  
 en u heeft het de volgende dag in uw 
 bus.

Drukwerk  Drukkerij Vuurpijl, Elim

Nieuws inzameling oud papier 
Logistieke en organisatorische redenen bij onze inzamelaar Cyclus hebben tot gevolg dat 
er iets verandert in de inzameling van het oud papier. Geen grote wijziging, maar wel 
goed om met u te delen. 
We waren gewend om de inzameling met twee kraakperswagens te rijden op 
zaterdagochtend. Vanaf september rijdt er echter maar één auto in een ochtend- en 
middagshift. Daarnaast is de aanvangstijd vervroegd van 08.30 uur naar 07.30 uur. Zaak 
dus om de minicontainers (kliko’s) op tijd aan te bieden. 
Dank voor uw medewerking. 

Namens de oud papiercommissie Brugkerk, 
Jan van Rooijen

oud papier 
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG

     WANNEER                 WIE                                 WAT                                         WAAR          TIJDEN

 

                                                    

   

01 oktober donderdag   S.A.M.   Ouderengym                          Wierickehuis  ` 09.30-10.30

01 oktober donderdag  E.V.C.   Koersbal                                    Wierickehuis   14.00-17.00

03 oktober zaterdag  Plukdag  Hogerijndijk 5 10.00-16.00

05 oktober maandag  Chr  Jeugd Clubs   M/J 3,4en5jaar   Wierickehuis            14.15-15.30 

05 oktober maandag  Chr Jeugd Clubs   M/J 6,7en8jaar        Wierickehuis        18.45-20.00

06 oktober dinsdag  Huis van alles  Warme maaltijd             Wierickehuis         11.45-13.30

08 oktober donderdag  S.A.M.   Ouderengym                         Wierickehuis        09.30-10.30

08 oktober donderdag   E.V.C.   Koersbal                                Wierickehuis        14.00-17.00

10 oktober zaterdag  Plukdag                                  Hogerijndijk  5 10.00-16.00

15 oktober donderdag   S.A.M.   Ouderengym                       Wierickehuis         09.30-10.30

15 oktober donderdag   E.V.C.    Koersbal                               Wierickehuis        14.00-17.00

17 oktober zaterdag   Brugkerk   Oudpapier          Dorp     07.30
22 oktober donderdag   S.A.M.   Ouderengym                           Wierickehuis        09.30-10.30

22 oktober donderdag   E.V.C.   Koersbal                                  Wierickehuis       14.00-17.00

29 oktober donderdag   S.A M.     Ouderengym                      Wierickehuis        09.30-10.30

29 oktober donderdag   E.V.C.     Koersbal                               Wierickehuis         14.00-17.00

Zijn er voor de maand oktober 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 

o
n

d
e

rl
in

g
e

Onderlinge ‘Rijn en Aar’ U.A.
Graaf Albrechtstraat 2-A  2415 AW Nieuwerbrug t: (0348) 688 316
Vosholstraat 1 2461 AB Ter Aar t: (0172) 605 700
info@ovmrijnenaar.nl www.onderlingerijnenaar.nl

Verzekeringen?
Onderlinge Rijn en Aar!

�������	
����������
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Project “Nieuwerbrug wordt steeds mooier!” 
In een periode van zo’n 9 maanden zal de zogeheten herinrichting 
plaatsvinden 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. Maandelijks geven wij een update 
over de werkzaamheden en eventueel overige bijkomende 
informatie 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. 

Oktober2020
Naar verwachting worden de werkzaamheden(-het asfalt en 
de bestrating opbreken -de kantopsluiting vernieuwen -nieuwe 
bestrating leggen -kolken/putten vervangen/herplaatsen)aan 
de Hoge Rijndijk in het werkgebied vanaf het kruispunt Hoge 
Rijndijk en Bekenespad tot aan het kruispunt Hoge Rijndijk 
en ’s-Gravenhof 2) in oktober afgerond. Inmiddels zijn er aan 
de Hoge Rijndijk meerdere dwars-en langsparkeervakken 
gerealiseerd. De werkzaamheden worden in week 41 en 42 
voortgezet tot het volgende kruispunt, de Burg. Bruntstraat. In 
week 43 (19 oktober –23 oktober) zullen er asfaltwerkzaamheden 
plaatsvinden op de Hoge Rijndijk, en wel op het stuk vanaf 
huisnummer 35 (aansluitend op straatwerk) tot het kruispunt met 
de Burg. Bruntstraat. Er zal in deze week gestart worden met 
enkele voorbereidende werkzaamheden, waarna op woensdag 
21 oktober gestart zal worden met het asfalteren. Tevens zal 
eind van week 43 gestart worden met het volgende werkvak: 
Kruispunt Hoge Rijndijk en Burg. Bruntstraat tot het kruispunt 
Hoge Rijndijk en J.W. Frisostraat. 
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 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
��	
�	����������������������
 
Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. 
 

BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur

BRUGKERK

Diensten om 9.30  
en  18.30 uur

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUWERBRUG

De apotheekhoudende huisartsenpraktijk aan de Gravin 
Jacobastraat 24 is op werkdagen telefonisch bereikbaar 
tussen 8.00 en 17.00 uur op nummer 0348 -688379 Ook voor 
spoedgevallen kunnen mensen terecht via het reguliere 
nummer 0348 - 688379 (keuzemenu nummer 1). Voor dringende 
huisartsenhulp 's avonds, 's nachts, in het weekend en op 
feestdagen belt u het nummer van de huisartsenpost

Midden Holland 
Bleulandweg 10, 2803 HH te Gouda 
Telefoon 0182-322 488  www.hapmh.nl 

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

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

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

 4 okt. ?????             
 18.30 uur  ds. A. W. van der Plas, Waddinxveen 
11 okt 09.30 uur ds.  A.  Baas         
 18.30  uur  ds. W. A. van der Born, Hei- en Boeikoop     
�������� 	
��	������������������������
 18.30  uur  ds.  A.  Baas       
25 okt. 09.30  uur  ds.  A.  Baas   
 18.30  uur  ds. Joz. A. de Koeijer,  Ermelo 

Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven.
  

 4 okt. De heer Nathan Noorland

                Startzondag 

11 okt.   De heer C. Hoogendoorn,  Amersfoort 

18 okt.   De heer Nathan Noorland 

25 okt.   De heer Arjo van der Steen  

Nieuwerbrug wordt steeds mooier!



onderhoud, reparaties,
apk keuringen,
in- en verkoop
van alle merken auto’s

volkswagen audi specialist

autoservice

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

Jan Wijnen en Ronald Feijt  telefoon  0348 - 460170

VERKAIK WAARDER

Verkoop • Reparatie • Onderhoud
Wasstraat •  Tankstation

Kijk voor onze voorraad auto’s en aanhangwagens op:

www.verkaikwaarder.nl
De Groendijck 49 - 3466 NJ  Waarder - Tel.: (0348) 50 14 29

info@verkaikwaarder.nl

AUTO'S EN AANHANGWAGENS

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

Wildhandel Arjan de Wit
Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug

Tel. / fax: 0348 - 688 147
Mobiel: 06 - 55 100 457

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

volkswagen audi specialist
Wij zijn gespecialiseerd in al het onderhoud

en reperatie's van uw vw audi seat en skoda.

Golf van Biskaje 4a-10
3446 CP Woerden
www.autoserviceJaron.nl
in fo@autoserv iceJaron.n l

✆ 0348 - 460170

Oedeemfysiothera rapie

Telef  W

Telef

www.fysiot

fo@fysiot

Telef  Waarder 0348 - 50 15 05

Telef werbr

www.fysiotherapiemaxim

fo@fysiotherapiemaxim
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Fietstocht door ons hoofdkwartier

de knutselclub

Hallo kids!  

Wij gaan weer van start! 
Maandag 5 oktober gaat de christelijke jeugdclub Nieuwerbrug weer beginnen! 
Maandagmiddag meisjes en jongens van groep 3, 4 en 5 (14.15-15.30 uur) 
Wierickehuis 
Maandagavond meisjes en jongens van groep 6, 7 en 8 (18.45-20.00 uur) 
Wierickehuis 
We luisteren naar een verhaal uit de bijbel  en praten hierover. Daarnaast 
is er vooral veel tijd voor creatieve uitspattingen! De eerste clubmiddag of 
avond is vrijblijvend te bezoeken voor slechts 2 euro per middag of avond  
Dit jaar zal er 2x in de maand een club middag of avond zijn. 
Het clubseizoen loopt van november tot eind maart. De kosten na de 
herfstvakantie zijn 20 euro per kind voor het hele seizoen.    
Lijkt het je ook leuk om te komen? Je bent van harte welkom!  
Heb je nog vragen bel of mail gerust. 

Mieke Smith 06 40408067
miekesmith13@gmail.com 

In het kader van de Maand van de 
Geschiedenis wordt op 10 oktober om 
���		��������������������������������
bij de Reeuwijkse Hout. Een route die 
gasten van Landal Greenparks door ons 
dorp zal leiden.
��� ������� ��������� ����� ���� ����
hoofdkwartier van de prins’, naar Willem 
III van Oranje. De prins had in 1672 zijn 
hoofdkwartier en legerkamp liggen 
tussen Nieuwerbrug en Bodegraven. 
Verschillende locaties die met dit 
hoofdkwartier te maken hebben worden 
via de izi-TRAVEL audiotour besproken. 
In ons dorp hoort u verhalen over het Hof 
te Waarder, de tolbrug, de verschillende 
schansen die in Nieuwerbrug hebben 
gelegen, de Knodsenburg, de Weijpoortse 

Op zaterdag 3 en 10 oktober bent u van harte 
welkom bij ons in de Koningsgaard. Ook dit seizoen 
hangen de bomen weer vol heerlijke Gieser 
Wildeman en Saint Rémy, beide stoofperen. Neem 
zelf een emmer of tas mee. De kosten zijn 50 cent 
per kilo en u mag zoveel plukken als u wilt. 
De boomgaard is te bereiken via Hoge Rijndijk 105 
(volg de pijlen).  
Het hek is geopend van 10.00-16.00 uur. 
Er is voldoende ruimte om afstand te houden 
en u blijft zelf verantwoordelijk om de 
coronamaatregelen na te leven. U wordt gevraagd 
uw gegevens in te vullen bij aankomst. 

Met vriendelijke groeten,
Jan en Astrid van Rooijen

molen en Fort Wierickerschans. De TimeSwitch app 
Nieuwerbrug 1672 is ook gekoppeld aan deze route.
 

��������"���#�����$�%����&��*
gen, Waarder, Nieuwerbrug, 
naar Bodegraven. Maar het 
rondje kan ook worden gestart 
in Nieuwerbrug.
Naast de gesproken verhalen 
bied de app per locatie meer 
informatie en afbeeldingen van 
vroeger en nu.
Ook zullen er bij alle waterlinie-
locaties kleine informatiebord-
jes worden geplaatst. Deze 
verwijzen naar de route en 
meer informatie op de website.
Lees meer op 

Stoofperen plukken 

100 jaar Oranjevereniging “Prinses Juliana” 

Dit jaar geen grote activiteiten meer van de Oranjevereniging, maar 
we zijn al bezig met de activiteiten van volgend jaar, ons 100 jarig 
jubileumjaar. We hebben al veel ideeën maar kunnen nog niet veel 
uitwerken omdat we niet weten wat voor corona maatregelen er dan 
nog zijn. Wel weten we dat we op vrijdag 15 januari 2021 ons 100 
jarig jubileum vieren. Het hangt van de coronamaatregelen af in 
welke vorm, maar we gaan het wel vieren. Daarom roepen we alle 
����&������+���������<�=�>�����<�+����&�$� ����Q��X���%���+�Y����
	[*\�]\�
����Y�"�������*<��+����+��X���^���<��+�>�<�=������������
overzicht kunnen maken van alle oud-bestuursleden. 
Ook zijn wij op zoek naar foto’s en verhalen over de Oranjevereniging, 
heeft u thuis nog iets over de Oranjevereniging of weet u nog een 
leuk verhaal over één van onze activiteiten de afgelopen 100 jaar 
dan zouden we dat heel graag willen weten. Meldt u dat dan ook bij 
bovenstaand adres/telefoonnummer. 

Marianne Hogendoorn
Oranjevereniging “Prinses Juliana” 

100 jaar Oranjevereniging 

www.hoofdkwartier1672.nl/routes



8 Zaterdag 13 juni: 

euroline
rolluiken en zonwering

Zekerheid van rolluiken en zonwering: Romazo Garantie

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

Dealer van

Meubelmaker

WIMMULCKHUYSE
Ambachtelijke houtbewerking

op interieurgebied

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

Gespec
ialiseerd

in keukens!

Francken Metaal BV
Reparatie en contructiewerkplaats

Hoge Rijndijk 7 • 2415 AC Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 68 83 37 • Telefax 0348 - 68 87 55

Trappen, bordessen, hekwerken
staalcontructies, verankeringen en

bevestigingsmaterialen.

Goudseweg 149a
2411 HK Bodegraven

Telefoon 0172 - 61 42 31

Installatiebedrijf

HAGOORT BV

GAS - WATER - SANITAIR
LOODGIETERSWERK

VERWARMING

erkend
lid
van
Romazo

Weyland 15
2415 BA Nieuwerbrug
Tel. 0348 - 550 725
Fax 0348 - 550 500

Mobiel: 06 22 74 65 77

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

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

T
F

E
I

Weijpoort 37a
2415 BW Nieuwerbrug a/d Rijn

   . 0348 68 85 86
   . 0348 46 76 34

   . info@mobiel-autoaanpassingen.nl
   . www.mobiel-autoaanpassingen.nl

M    BIEL
AUTO- EN RECREATIE

AANPASSINGEN

O

Trappen, bordessen, hekwerken
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Anita van der Neut                 
Steenbakker 15

2415 CH Nieuwerbrug      
Telefoon 06-23344639                    

landelijk geregistreerd        
qq{�|������>����>�����������������

Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl
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Terwijl de grootste wapenbedrijven ter wereld 
zich opmaken voor een grote wapenbeurs die 
tussen 10 en 13 september in Londen wordt 
gehouden, toont een nieuw Amnesty-rapport 
aan dat bedrijven als Airbus, BAE Systems 
en Raytheon hun wettelijke verplichting om 
mensenrechtenschendingen te voorkomen en 
aan te pakken (due diligence) niet nakomen. 
��� &��������� &���$"��� <������ �� "���
zorgen dat hun producten niet gebruikt 
worden voor mensenrechtenschendingen en 
oorlogsmisdaden in bijvoorbeeld Jemen of 
Syrië.
Voor ‘Outsourcing Responsibility’ nam 
Amnesty International contact op met 22 
wapenbedrijven en vroeg hen uit te leggen 
hoe zij zich houden aan hun verplichting 
volgens internationale standaarden om 
mensenrechten te respecteren. Geen van 
de 22 bedrijven kwam met een bevredigend 
antwoord en 14 van hen reageerden helemaal 
niet.
‘De rol van wapenbedrijven tijdens dodelijke 
>��X�>����=��+�����}����*~�&�������+�"��+����
lang de olifant in de kamer. Terwijl landen 
als het Verenigd Koninkrijk terecht voor 
de rechter verschijnen voor hun roekeloze 
wapendeals, komen wapenbedrijven tot nu 
toe weg met hun winstgevende leveranties’, 
aldus Amnesty International.
‘Geen van de 22 bedrijven waar we contact 
mee opnamen was in staat aan te tonen dat 
rekening werd gehouden met mensenrechten 
bij hun leveringen. Niet alleen toont dit 
een grote mate van desinteresse in de 
menselijke kosten van hun leveringen, 
maar deze bedrijven en hun topmensen 
kunnen mogelijk ook worden vervolgd voor 
oorlogsmisdaden.
Terwijl de mensenrechtenverplichtingen van 
staten om de internationale wapenhandel 
te reguleren goed is geregeld in het 
Wapenhandelverdrag, wordt de cruciale 
rol van bedrijven die militaire goederen en 
diensten leveren vaak over het hoofd gezien.

Amnesty Nieuwerbrug
 

Wapenbedrijven houden te weinig 
rekening met mensenrechten

Half september 2020 starten werkzaamheden in het westelijk gelegen deel van 
project De Wijde Wiericke te Nieuwerbrug. Hiermee maakt de aannemer het terrein 
geschikt voor de bouw van onder andere een school en woningen. 
Het terrein van de tijdelijke natuurspeeltuin en de voormalige hondenuitlaatplaats 
wordt eerst geëgaliseerd. Bosschages worden verwijderd, slootjes gedempt of 
"�&������������&�+&���������"��������$��+�$������������������"�����������+������
Ook wordt het clubhuis van de voormalige ijsbaan weggehaald. 
Na de egalisatie wordt een deel van het gebied onderzocht op niet-gesprongen 
explosieven. Als er een verdacht object ligt, wordt dit nader onderzocht en zo nodig 
geruimd. 
Om ervoor te zorgen dat het gebied in de toekomst niet teveel gaat zakken, wordt 
het terrein tijdelijk voorzien van extra zand. Deze voorbelasting wordt volgens 
planning eind oktober 2020 aangebracht en blijft naar verwachting een jaar liggen. 
De aannemer verlegt de bouwweg op De Wijde Wiericke naar de plek van de 
��������"������+�����������"���������������$�����=����<���������"�+������"������
bestaande dwarsverbinding in het oostelijke gelegen deel van de wijk en wordt ter 
hoogte van de tennisvereniging aangetakt op de Brandschouwer. De toegang naar de 
volkstuinen blijft behouden. 
Beperken van hinder en overlast 
De werkzaamheden kunnen enige hinder geven. Geprobeerd wordt om dit tot een 
minimum te beperken. De aannemers die de werkzaamheden gaan uitvoeren, 
hebben de opdracht om, uitzonderingen daargelaten, reguliere werktijden aan te 
houden (7.00-17.00 uur). Zij maken gebruik van de bouwroute Graaf Florisweg, 
Graaf Albrechtstraat, Brandschouwer en houden de aanliggende wegen schoon. 
Op de website https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/de-wijde-wiericke vindt 
u de laatste informatie.

Annemiek van der Meer
Communicatie Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Op vrijdagavond 4 september is de tentoonstelling “75 
bevrijding in Nieuwerbrug” geopend door wethouder 
Odd Wagner. De opening, die plaats vond in de grote 
zaal van het Wierickehuis i.v.m. de coronamaatregelen, 
����������<������+�&�+������++������� ����Q��X���%�
voorzitter van de Oranjevereniging, opende de 
avond waarna zij het woord gaf aan Michiel van de 
Burgt van de tentoonstelling commissie Wierickehuis. 
Michiel toonde enkele beelden van voorwerpen uit de 
oorlogstijd die nu niet kunnen worden tentoongesteld 
i.v.m. met de corona maatregelen. Daarna nam 
wethouder Odd Wagner het woord en openende 
tentoonstelling. De panelen met foto’s en verhalen 
hangen in de gang op 1,5 meter afstand van elkaar 
zodat iedereen ze veilig kan bekijken. Voor het 

De Wijde Wiericke  

Tentoonstelling  75 jaar bevrijding in Nieuwerbrug  

samenstellen van de tentoonstelling is gebruik gemaakt van de collectie van Gijs Boer 
en het streekarchief RHC Rijnstreek 
en Lopikerwaard. 
U kunt de tentoonstelling bekijken 
tijdens openingstijden van het 
Wierickehuis en van het Huis van 
Alles. 

Marianne Hogendoorn
Oranjevereniging “Prinses Juliana”

De Wijde Wiericke – 
Start voorbereidende 
werkzaamheden 

brugje

Ervaren klusjesman heeft nog wat vrije 
zaterdagen. Prijs afhankelijk van de 
werkzaamheden. 
Bel Artur, tel. 06 16555526
 
Met vriendelijke groet
Arthur Rzepecki
Nieuwerbrug

Gezocht



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.

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

Verweij Houttechniek Barwoutswaarder 97  3449 HL Woerden

T: 0348 - 68 82 82  F: 0348 - 68 81 11  I: www.verweij-ht.nl  E: info@verweij-ht.nl

K O Z I J N E N

R A M E N

D E U R E N

praktijk
Bodegraven
Dierenartsen

BV

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

• onderhoudsschilder
• decorateur
• hout- en marmerimitatie
• muurschilderingen

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

Burg. Bruntstraat 1
2415 AJ Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 68 82 69
Telefax 0348 - 68 86 46
www.vanschaiktransport.nl
Info@vanschaiktransport.nl

V
C
A

GM

HECKLIST

ANNEMERS

ISO 9001 : 2000

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

WIL DE WIT

WEYLAND 19
2415 BB NIEUWERBRUG AAN DE RIJN

TELEFOON 0348 - 68 84 22

Weijland  22
2415 BB Nieuwerbrug

Telefoon 0348 - 688 070
Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66

��������	

�����������
����������������

0172-613798 

Bereikbaar 24 uur per dag,  
7 dagen per week 

�������	
������������

�������
����	������
�
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 E-mail: vrolijkevoetje@ziggo.nl
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“Ik heb niets met water”.  

Een interview met de oudste(?) in ieder geval 
één van de oudste inwoners van Nieuwerbrug: 

  
  

Ook aanwezig zijn dochter Lia (71) en zoon 
Gerard (61) die respectievelijk in Woerden 
en Bodegraven wonen. Dochter Ellie ( 67 ) 
woont ook in Woerden maar was wegens het 
perenplukseizoen niet aanwezig.  
Zijn ouderlijk huis stond in Rietveld waar hij 
opgroeit met 3 broers en 3 zussen. Na zijn 
huwelijk met Trijn den Hartog woont hij 
aanvankelijk op Rietveld pal aan de Rijn. 
Hier worden zijn kinderen geboren. Vanwege 
de slechte staat van de woning is hij verhuist 
en woont hij nu al decennia in Nieuwerbrug. 
Op zijn 14e  begonnen met werken; vol of 
leeg scheppen van dekschuiten die op de 
Rijn heen en weer voeren. Dat beviel niet; 
“zwaar werk”. Ook heeft hij nog korte tijd 
gewerkt bij de Put van Broeckhoven, hier 
waren de werkzaamheden het teren van de 
lorries. Zijn latere schoonvader heeft hier 
een Romeinse ruiterhelm gevonden. Een 
replica hiervan staat op het Willemsplein in 
Bodegraven. 

~+����+��������������������������+�$�����
schep weg en werd stratenmaker.  Dit 
heeft hij tot zijn pensioen gedaan. 
Tinus wil wel 100 worden. “Dan gaan we 
met zijn allen naar Dubai” zegt dochter 
Lia. 
“Geen idee waarom daar, maar dat riep 
zijn achterkleinzoon Luke”. 
Dat wordt dan een retourtje voor 23 
mensen; kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen.  
Want zo groot is de aanwas inmiddels. 
Hij gaat het vast halen, die honderd, 
��=���� =�$�� ����� >��������� ��$� ����� =�+Y�
nog licht huishoudelijke werkzaamheden, 
zegt Lia. 
“Hij kookt zelf en doet ook nog de tuin 
zelf inclusief de heg “ voegt Gerard toe. 
Opmerkelijk. Tinus glundert een beetje. 
Wat maakt wonen in Nieuwerbrug leuk? 
Tinus zou het eigenlijk niet weten. 
“Het ging zoals het ging”. 
Heeft hij wel eens de Rijn dichtgevroren 
gezien? 
“Nou en of en zelfs een keer dat de 
groenteboer met zijn bedrijfsauto zo 
de Rijn op reed”. Toen was het ijs wel 
meer dan een halve meter dik beeldt 
Tinus uit met zijn handen. Tijdens deze 
vorstperiodes was er als stratenmaker 
geen werk te verrichten. Dan was hij vaak 
op de ijsbaan achter boer Lievaart op 
Barwoutswaarder. Dan werd de baan 

Bruggemeestersstraat 

Sinds de herinrichting van de Korte Waarder is het veel drukker 
in de Bruggemeestersstraat. Mensen mijden bewust de Korte 
Waarder. Prima voor Boy en Dunja, maar slecht voor de 
bestrating. Als twee trailers elkaar moeten passeren, wordt het 
trottoir daarvoor gebruikt en je ziet de straat golven. De huizen 
zijn allemaal van voor 1900 en niet berekend op dit zware 
verkeer. Toen reden er alleen paard en wagens en die wogen 
geen veertig ton. Om de huizen te beschermen komen er weer 
extra paaltjes. Verder loopt het verkeer regelmatig vast als er 
van twee kanten vrachtauto’s of tractoren komen. Om maar 
niet te spreken van de verkeershufters die de voorrang borden 
negeren en tegenover elkaar op de brug komen te staan. Soms 
hilarisch, maar niet leuk als je er achter staat. De vervanging 
van de stoplichten gaat voorlopig niet door. Het beheer gaat 
over van de gemeente naar de provincie, waarom? Misschien om 
ambtenaren bezig te houden. 

H.A. 

Stoplichten

Omdat de stoplichten niet werken ontstaan 
er gevaarlijke situaties. Omwonenden
hebben de aannemer gebeld en om 
waarschuwingsborden gevraagd, helaas 
zonder resultaat. 
������� �� ��<�� ����� �+�>������
vallen...…….?

H.A.

geveegd en koek en zopie verkocht. Hij 
vond dat een mooie tijd. 
Oud worden is natuurlijk niet alleen maar 
leuk.  
“Er zijn er nog maar weinig over. Tja, zo 
gaat dat” zegt Tinus berustend. 
Zijn vrouw Trijn is ook al lang overleden. 
Ze had op het laatst die rotziekte 
Alzheimer. 
“Als ik dat krijg dan hoeft het van mij niet 
meer.” zegt Tinus. 
Ondanks dat hij bijna de helft van zijn 
leven langs de Rijn gewoond heeft kan hij 
niet zwemmen. 
“Ik heb niets met water”.

Nick Hazewinkel

Tinus Lens, 98 jaar 
Een kleine alerte man 
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'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

Maatjes gezocht: 
iets betekenen voor een ander via maatjesproject Samen Sterk.  
Basistraining maandag 5 oktober 2020 Bij SAM, Bodegraven 
Altijd al iets willen betekenen voor een plaatsgenoot? Dan is dit jouw 
kans!  
Maandagavond 5 oktober 2020 is er een basistraining in Bodegraven 
voor (nieuwe) vrijwilligers van maatjesproject ‘Samen Sterk', gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk. 
Mensen uit uw omgeving (uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk) willen 
graag een maatje. Deze maatjesvragers variëren in leeftijd tussen de 12 
en 92. Ze willen graag samen op pad, samen sporten, een goed gesprek 
of een beetje hulp om meer onder de mensen te komen.

Samen Sterk

   
Een vrijwilliger (maatje) wordt 
één-op-één gekoppeld aan 
iemand die een maatje wil. 
Mogelijk ga je wekelijks een 
uurtje langs, sommige mensen 
vinden 1x per twee weken of 
een maandelijkse afspraak 
voldoende. Uiteraard kun je hier 
ook als vrijwilliger aangeven wat 
voor jou passend is.  
Je helpt iemand de draad weer op te pakken en samen (nieuwe) dingen 
te gaan ondernemen. Je staat als maatje naast de ander, met als 
uitgangspunt dat jullie allebei plezier beleven aan het contact.  
Ga je aan de slag als maatje, dan zijn er ook interessante trainingen en 
bijeenkomsten die jou ondersteunen in jouw vrijwilligerswerk. 
Tijdens deze basistraining ontmoet je andere vrijwilligers en krijg je een 
duidelijker beeld van wat het inhoudt om een maatje van iemand te zijn. 
Heb je interesse, meld je dan aan via samensterk@samvrijwilligers.nl  De 
basistraining is maandagavond 5 oktober van 19:00 tot 21:00 Bij SAM in 
Bodegraven. Graag vooraf opgeven. Voorafgaand zal iemand van Samen 
Sterk met u een kennismakingsgesprek houden, zodat verwachtingen 
over en weer duidelijk zijn.  

Wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met  
Samen Sterk - maatjesproject www.samwelzijn.nl  
samensterk@samvrijwilligers.nl 
06 – 45 01 86 98

warme maaltijd 

Uitnodiging warme maaltijd 
6 oktober 2020 

Eén keer in de maand wordt in 
het Huis van Alles Nieuwerbrug 
een warme maaltijd geserveerd 
voor alle dorpsbewoners. Na maanden van stilte kunt 
u nu weer aanschuiven. Een maaltijd kost € 6,50 per 
persoon, inclusief een drankje. Natuurlijk worden 
�++�� "��=���<������+��� �������� �<� ��� ����
“coronaveilige” omgeving te kunnen genieten van een 
gezellige maaltijd. U bent van harte welkom! 
   

 
    Meloen met rauwe ham 
             *****
    Chili con carne 
             ***** 
    Vanille-ijs met warme kersen 

Wanneer: dinsdag 6 oktober 2020 
Waar: Huis van Alles, Wierickehuis 
Tijd: inloop 11.45 uur, maaltijd 12.00 uur – 13.30 uur 
Kosten: € 6,50 (overhandigen na de maaltijd) 
Inschrijven: t/m donderdag 1 oktober bij Mieke 
Burggraaf, telefoon: 06-29275234 - 
mail: mieke.tuin92@gmail.com
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Collecte Prinses Beatrix Spierfonds

In de week van 7 t/m 12 september is ook in Nieuwerbrug 
weer gecollecteerd voor het Prinses Beatrix Spierfonds.  
Het is de grootste jaarlijkse actie voor mensen met een 
spierziekte in Nederland. Het Prinses Beatrix Spierfonds 
zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. 
Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het doel is om alle 
spierziekten de wereld uit te krijgen door middel van 
������>�����+�$������=�����������������������>�������
stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak 
een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit 
van leven van patiënten nu. 
Vanwege de Corona-maatregelen, waren begin dit jaar 
veel collectes niet doorgegaan. Maar gelukkig mocht sinds 
kort weer huis-aan-huis gecollecteerd worden, waarbij de 
1,5 meter in acht werd genomen. Sommige collectanten 
deden dit op creatieve wijze, zoals uit de foto blijkt. 

Het kan zomaar ineens gebeuren. Een 
buurtbewoner of een goede vriend die in de 
&+����"���=�$���Y�����+�"��������������������
een hartstilstand. 

Wekelijks worden 300 mensen buiten het 
=��������������������������������+�����������
eerder burgers beginnen met reanimeren, hoe 

Nieuws van EHBO-vereniging 

beter. De inzet van een AED vergroot de overlevingskans. Want elke 
minuut telt na een hartstilstand. Direct beginnen met reanimatie 
"���&&�+������"�+�"�����������������=�>����"����+�>����������������
meteen gereanimeerd worden. Wanneer je daarbij ook de AED gebruikt, 
���Y�������+�>�����������������������"�+�"������������=�����<���
+��Y����	��������������+�>������&������=���<������������&�++����
wordt. Elke minuut na deze zes minuten, neemt de overlevingskans af 
met 10%. Maar wat moet je met een AED als je niet weet hoe je moet 
reanimeren? Een reanimatiecursus is daarom ook zekere geen 
overbodige luxe. Hier leer je niet alleen hoe je moet reanimeren maar 
ook hoe je een AED moet gebruiken. 
Als EHBO-vereniging Nieuwerbrug hebben we een hele mooie donatie 
mogen ontvangen van Stichting Wierickefonds, hier hebben we zowel 
nieuwe reanimatie poppen als AED’s van kunnen kopen.
Daarom is dit ook de reden dat wij dit jaar als EHBO-vereniging 
Nieuwerbrug 4x een reanimatiecursus aanbieden, 14 oktober, 4 
november, 2 december 2020 en 3 maart 2021, voor maar €15,- p/p. 

Dankzij de vrijwillige inzet van 13 
collectanten zijn alle adressen in 
Nieuwerbrug weer bezocht. De opbrengst 
in ons dorp was maar liefst € 902,23. Dit is 
ruim 100 méér dan het vorige jaar! 
Alle gevers en de 13 collectanten worden 
hartelijk bedankt voor hun bijdrage

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: 
· De oorzaken van een circulatiestilstand 
· Het vaststellen van een bewustzijnsstoornis en ademhalingsstoornis 
· Wat te doen als de circulatie weer op gang komt of toch aanwezig is 
· De mond op mondbeademing en hartmassage 

Na de cursus kunt u: 
��{���������+������&�$������+�>������"������++���
· De hulpverleningsdienst alarmeren 
· De reanimatie starten 
· De AED toepassen 

Na het met goed gevolg volgen van de cursus ontvangt U ook een 
��>���+����������+�<��#����<�����"����������+������#����<�����
Raad (NRR). Heeft u interesse om deze reanimatiecursus bij ons te 
komen doen dan kunt u per mail contact opnemen met Rianka 
Koolstra info@ehbo-nieuwerbrug.nl. Zij kan u van de nodige 
informatie voorzien. 

Martin Wolswijk 
Algemeen bestuurslid EHBO-vereniging Nieuwerbrug.

Groeten van 
Ria Boogert

collecte-
organisator 
	
���������
���
SPIERfonds

Koffie, thee & een praatje 

Iedereen is welkom! Komt u ook? Van 21 
september t/m oktober iedere maandag 
tussen 10.00 en 12.00 uur in het Huis van 
Alles Nieuwerbrug. We zitten dan in de 
grote zaal van het Wierickehuis (Graaf 
Albrechtstraat 1). In november één keer per twee weken. 
We houden rekening met de corona maatregelen. Heeft 
u verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis, dan zien we u 
graag de volgende keer. 
Maandagochtend 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober, 26 
oktober.    

  WARME MAALTIJD IN DE MIDDAG  06 oktober 

Iedere eerste dinsdag van de maand aanvang 12:00 uur  
Kosten: € 6,50 per persoon. Maaltijd is inclusief een 
drankje. Aanmelden kan tot vrijdag 2 oktober via Mieke 
Burggraaf: 0629275234 of via de mail: mieke.tuin92@
gmail.com 

 BINGO Woensdag 7  oktober om 20.00 uur. 

Kosten: 1 euro per rondje.  
Het is weer BINGO in ons Huis van Alles.  Zin in wat 
ontspanning, kom dan op naar het Huis van Alles voor 
een gezellige avond met een leuk spelletje Bingo. Wie 
weet ga je naar huis met een mooie prijs. U kunt gewoon 
inlopen. 

 SPELLETJESMIDDAG 

Iedere woensdag middag van 14:00 uur - 16:00 uur 
|�<������&������"����������++��$�%����$������%��Y�"���
een praatje. Ook met uw breispullen bent u van harte 
welkom! 

wie is de dief

Dag medebewoners van ons dorp.
Wie steelt is een dief, een oud versje uit een poesiealbum. 
Helaas wordt er in ons dorp het nodige gestolen uit auto's 
ed. De dader is helaas niet opgespoord en ligt niet op het 
kerkhof.
Blijf alert voor inbrekers a.u.b.
We hopen veilig te leven en te wonen in ons dorp.

Groet, Ria Boogert.
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Altijd wat

Uitslag Jongdierenavond D.V.V. 

maatregelen van medio juli gaf toch ruimte om dit door te laten gaan. 
Onder strikte voorwaarden van het RIVM en onze landelijke bond KLN ( 
Kleindier Liefhebbers Nederland) en medewerking van het Wierickehuis 
heeft dit op 28 augustus plaatsgevonden. Onze leden brachten 207 
dieren  bijeen. Onderverdeeld in 84 konijnen, 4 cavia’s, 69 hoenders 
en 48 dwerghoenders. Er waren 2 konijnen- en 2 hoenderkeurmeesters 
uitgenodigd die onder de huidige omstandigheden wilde komen om te 
keuren en op gepaste afstand tekst en uitleg te geven.  Aan het eind 
werden de mooiste dieren bekent gemaakt. 

Bij de Konijnen: 
Keurmeester G.v.d.Poel, 
Zijn mooiste     : Satijn ivoor met  F 96,5 pnt. van Timo van Oudenallen 
uit Wilnis. 
Mooiste op 1 na: Satijn ivoor met F96,5 pnt. van Timo van Oudenallen 
uit Winis. 
Keurmeester J. de Zeeuw, 
Zijn mooiste       : Duitse Hangoor met F96,5 pnt. van Karel Koot uit 
Bodegraven. 
Mooiste op 1 na : Hulslander met F96 pnt. van Gerda Nijenhuis uit 
Haastrecht. 
Mooiste konijn van het geheel: de Satijn van Timo van Oudenallen. 
Mooiste cavia    : CH-Teddy met F95 pnt. van Renzo Nap uit Waarder. 
Mooiste op 1 na : CH-Teddy met F95 pnt. van Ryan van Dijk uit Nieuwerbrug. 
                            Beide zijn jeugdleden en krijgen een beker met inscriptie. 

Bij de Hoenders: 
Keurmeesters B. den Blanken en B. Zomer. 
Mooiste Hoender: Barnevelder wit met F96 pnt. van Rinus van Zuilen uit 
Waarder. 
Mooiste op 1 na : New Hampshire met F96 pnt. van Frits Verkerk uit Ter 
Aar. 

Nieuws van de brandweer

Afgelopen periode hebben we een paar 
ongewone uitrukken gehad. We werden 
opgeroepen voor het assisteren bij een 
zoekactie naar dieven; zie 112hm.nl
Nieuwerbrug – Net als gister heeft de 
politie vandaag gezocht naar personen 
nabij de A12 in Nieuwerbrug. Gister werden er vier personen 
van Roemeense afkomst achtervolgd in een weiland en daar 
werden er twee van aan gehouden. Vandaar werd er nog eens 
één persoon opgepakt.
Maandagmiddag rende de vier mannen weg toen zij een 
medewerker van afdeling toezicht en handhaving van de 
gemeente zagen rijden bij de carpool nabij de A12. Hierop 
werd de politie gealarmeerd die met diverse eenheden een 
weiland afsloot waar de vier ingerend waren. Twee personen 
��������������X�����=�����>�������������+�����������"������
wor-den in een maisveld, de twee andere konden ontkomen. 
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Mogelijk wilde de twee voortvluchtige criminelen hun buit 
vandaag zoeken in het weiland, dit werd opgemerkt en dit 
resulteerde opnieuw in een zoektocht. De politie kon één 
persoon aanhouden en de ander was mogelijk te water 
geraakt, hierop werd de brandweer gealar-meerd. Na enige 

Verder werden we opgeroepen 
voor een bermbrand, een 
rookmelder die afging, een 
ongeval in Nieuwerbrug en een 
auto te water op de Korte 
Waarder. Ook mochten we de 
ambulance assisteren bij het 
afhijsen van een persoon aan 
de Zuidzijde. Zie bijgaande 
foto's
Verder werden we opgeroepen 
voor een bermbrand, een 
rookmelder die afging , 
een ongeval in Nieuwerbrug en 
een auto te water op de Korte 
Waarder.
 
En mochten we de 
ambulance assisteren bij 
het afhijsen van een 
persoon aan de Zuidzijde.

Mirjam van de 
Ruitenbeek

tijd zoeken werd de actie afgebroken, er is dus nog één persoon 
voortvluchtig.

Bij de Dwerghoenders: 
Keurmeester B. Zomer, 
Zijn mooiste: Brahma patrijs met F96 van 
Dennis van Oudenallen uit Wilnis. 
Mooiste op 1 na: Plymouth Rock gestreept van 
Piet v.d.Mel uit Kamerik. 
De prijswinnaars konden weer kiezen uit een 
zak diervoeder geschonken door Fauna Plaza 
uit Oudewater of een kaasje van Kaasboerderij 

Wat is er weer veel gebeurd, de afgelopen maand.  De 
scholen zijn weer begonnen. De Hoge Rijndijk is nog 
steeds opengebroken en de eerste verzakkingen in de 
nieuwe straten zijn al zichtbaar. 
Lopend langs de Wiericke zag ik drie vrolijke jochies 
met blikken bier en oranje ballonnetjes in het gras 
liggen, terwijl de vierde hevig stond te kotsen. Ouders, 
ouders!! Maar hoe kan het anders in een land dat 
bestuurd wordt door ministers als Grapjanus, Slavink 
en Aagie-Kagie. En niet te vergeten het “Halsje van 
Amsterdam”. Langs de Weiweg bloeiden volop gele 
+������&��$��� ��� ��� ��� ���� +���� ���� X����� ���Y��
met maar één schaar, waardoor hij rondjes liep. Maar 
even in het land gezet. Ook kwamen wij een zwarte kip 
tegen die zo dik in de veren zit dat je zijn kop niet kon 
zien. Zo kom je altijd wat tegen. 

H.A. 

Wij leven momenteel in een onzekere tijd. De corona 
heeft ons hele land en de gehele wereld in haar greep. 
Lang zag het er naar uit dat wij onze jongdierenavond 
die al jaren gepland staat op de laatste vrijdagavond 
in augustus niet door kon gaan. Maar de versoepelde 

v.d. Bas uit Nieuwerbrug. 
Zo kunnen wij terug zien op een mooie maar  lange 
avond met onze leden en hun dieren. 
Het bestuur gaat zich nu buigen over de voorbereidingen 
voor onze tentoonstelling 
op 10 en 11 december.  Hopende dat de omstandigheden 
niet verslechteren en de regels minimaal het zelfde 
blijven. Anders zal dit heel moeilijk worden. 
Maar we blijven hoopvol gestemd en blijf allen gezond.  

Karel Koot , voorz.



hoogendoorn.bestellenbijplus.nl
Dorp 14 | 3466 NG Waarder | T: 0348 50 13 11
Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00

BESTEL EENVOUDIG ONLINE
BIJ PLUS HOOGENDOORN

BOODSCHAPPEN 
BEZORGEN THUIS 
OF OP KANTOOR?

www.facebook.com/el.rey.woerden
www.el-rey.nl |  T: 0348-416645

tapas      cocktails       soulfood       more

diner       cafe       catering

eyEl
& moresoul food

 TERUG IN WOERDEN
RIJNSTRAAT 3

7 DAGEN PER WEEK

 info@pmvanbemmel.nl

Eten  -  Drinken  -  Gezelligheid

www.eetcafedespijker.nl

De bree 38   I    2415 BG Nieuwerbrug   I   0348 - 506398 

Eetcafe De Spijker

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

OOK ADVERTEREN?

Neem dan contact op met 
Henk Aberson

Bruggemeestersstraat 8 
Telefoon 688 362

h.a.aberson@online.nl

De Bree 9  
2415 BE Nieuwerbrug aan de rijn 

Telefoon: 0348 - 68 81 35 / 68 88 08 
E-mail: info@kapteinschilders.nl 



 

bekijk alle acties op onze website
of maak online uw afspraak

www.kniploods43.nl

OPENINGSTIJDEN:

bel voor een afspraak
0348 - 746 210

Ons adres is:
Korte Waarder 43 - Nieuwerbrug

Dinsdag-donderdag    9:00-18:00 uur
Vrijdag                              9:00-21:00 uur
Zaterdag                          8:00-13:00 uur
Maandag                         gesloten

kapsalon voor 

dames, heren en kids
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