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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!
Informeer naar de
voordelige prijzen
06 - 20178714

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

Hart voor ons dorp

Bezorging

Laatste dag van de maand

Oplage

860 exemplaren

Kopij inzenden

voor de 15de van de maand,
per email aan
postvoordenieuwsbrug@live.nl

De redactievergadering duurde deze keer langer dan normaal. Er was
veel kopij om door te nemen. Fantastisch zoveel dorpsgenoten met
hart voor ons dorp. Sommigen bouwen in hun enthousiasme zinnen die
langer zijn dan te bevatten. We zetten er dan ergens een punt tussen
en beginnen een nieuwe zin. Of soms wordt er wel eens een t achter
een d vergeten. Maar heel veel meer willen we eigenlijk ook niet
aanpassen aan die aangeleverde stukjes uit het hart. Volmaakt zal ook
ons dorp nooit worden.

tolbrug@ziggo.nl NIET MEER GEBRUIKEN
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
Gerry van der Bruggen

Hoofdredacteur
Hoge Rijndijk 51a
Telefoon 0348 - 688007
postvoordenieuwsbrug@live.nl

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

Ook hier wordt aan het hart gesleuteld, gaat het zelfs helemaal op de
kop om het dorp nieuw leven in te blazen. Hoe we tot het stappenplan
hiertoe zijn gekomen in nauw overleg met de Nieuwerbruggers is nu
als voorbeeld gepresenteerd aan de gemeente voor de ontwikkeling
van een toekomstvisie voor de hele gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Dat is toch mooi!
Dat de aders en slagaders af en toe raken dichtgeslibd met andermans
(of is het ook onze eigen?) troep, mag de pret niet drukken. We
ruimen het met elkaar weer op en bouwen obstakels met
bloembakken, heggen en boomstammen om onnodige dichtslibbing
     
  
En mocht het dan toch nog tot een infarct leiden, dan is er altijd nog
redding door de brandweer of door de mensen die de cursus AED en
reanimatie hebben gevolgd.
Ik geniet vooral van de opmerkingen die ik steeds weer krijg van
mensen die in het hart van ons huis aan de keukentafel plaatsnemen
en naar buiten kijken. “Wat is het hier toch mooi, dat zou je niet
verwachten zo midden in de Randstad.”
Het hart is groen!
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 2019 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.

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.

collecte Hersenstichting
In januari 2020 is er in Nieuwerbrug gecollecteerd voor de
Hersenstichting.
Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 405,92 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank.
Jac. van Eck
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

TIJDEN

03 februari maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 3-4 en 5

Wierickehuis

14:30 - 15:45

03 februari maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 6-7 en8

Wierickehuis

18:45 - 20:00

03 februari maandag

New Bridge

Country Dancers

Wierickehuis

19:30 - 21:-30

04 februari dinsdag

NIVO

Trimmen

Gymzaal

19:30 - 20:30

06 februari donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09:30 - 10:30

06 februari donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14:00 - 17:00

Toneel

Wierickehuis

19:45

08 februari zaterdag
10 februari maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 3-4 en 5

Wierickehuis

14:30 - 15:45

10 februari maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 6-7 en 8

Wierickehuis

18:45 - 20:00

10 februari maandag

New Bridge

Country Dancers

Wierickehuis

19:30 - 21:30

11 februari dinsdag

NIVO

Trimmen

Gymzaal

19:30 - 20:30

12 februari woensdag

Smullen in de Hooiberg

Weiland 34

18:00 - 20:00

13 februari donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09:30 - 10:30

13 februari donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14:00

14 februari vrijdag

Toneel

Wierickehuis

19:45

15 februari zaterdag

Toneel

Wierickehuis

19:45

15 februari zaterdag

Brugkerk

Oudpapier

Dorp

08:30

17 februari maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 3-4 en 5

Wierickehuis

14:30 - 15:45

17 februari maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 6-7 en 8

Wierickehuis

18:45 - 20:00

17 februari maandag

New Bridge

Country Dancers

Wierickehuis

19:30 - 21:30

18 februari

NIVO

Trimmen

Gymzaal

19:30 - 20:30

20 februari donderdag

S.A.M

Ouderengym

Wierickehuis

09:30 - 10:30

20 februari donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14:00 - 17:00

24 februari maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 3-4 en 5

Wierickehuis

14:30 - 15:45

24 februari maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 6-7 en 8

Wierickehuis

18:45 - 20:00

24 februari maandag

New Bridge

Country dancers

Wierickehuis

19:30-21:30

25 februari dinsdag

NIVO

Trimmen

Gymzaal

19:30 - 20:30

27 februari donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09:30 - 10:30

27

februari donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14:00 - 17:00

27

februari donderdag

Oranje Vereniging

Jaarvergadering

Wierickehuis

20:00

dinsdag

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

Mail adres tolbrug@ziggo.nl NIET MEER GEBRUIKEN
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE
Diensten om 9.30
en 18.30 uur
01 mrt 09.30 uur ds. A. Baas

CREA BEA en INLOOP

19.30 uur ds. L. Plug, Barneveld

Iedere maandag 10.00 uur – 12.00 uur
Met elkaar knutselen, het is elke keer weer een nieuw avontuur.
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 2,00 per week. Kom gerust
een keer langs. Ook kunt u gewoon eens binnen lopen voor een
     

09.30 uur ds. A. Baas

WARME MAALTIJD IN DE MIDDAG 03 maart

18.30 uur ds. T. C. Verhoef, Nijkerk
08 mrt 09.30 uur ds. B.J.W Ouwehand, Andel
18.30 uur ds. A. van Vuuren, Capelle a/d IJssel
11 mrt

ACTIVITEITEN

Biddag
15 mrt

18.30 uur ds. A.J. Mouw, Aalburg

Iedere eerste dinsdag van de maand aanvang 12:00 uur
Kosten: € 6,50 per persoon. Maaltijd is inclusief een drankje
Aanmelden kan tot vrijdag 28 februari via Mieke Burggraaf:
0629275234 of via de mail: mieke.tuin92@gmail.com

22 mrt

09.30 uur ds. Prop. H. N. Visser, Lisse

29 mrt

09.30 uur dhr. Nathan Noorland

WANDELEN

Kom over de brug dienst

Iedere dinsdag 13.30 uur
Onder begeleiding van een ervaren wandelcoach een leuke route
wandelen in en rond Nieuwerbrug. Het programma wordt aan u
aangepast. Deze activiteit is geschikt voor beginnende en ervaren
wandelaars. Kom op dinsdagmiddag om 13.30
uur naar het Huis van Alles en wandel lekker
mee. Uw deelname kost niets.

18.30 uur ds. M. Maas, Dordrecht

18.30 uur ds. A. Baas

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK
01 mrt ds. R. Stigter, Delfgauw
08 mrt ds. I. Terlouw, Blaricumt
15 mrt dhr. B. Maarleveld
Biddag
22 mrt ds. J.W. Leurgans, Moordrecht
29 mrt. dhr. Nathan Noorland
Kom over de brug dienst Bethlehemkerk

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 09008844 en vervolgens kunt u vragen naar één van de
volgende wijkagenten; Vincent Both of Hans Hazeborg.

SOOS
Iedere dinsdagmiddag 14.00 tot 17.00
Het Huis van Alles organiseert iedere dinsdag van 14:00 uur tot
16.00 gezellig met elkaar diverse activiteiten in de puntzaal van
het Wierickehuis. De soos bestaat al vele succesvolle jaren maar
kan altijd kaarters, rummicubbers, en sjoelers gebruiken, u bent
van harte welkom om mee te doen.

TABLET CAFÉ
Iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00
In het Tablet Café kunt u terecht als u nog niet veel van het
gebruik van uw laptop/tablet of internet afweet. Er staan
vrijwilligers klaar om u daarbij te helpen. Een bezoek aan het
tabletcafé is gratis en u kunt uw laptop/tablet gewoon
meenemen.

PAK EEN STOEL
Iedere dinsdagmiddag 15.00 uur – 16.00 uur
Pak een stoel is een informeel inloop moment waarvoor geen
afspraak nodig is. Iedereen is welkom. De medewerkers van SAM,
Sociaal team en Gemeente hebben een stoel voor u klaar staan
en zijn iedere week te vinden in het Huis van Alles om kennis te
      

SPELLETJES MIDDAG
Iedere woensdag middag van 14:00 uur - 16:00 uur
     
praatje. Ook met uw breispullen bent u van harte welkom!

BINGO
Woensdag 18 maart 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.

LOCATIE: Wierickehuis, Graaf Albrechtstraat 1

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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Ontwikkeling toekomstvisie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Op zaterdag 21 januari werd de WIN door de gemeente gevraagd om een
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Nieuwerbrug aan den Rijn is namelijk de
enige kern die op eigen kracht een visie heeft ontwikkeld.
Na een duidelijke uitleg over de omgevingswet door Joost van der Wal, mocht
Murielle Hermsen-Facon (voormalig lid van de WIN en mede-eigenaar van
ProKairos) presenteren hoe we dat in 2016 voor onze kern Nieuwerbrug hebben
gedaan, namelijk in nauw overleg met de Nieuwerbruggers. In 2017 heeft de
WIN samen met de gemeente een meerjarenuitvoeringsprogramma (inclusief
 
  
"  #$ %"  
tijd geïnvesteerd in ons dorp en de concrete resultaten
beginnen zichtbaar te worden (nieuwbouw Wijde Wiericke,
herontwikkeling achterlaatlocatie Francken, herontwikkeling
achterlaatlocatie Van Doorn Groep, herinrichting van de Korte
Waarder, van het dorpsplein etc...). Deze investeringen zijn
nodig om Nieuwerbrug aantrekkelijk(er) te maken voor zowel de
bestaande als voor de nieuwe inwoners. Meer inwoners betekent
namelijk het behoud van onze voorzieningen (school,
sportvelden, huisarts, brandweer, dorpshuis, restaurants etc...).
Na de pauze werd, onder leiding van Ruud de Graaf (bureau

VOLQ), een brainstormsessie gehouden over de voorgestelde
aanpak en de rol van de gemeenteraad om dit jaar nog tot een
toekomstvisie te komen.
De WIN heeft volop meegedacht en een aantal tips en suggesties
meegegeven.
Namens de WIN
Jan de Mol

Drie succesvolle voorstellingen van Animoso
Was u erbij, heeft u het gezien en bent u weer een
beetje bijgekomen?
was. Ook zijn goed
bedoelde bijbelteksten
konden de zaak niet meer
redden. En toen alles leek
te zijn opgelost, had Bob
ook nog een eigen plan.
Dat noodzaakte manager
Evert uiteindelijk te
besluiten: ik ben er wel,
maar ……… ik ben er niet.

Toneelklup Animoso trakteerde Nieuwerbrug en
omstreken op 8, 14 en 15 februari op de klucht ‘Ik ben
er
wel, maar……… ik ben er niet!’. Een avondvullende
opvoering in een goedgevuld Wierickehuis. Wat zijn we
toch blij met ons dorpshuis!
In een prachtig decor deden de spelers hun best om het
publiek te amuseren, waarbij verwarring wie nu toch
"   & #
en ramen de rode draden waren.
In het hotel van Opa Spijker, die plotseling was
opgenomen in het ziekenhuis, was het tijdelijk
management overgenomen door Evert. Hij moest met
de hulp van Bob en neefje Kees de zaak draaiende zien
te houden. De echtparen De Jong en Wilms namen hun
intrek en zo ook de gezusters De Doper. De gasten
bleken echter stuk voor stuk eigen plannen te hebben
en dat zorgde voor de nodige hilariteit. De verwarring
leek compleet doordat steeds meer gasten werden
aangezien voor dominee en het even zo vaak niet
bleken te zijn. Toen eenmaal de echte dominee
verscheen, wist helemaal niemand meer wie nu wie

Dank aan de sponsoren voor de
materialen (Verweij Houttechniek en
Brocante Vroeger en Toen) en de
prijzen voor de verloting (Kniploods
43, Spieren in Balans, N-joy
Sportcentre, Proeven in de Polder,
Poeliersbedrijf Vermeulen, Boer
Bouw en Supermarkt Plus
Hoogendoorn Waarder).
Ook woorden van dank voor Adrie en
Eef Nagtegaal voor hun hulp bij de
kaartverkoop, de TAP/De
*#$+#  < 
voor hun gastvrijheid.
En om iedereen gerust te stellen: Opa Spijker is hersteld en heeft het
management weer overgenomen. De spelers van Animoso trekken zich
terug uit zijn hotel en gaan genieten van de welverdiende rust. In
september pakken ze de draad weer op en hopen u in februari 2021 te
verrassen met de opvoering van weer een andere klucht of blijspel.
Dank voor uw bezoek en graag tot volgend jaar!
Jan van Rooijen
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Jeugdbrandweer Bodegraven
Uitrukken:
Op 2 januari werden we opgeroepen voor
een brand in Woerden. Hierbij het bericht
zoals vermeld op RTV Utrecht:
In een schuur aan de Barwoutswaarder in
Woerden is brand uitgebroken. Het gaat
om een opslagloods waarin ook oldtimers
staan.
In eerste instantie meldde
de brandweer dat de
schuur van 60 bij 20 meter
volledig in brand stond.
Later bleek het te gaan
om slechts een deel van
de schuur. Het is een oude
varkensschuur die is onderverdeeld in aparte gedeeltes. Die
kunnen mensen huren om spullen te stallen. In de schuur stond
een oldtimer. Die is in vlammen opgegaan. Volgens de
brandweer stonden ook elders in de schuur oldtimers.
Bij de brand kwam veel rook vrij. Dat was ook de reden dat de
brandweer groot uitrukte. Eenmaal ter plaatse bleek het mee te
vallen. De brandweer heeft nog gecontroleerd of het vuur niet
was doorgeslagen naar andere delen van de schuur, maar dat
bleek niet het geval. Omdat er mogelijk asbest in het pand zit,
heeft de brandweer een meetploeg opgeroepen. Ook is de
omgeving uit voorzorg afgezet.
In het storm(Ciara)weekend werden we vier keer opgeroepen:
De eerste uitruk betrof een container in Bodegraven die was
gaan branden.

Op de stormdag werden we
opgeroepen voor omgewaaide
bomen/takken langs de Weijweg,
N11 en A12.

Ook waren er elektra draden op de Parallelweg naar Reeuwijk
van de bokpalen losgeraakt. Deze vormde een gevaar, omdat ze
nog onder stroom stonden en op de weg lagen te vonken. We
hebben de energiebedrijven opgeroepen en de weg afgezet,
waardoor er geen gevaar meer was voor de weggebruikers.

Korpsavond:
Deze keer was een bijzondere korpsavond, er kregen namelijk 4
korpsleden van Nieuwerbrug een koninklijke onderscheiding:

vlnr. Marcel Oussoren, Floor Verduyn, Andre Nederend en DirkJan van Schaik.
Mirjam van de Ruitenbeek

De doppenactie
Beste lezer,
Eerder vorig jaar heb ik hier een
advertentie geplaatst over plastic
doppen en dat dit geld opleveren.
Hier is heel positief op gereageerd.
Ik heb heel veel mails gekregen
van mensen die vroegen of
ik doppen wilde ophalen.
Soms lagen er zelfs doppen door de brievenbus!
Inmiddels is er al ruim vijf (!) kilo aan plastic doppen gespaard.
Hier ben ik heel trots op. Zo blijkt maar weer dat je niet in je
$=== > $ X
Een dop hier, zes doppen daar,
Zo sparen we kilo's bij elkaar!
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet. De
doppenactie van de KNGF loopt nog en uw doppen zijn nog
steeds welkom!
Met (dier)vriendelijke groet,
Myriam Aberson
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Spaar voor fan artikelen
Wie wil er nou geen mok, bidon of tas met een afbeelding van zichzelf
in Rijnstreek tenue erop? Dat wil iedereen wel. Of misschien wel van de
speler waar je fan van bent. Het kan dit voorjaar allemaal bij De
Rijnstreek. In samenwerking met Plus Hogendoorn in Waarder wordt er
een professionele fanshop actie opgezet. Wie boodschappen doet bij de
Plus kan direct sparen voor verzilverpunten om artikelen te kunnen
kopen in de Rijnstreek fanshop.
  Y&  "
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eerste mensen al wat artikelen besteld. Elke speler van de Rijnstreek
heeft een eigen fanshop met daarin allerlei artikelen, zoals placemats,
mokken, stickers, posters, broodtrommels, tassen. En dat allemaal met
de spelers of het logo van de Rijnstreek erop.
Doe dus boodschappen bij de Plus Hogendoorn en spaar voor mooie
spullen!! Kijk ook op www.clubfund.nl/vvderijnstreek
Robert van de Berg

Muziek Bingo
Zaterdag 21 maart is het tijd voor een spelletje, de
muziek bingo. In plaats van luisteren naar getallen
die rond worden geroepen, luisteren we naar
liedjes en vervolgens de titels en artiesten
afstrepen op je bingokaart.

Er worden 3 rondes bingo gespeeld. Een ronde met
liedjes uit TV-series, een jaren 90 ronde en
uiteraard een ronde met Hollandse muziek. Kortom
het beloofd een gezellige avond te worden.
De eerste bingoronde begint om 20:00 uur.
Bingokaarten zijn te koop vanaf 19:30 uur. Een
bingokaart kost 1 euro. Uiteraard zijn er weer leuke
prijzen te winnen.
Tot dan in de Spijker!
Groetjes Linda

Nieuws van EHBO-vereniging
Bij het lezen van deze Nieuwsbrug
hebben wij nog 1 herhalingsles
voor onze gediplomeerde
EHBO'ers. Daarna nog de
Algemene Ledenvergadering en
dan zit het seizoen er qua
herhalingslessen alweer bijna op.
In het voorjaar wordt het weer
drukker met het bemannen van
diverse evenementen.
Als u een evenement organiseert
dan weet u dat wij de EHBO'ers in
huis hebben om zo'n evenement veilig en goed te laten
verlopen.
Zoals u weet worden er in heel Nederland reanimatie en
<%Y# #     $& 
snel mogelijk te helpen. Dit verzorgen wij ook
binnenkort in Nieuwerbrug op woensdag 18 maart a.s.
Heeft u de AED-reanimatie al op zak dan kunt u bij ons
terecht voor de herhaling op woensdag 15 april a.s.,
voor meer informatie zie: info@ehbo-niewerbrug.nl
www.ehbo-nieuwerbrug.nl
Heeft u uw EHAK (Eerste Hulp Aan Kinderen) op zak dan
kunt u ook bij ons de benodigde herhalingen hiervoor bij
ons doen. Wij hebben hiervoor twee data gereserveerd,
namelijk 27 mei en 3 juni a.s. Heeft u interesse om deze
EHAK-herhaling bij ons te komen doen dan kunt u per
mail contact opnemen met Rianka Koolstra info@ehbonieuwerbrug.nl . Zij kan u van de nodige informatie
voorzien.
Tot de volgende Nieuwsbrug.
Martin Wolswijk, Algemeen bestuurslid EHBONieuwerbrug.
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Zaterdag 13 juni:

Installatiebedrijf

HAGOORT

BV

GAS - WATER - SANITAIR
LOODGIETERSWERK
VERWARMING
Goudseweg 149a
2411 HK Bodegraven
Telefoon 0172 - 61 42 31

MO BIEL

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

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

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

seerd
i
l
a
i
c
Gespe eukens!
in k

Francken Metaal BV

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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Afvalproject groep 6

Nieuws van basisschool De Brug
In deze Nieuwsbrug willen wij u iets vertellen over het
bezoek van groep 8 aan het Rijksmuseum, het afvalproject
in groep 6 en nodigen wij u uit voor biddag in de
Bethlehemkerk.

Rijksmuseum
Donderdag is groep 8
naar het Rijksmuseum
geweest. De kinderen
kregen een rondleiding
over de Gouden Eeuw.
Natuurlijk werd De
Nachtwacht bekeken
die op dat moment
werd gerestaureerd.
Groep 8 is een mooie
ervaring rijker!

Biddag

Na een leerzame gastles van Cyclus
hebben de kinderen uit groep 6 zelf
nagedacht hoe afval op een goede
manier gescheiden kan worden om zo
een schonere wereld te krijgen. Op
dit moment hebben de kinderen al
veel plastic afval verzameld, op deze
manier maken zij Nieuwerbrug een
stukje schoner.
Ook op school willen we in de klassen meer letten op afval
scheiden, zo zijn er verschillende prullenbakken waar het
afval in kan. Zo houden we nog weinig restafval over. Na
de vakantie wil groep 6 langsgaan bij de andere klassen om
daar te presenteren
waarom afval scheiden
zo belangrijk is. Hoe
meer afval er
verzameld wordt, hoe
meer kans groep 6
maakt om de
afvalwedstrijd te
winnen.

Woensdag 11 maart vieren alle leerlingen van CBS de Brug biddag in de Bethlehemkerk. Tijdens
een korte dienst zullen we stilstaan bij biddag. Wat is bidden eigenlijk en waar kunnen we voor
bidden? Dominee Bram zal vertellen over Jezus die ook praat met Zijn Vader. Verder zullen we
liederen zingen die we al op school hebben geleerd. De kerk wordt mooi versierd met werk van
de kinderen. De dienst is niet alleen voor de school maar zeker ook voor het dorp, dus iedereen
is van harte welkom. We hopen op een volle kerk!
Datum: Woensdag 11 maart
Tijd: 09:00 tot 09:30 uur
Locatie: Bethlehemkerk

Tessa Lekkerkerker,
Leerkracht CBS De Brug

Geen slim stoplicht
Tijdens de informatieavond op 23 mei vorig jaar
over de voetgangersoversteekplaats op de N458 is
door de aanwezigen klip en klaar duidelijk gemaakt
kt
 $  $\#>
 
blijven. Het stoplicht is destijds neergezet na
ernstige ongelukken. Die zijn sindsdien uitgebleven.
n.
Zelfs in de huidige deplorabele staat heeft de
   \  $]>
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van de meeste automobilisten. Gemeente en
provincie hebben daarop de plannen gewijzigd: het
et
 $>
  %  
goed nieuws, maar tegelijk ook een teleurstelling.
De WIN had immers aangedrongen op een stoplichtt
dat niet alleen reageert op overstekende
        $
van het naderende verkeer: wie te hard komt aanrijden moet stoppen voor rood,
wie zich netjes gedraagt houdt een groen licht, tenzij er overstekers zijn. Heel
jammer dat hieraan geen gehoor wordt gegeven!
Daarbij steekt het nogal dat we de aangevoerde argumenten erg slap en gezocht
vinden.Vooral de redenering dat het rode licht gaat leiden tot kop-staart botsingen
is een kunststukje. Het aangehaalde Tilburgse experiment lijkt in het geheel niet
op de situatie hier en er zijn zonder veel moeite ook andere zienswijzen en
toepassingen te vinden. Wij voelen ons goedkoop en arrogant afgepoeierd!
Op onze site (https://www.dorpenwijk.nl/nieuwerbrug/ vind je de links naar de
informatieavond en het Tilburgse onderzoek.
Namens de WIN, Ruud de Bruijn

collecte voor ZOA
Ook dit jaar wordt de jaarlijkse huis-aanhuis collecte voor ZOA-Vluchtelingenzorg
in ons dorp gehouden en wel van 23 - 28
maart.
^">$
armoede en natuurrampen zet ZOA zich in
  $& #$
Noodhulp wordt geboden in vorm van:
water, sanitaire voorzieningen, tenten,
voedsel, kleding en onderwijs.
ZOA wil werken aan herstel totdat men
weer in eigen levensonderhoud kan
voorzien door bijvoorbeeld
landbouwprojecten op te zetten. Deze
hulp is onmisbaar!
Samen met u en uw gift helpen we mensen
in nood. Helpt u mee?
Geen geld in huis? Kijk op de onderkant
van de collectebus voor andere
mogelijkheid.
Bij voorbaat dank!
Namens ZOA, Jannie Vervoorn

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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en wat deden hij en zijn collega’s
precies en onder welke
omstandigheden? Botsingen en
ongelukken met de zandtreinen zijn
bekend, ook dat er een Romeinse
helm en een bronzen speerpunt zijn
gevonden, maar er is vast veel meer
te vertellen over de dagelijkse
werkzaamheden en gebeurtenissen
tijdens die noeste arbeid.

Opsporing verzocht
Rijksweg 12 tussen Den Haag en
Utrecht lag er voor de oorlog al. Het
gedeelte tussen Bodegraven en
Woerden kwam in 1940 gereed en
viert dus dit jaar zijn 80e verjaardag!
Tussen eind 1936 en half 1939 hebben
vele honderden arbeiders zes dagen
lang, dag en nacht, gewerkt aan de
aanleg van dit deel van de Rijksweg.
Het was N.V. Aannemersmaatschappij
v.h. J.P. Broekhoven uit Nijmegen die
het zandbed van dit gedeelte mocht
aanleggen. Dit benodigde zand werd
gehaald uit een terrein dat in
Nieuwerbrug langs de Weiweg
gelegen was. Met graafmachines en
later een zandzuiger werd het
afgegraven en door zandtreinen naar
het tracé gereden. De waterplas die
daardoor is ontstaan wordt daarom
wel de “Put van Broekhoven”
genoemd.

Oproep
      

  



Vele honderden mannen en jongens vonden hier
werk, waaronder een groot aantal uit Nieuwerbrug
en Bodegraven, maar ook uit Driebruggen,
Zwammerdam, Reeuwijk en verdere omgeving. In
die tijd van economische crisis was dat voor veel
gezinnen een redding voor jaren.
Een enkele jongeman die toen bij Broekhoven
werkte aan de A12 kan misschien nu op hoge leeftijd
nog vertellen over zijn ervaringen uit die tijd. Kwam

Benaissa krijgt asiel
Marokkaanse activist
Benaissa krijgt asiel in Nederland.
De Marokkaanse activiste Nawal Benaissa heeft asiel in Nederland
gekregen. Zij was een van de bekendste gezichten van de
protestbeweging die actievoerde tegen achterstelling van het Rifgebied.
Benaissa had een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden
gekregen voor het ‘aanzetten tot een misdrijf’ en werd vaak
lastiggevallen door de autoriteiten. In mei 2019 vluchtte Benaissa naar
Nederland.
Protest tegen werkloosheid en corruptie. In het Rifgebied in NoordMarokko vonden de afgelopen jaren grootschalige demonstraties plaats
tegen corruptie, onderdrukking en achterstelling van de lokale
bevolking. Honderden mensen werden gearresteerd. Het protest begon
nadat in oktober 2016 visverkoper Mohcine Fikri in Al Hoceima stierf. Hij
werd geplet in een vuilniswagen nadat hij zijn in beslag genomen
goederen probeerde terug te krijgen. Zijn dood leidde tot protesten die
de overheid probeerde in te dammen door de verantwoordelijken van de
dood van de visverkoper te arresteren. Dat lukte niet, de dood van Fikri
was aanleiding om op grote schaal te blijven protesteren tegen de
werkloosheid die in de Rif veel hoger is dan in de rest van Marokko. Ook
eiste de bevolking maatregelen tegen corruptie en voor een betere
infrastructuur.

Benaissa leider protesten
`  ` {    "   
kreeg Nawal Benaissa een leidende rol in de Rif-protesten. In de zomer
van 2017 werd ze vier keer opgepakt en urenlang vastgehouden.
Benaissa verhuisde naar een andere stad om te ontsnappen aan de
dreigementen van de autoriteiten. In februari 2018 kreeg ze een
voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden opgelegd. Die straf
werd in januari 2019 bevestigd. In mei van dat jaar vluchtte Benaissa
met haar jongste zoontje naar Nederland en vroeg hier asiel aan. Ze
 $    #${   |} 
gevangenisstraf veroordeeld. Tijdens Amnesty’s wereldwijde schrijfactie
Write for Rights in 2018 werd wereldwijd voor Nawal Benaissa
geschreven.
Amnesty Nieuwerbrug

 

Werkgroep “Republiek aan den Rijn”
uit Nieuwerbrug wil graag die
verhalen horen en optekenen, ook
van familieleden van de werknemers
van Broekhoven. Willen deze en
anderen die iets meer hierover
weten bellen met Jan van de Burgt,
telefoon: 0348-688558 of mailen:
jan@nieuwerbrug.net
.
Namens Werkgroep Republiek aan
den Rijn, Jan van de Burgt

Nieuwe keuken in het Wierickehuis
Het Wierickehuis heeft nu een veilige, moderne,
energiezuinige, gasloze en vooral een grotere keuken
# "
van TAP evenementen en waar alle verenigingen
gebruik van kunnen maken. Vooral de vrijwilligers van
het Huis van Alles Nieuwerbrug, die elke eerste
dinsdag van de maand, hun maaltijden kunnen
bereiden voor hun gasten.

Herman Geers van de
gemeente verrichtte de
openingshandeling, door
de zelfgemaakte
bitterballen de frituur
laten zakken, samen met
twee kookvrijwilligers van
het Huis van Alles.
Met vriendelijke groet
Bestuur Wierickehuis
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Zomerspecials Nisett de Wit
Even los uit het dagelijks leven (tijd voor jezelf), dat kan in
onderstaande weekenden.
Deze specials zijn zowel voor
beginners als gevorderden.
Twee daagse natuur
We schilderen: wolken, bos,
natuur, water etc....en gaan ook
naar buiten.
In het weekend van 19 en 20 juni
of het weekend van 10 en 11 juli.

Twee daagse portret, ogen, neus, mond,
oren:
Leren hoe je een portret opzet met een
vereenvoudigde methoden. In het weekend
van 12 en 13 juni.
Tekencursus beginners
Start op dinsdagavond 17 maart. De lessen
zijn om de week van 19.15 tot 21.30 uur.
Je leert tekenen met de academische methode van Charles Bargue,
een snelle techniek met mooi resultaat. We werken met
verschillende materialen, potlood, houtskool, pastelkrijt en aquarel
potloden.
Er zullen verschillende onderwerpen aan bod komen.
Voor meer informatie zie: www.nisettdewit.nl

School De Brug met gymzaal naar De Wijde Wiericke
Het gebouw van school ‘De Brug’ voldoet niet meer
aan de eisen en wensen die we nu aan scholen stellen.
Omdat een kwalitatieve en duurzame renovatie van
de school erg kostbaar bleek, is gekozen voor
nieuwbouw in De Wijde Wiericke. In deze nieuwe
woonwijk in Nieuwerbrug staan en komen veel
eengezinswoningen, waardoor het een logische plek
wordt voor een school.
Samen met het schoolbestuur, Stichting Wierickehuis,
TAP, Stichting Welzijn & Sport en dorpsteam WIN is
gekeken naar de locatie en de voorzieningen. Om tot
de beste beslissing te komen zijn ook de
speelweekorganisatie, tennisvereniging, ijsvereniging
en Oranjevereniging en d gebruikers van het
Wierickehuis geraadpleegd. Ook is er rekening
gehouden met kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang bij de
school (IKC: integraal kindcentrum). Nieuwbouw in De Wijde
Wiericke bleek voor alle partijen de beste optie. Het is de
meest verkeersveilige optie en het naastgelegen speelveld
zorgt, samen met het schoolplein, voor extra speel- en
beweegmogelijkheden.

Locatie gymzaal
Het is logisch dat gymzaal De Brug meeverhuist met de school.
Het afgelopen half jaar zijn twee varianten onderzocht voor de
locatie van de gymzaal:

Variant 1: Gymzaal gecombineerd met de school
De gymzaal wordt naast of aan de school in De Wijde Wiericke
gebouwd. Op deze manier zitten onderwijs en
bewegingsonderwijs weer op één locatie. Deze combinatie
wordt door SPCO (schoolbestuur/schooldirectie), ijsclub,
speelweekorganisatie en toneelvereniging als de mooiste
combinatie gezien, kijkend naar hun eigen activiteiten.

Variant 2: Gymzaal gecombineerd met het
Wierickehuis
De gymzaal wordt aan het Wierickehuis gebouwd, dan zitten
cultuur, andere dorpsactiviteiten en sport & bewegen op één
locatie en op loopafstand van de nieuwe school. Deze
combinatie wordt door vrijwel alle partijen gezien als een
mooie combinatie van maatschappelijke- en beweegactiviteiten
die goed is voor het hele dorp Nieuwerbrug.
De verkenningen en het onderzoek zijn in nauwe samenwerking
met betrokken partijen uit Nieuwerbrug uitgevoerd. Er is onder
   \ $  $ #"
van het Wierickehuis in combinatie met een gymzaal/
beweegbox en naar de omgevingsveiligheid als gevolg van de

gasleiding ten zuiden van het spoor. Deze verkenningen en
onderzoeken hebben geleid tot een raadsbesluit op 29 januari
jl. De raad heeft gekozen voor variant 1, waarbij de gymzaal
aan/bij de school wordt gebouwd.
Dit betekent dat de honden-uitlaatplek en een deel van de
natuurspeeltuin gaan verdwijnen. Het deel van de
natuurspeeltuin aan de zijde van de Dubbele Wiericke blijft
behouden. De voetbalkooi krijgt een andere plek in het nieuwe
gedeelte van de wijk.

Vervolg
Het schoolbestuur en de gemeente gaan samen werken aan een
programma van eisen voor de nieuwbouw en een architect
inschakelen om zo stap voor stap te komen tot een
nieuwbouwplan. Voor de nieuwbouw van de gymzaal wordt ook
samengewerkt met Stichting Sport en Welzijn BodegravenReeuwijk. De verwachting is dat de bouw in de loop van 2022
van start gaat en dat de school in de tweede helft van 2023
open gaat.
In Nieuwerbrug zijn de buitenschoolse- en peuteropvang al sinds
circa 5 jaar tot volle tevredenheid onder één dak in school de
Brug gehuisvest. SPCO de Brug wil de nieuwe school realiseren
in de vorm van een Integraal Kind Centrum (IKC). Dit zorgt voor
een soepele overgang tussen opvang, onderwijs en
buitenschoolse opvang. De gemeente onderzoekt de
mogelijkheden en neemt hierover in het voorjaar een besluit.
Desiree van Kollenburg, Communicatie Gemeente
Bodegraven-Reeuwijk
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Nieuwerbrug Schoon

Tablet café

Op zaterdag 21 maart is er weer de Landelijke Opschoondag (www.supportervanschoon.nl)
Twee jaar geleden hebben we voor het eerst meegedaan. En dat was zo’n succes dat we
besloten hebben om ieder jaar mee te doen om Nieuwerbrug er weer schoon en opgeruimd
uit te laten zien. We weten dat er al veel mensen zijn die in hun eigen omgeving de
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liggen dat niet verteerd.
Vorig jaar zijn er ook weer zo’n 30 zakken ingezameld met alle vrijwilligers. Het is erg
leuk dat groot en klein meedoet. Er wordt ook in een paar uur tijd van alles gevonden:
autobanden, stoelen, hout, vloerkleed, tempex, bloempotten en natuurlijk heel veel
>  
   
Ook dit jaar hopen we weer veel inwoners bij elkaar te krijgen om samen Nieuwerbrug
Schoon te maken
Melvin Zaal is de coördinator. Om te weten hoeveel prikkers, handschoenen, hesjes e.d.
"$ #$   # $ $  #"
Zijn emailadres is: melvin_zaal@msn.com en zijn telefoonnummer is 06 53 39 79 63.
In de gemeente Bodegraven- Reeuwijk doen er nog meer wijken mee aan deze
opschoondag. Ook is er een website waarop aangegeven wordt welke wijken schoon
gemaakt zijn. Laten wij proberen om heel Nieuwerbrug schoon op deze kaart te zetten!!
We starten op 21 maart om 10 uur buiten bij het Wierickehuis. Daar staan we klaar met
hesjes, handschoenen, prikkers, emmers en vuilniszakken. Ook als u maar een uurtje zou
kunnen helpen, bent u van harte welkom. Vorig jaar waren er veel kinderen aan het
$  # $      $ 
licht werk. In principe willen we alle toegangswegen zwerfafvalvrij maken.
`  > |##  " $     
drinken in het Huis van Alles met wat lekkers (van de WIN).
We hopen op heel veel aanmeldingen. Laten we er een gezellige morgen van maken met
als eindresultaat een dorp om trots op te zijn!

Iedere dinsdagmorgen
is er van 10 tot 12 uur tablet café
in het Huis van Alles.
Er zijn dan vrijwilligers aanwezig
om u te helpen met uw laptop,
tablet of smartphone. Zij helpen u
graag op weg met de app's die op
de apparaten staan of helpen u er
nieuwe op te zetten. U kunt er
onder begeleiding oefenen met bv.
uw e-mail programma.
Het café is open tot eind maart.
Het volgende seizoen zal in
september starten.
Houd de Nieuwsbrug in de gaten
Tony Vermeulen

bedankt
De “Crea Bea” ochtend van het Huis
van Alles bedankt de volgende
mensen voor hun gift of voor hun
hulp.
Petra Veelenturf, Fam. Woudenberg,
Mevr. van Dijk, Fam. Nagtegaal,
Jaap van Eck en Patrick Oltshoorn.

Gevonden
Er is een autosleutel gevonden op de
hoek van Graaf Albrechtstraat en de
Korte Waarder af te halen bij Eef
Nagtegaal Burg Bruntstraat 5

Met vriendelijke groeten,
Melvin Zaal en Ani van der Winden

De Rijnstreek gaat volledige samenwerking met Soccerdream aan
Vlatko Lazic, oud-speler van onder meer Ajax, gaat met
zijn eigen voetbalschool een volledige samenwerking met
VV De Rijnstreek aan. Dat houdt in dat Vlatko samen met
zijn trainers elke week trainingen gaat verzorgen voor de
Rijnstreek jeugd. In ieder geval 1 van de 2 trainingen die
de Rijnstreek jeugd krijgt wordt geleid door de trainers
van Soccerdream.
Soccerdream is een initiatief van Vlatko Lazic die samen
met trainers die op hoog niveau spelen of gespeeld
hebben aantrekkelijke trainingen verzorgt voor de
Rijnstreek. Soccerdream was afgelopen seizoen al gast op
het complex van de Rijntreek en dat wordt in het nieuwe
seizoen dus uitgebouwd.
Wij als club zijn apetrots dat we een grote stap vooruit
gaan maken. De trainingen zullen een hoger niveau
krijgen, maar toegankelijk blijven voor alle spelersniveaus
aangezien er ook veel individuele aandacht gegeven
wordt. Soccerdream geeft professionele trainingen op het
amateurniveau.
Door deze stap te zetten hopen we dat de club een boost
krijgt en dat ook nieuwe leden worden aangetrokken.

Voetbalclinic
Soccerdream organiseert op 6 juni een GRATIS voetbalclinic voor
alle jeugdleden van de Rijnstreek, nieuwe leden, maar ook voor
alle geïnteresseerden uit de regio. Zet zaterdag 6 juni vast in je
agenda en maak dit pure voetbalspektakel mee. De komende tijd
volgt hier meer informatie over.

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

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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Pop-up restaurant De Bourgondiër gaat weer open
#   *#`#"# 
is het weer zover! Want dan opent het inmiddels bekende pop-up restaurant van
ondernemer Patrick Olsthoorn weer haar deuren. Samen met zijn vaste chef-kok Lars laat
    " *#==$ $ 
van feesten en partijen.
“In maart starten we inderdaad weer met ons tijdelijke restaurant-concept. Dat vinden
we zelf ontzettend leuk om te doen en we gaan onze gasten ook weer echt verrassen met
een heerlijk diner. Maar liefst 4 gangen serveren we dit jaar. We zijn 3 dagen in de week
open gedurende de hele maand maart. Elke woensdag, donderdag en vrijdag. De
reserveringen lopen hard, sommige dagen zitten we zelfs al vol. Mensen die willen komen
eten raden we dan ook aan om een tafeltje te reserveren.”
Het pop-up restaurant in Nieuwerbrug is een origineel idee voor een etentje met
vrienden, familie, collega’s of gezellig met zijn tweetjes. Twee jaar geleden nam Patrick
het initiatief om een tijdelijk restaurant te openen op zijn locatie waar normaal
gesproken besloten feesten en live muziek avonden georganiseerd worden. Lars van den
Bovenkamp bedenkt de lekkerste gerechten op basis van vis, vlees of vega. Het pop-up
menu wisselt wekelijks en ook al legt Lars de lat voor zichzelf hoog, het
  #   *#    
Voor €34,75 per persoon kunnen gasten genieten van een 4 gangendiner met een
Bourgondisch tintje. Iedereen is van harte welkom om te komen tafelen bij De
*#`#"#  # " """ #
restaurant of telefonisch via 06-22667871.
Judith van Donk

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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Zorgen om het oud papier
Wellicht heeft u de afgelopen tijd in de diverse media iets vernomen
over de zorgen en moeilijkheden m.b.t. de inzameling van oud papier.
In Nieuwerbrug wordt al decennialang door De Brugkerk het oud
papier ingezameld en komt de opbrengst daarvan ten goede aan het
werk van het kinderhuis van The Shelter Ministries in Zuid-Afrika.
De prijs voor oud papier staat onder druk, omdat de markt voor de
verwerking ervan verzadigd is. Daarnaast is ook de kwaliteit van het
ingezamelde papier en karton onderwerp van zorg. Concreet
betekent dat, dat wanneer de vracht papier vervuild is en er allerlei
andere zaken tussen zitten die er dus niet in thuis horen, de lading
wordt afgekeurd en als restafval moet worden vernietigd.
We merken tijdens de inzameling zelf ook dat er nog al eens
#"      # $#
 %&  
namelijk zijn, dat de vracht wordt afgekeurd en er geen vergoeding
voor wordt betaald. We snijden daarmee dus in onze eigen vingers of
zo u wilt in die van de kinderen in het kinderhuis en dat kan toch niet
de bedoeling zijn.
Hierbij onze oproep om zorgvuldig te zijn bij wat u in de oud
papiercontainer stopt. Om u hierbij te helpen heeft Cyclus een folder
gemaakt waarop staat vermeld wat er wel en wat er niet bij het oud
papier hoort. Deze scheidingswijzer treft u hierbij aan.
Dank voor uw medewerking.
Namens de oud papier commissie,
Jan van Rooijen.

SCHEIDINGSWIJZER OUDPAPIER

Wél

Niet

Schoon en droog

Vies of nat

• Kranten en tijdschriften

• Taartdozen met voedselresten en

bij het oudpapier

bij het oudpapier

kunststof venster, pizzadozen, bakpapier,

• Reclamefolders zonder plastic hoesjes
• Gidsen en catalogi



• Toegangskaarten

• Zakdoekjes, tissues, keukenpapier,

 
luiers, wc-papier: sanitair papier

• Boeken en brochures
• Kleine en grote kartonnen dozen

• Behang: papier en vinyl

• Papieren zakken en tassen

• Kassabonnetjes

• Inpakpapier, cadeaupapier
• Eierdozen

Papier/karton met plastic

• Golfkarton

• Plastic hoesjes om (reclame-) folders en

• Kartonnen opvulling bij producten
• Print- en kopieerpapier:

tijdschriften
• Melk-, yoghurt- en sappakken:

nietjes, paperclips of plakband zijn
toegestaan

drankenkartons
• Vloeibaar wasmiddel verpakkingen:

• Schrijfpapier, tekenpapier
• Enveloppen:
van papier of karton, ook met venster

vloeistofdicht karton
• Treinkaartjes: met eenmalige chipkaart
• Diepvriesverpakking: karton met plastic
binnenkant
• Papieren broodzakken: papier en plastic
•

       

• Plastic zakken en tassen
• Enveloppen met plastic bubbeltjes

KONINGSDAG 27 APRIL 2020
De voorbereidingen zijn in volle gang, hieronder alvast
het voorlopige programma.
Alle activiteiten worden gehouden op of bij het plein
voor het Wierickehuis.
10.00 uur: Vrijmarkt
Let op i.v.m. de opbouw en veiligheid kan je pas
vanaf 09:15 uur het plein op om je spullen klaar
te leggen voor de verkoop. Er is natuurlijk een
springkussen en gooi jij net als Mighty Mike 180 op
het mega dartbord? Je kunt je laten schminken als
een prinses, een dier, of gewoon een vlaggetje op
"     $ ## 
maken. Voor het Wierickehuis komt er een terras
waar u ook lekker kunt eten en drinken.
12:30 - 18:00: muziekprogramma
komt Freestyler Guido met een show en daarna geeft
hij een freestyle voetbalclinic voor de kinderen.
Tijdens de clinic maak je kennis met wat freestyle
voetbal precies inhoud en leer je de basis van deze
fantastische sport.
Ben jij de “The Voice of Nieuwerbrug”? Wij willen
graag Nieuwerbrugs talent de kans geven om eens op
te treden op een podium met Koningsdag. Weet je
iemand of ben je zelf iemand die dit aandurft meld
je dan aan bij Marianne Hogendoorn,
mmwhogendoorn@kpnmail.nl of 0620107397. Vorige
maand hebben we al bekend gemaakt dat Marco de
Hollander komt optreden. Nu kunnen we laten weten
dat ook Monique Smit komt optreden. Monique
Smit(zusje van Jan Smit) bekend van haar deelname
aan verschillende programma’s zoals “gewoon Jan
Smit”, in “Just the two of us” waar ze samen met
Xander de Buisonjé zong. Als Presentatrice van de
“Zapp kids top 20” bij de Tros, en op Sterren 24. Ook
heeft ze samen met haar broer Jan een uniek project
  |  #     
met liedjes,een boek en een CD. Als zangeres had ze
een hit met “Wild”, samen met Tim Douwsma “Een
zomeravond met jou”, “Gebarentaal” en “Ga jij met
mij mee”.
[ $ "$   
bekend te maken.
Volg ons op facebook zodat u op de hoogte bent van
het laatste nieuws.
Deze koningsdag is niet mogelijk zonder alle
vrijwilligers en sponsors die ons ondersteunen,
daarom willen wij die nu al hartelijk bedanken.
Wilt u ons nog ondersteunen als vrijwilliger of
sponsor neem dan contact op met Carla Vonk e-mail
adres: c.d.vonk@gmail.com of telefonisch via 0641970684.
Oranjevereniging “Prinses Juliana”
Marianne Hogendoorn

• Ordners en ringbanden
• Plastic opbergmappen

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'
Nieuwerbrug aan de Rijn

Open dag roeivereniging

Fifa20 toernooi

Wil je ook wel eens roeien op de Oude
Rijn?
Steeds meer Nieuwerbruggers doen het:
Roeien! Denk je dat zou ik ook wel eens
willen? Grijp dan nu je kans!
Op zaterdag 14 maart is er van
9.30 - 12 .30 uur een open dag bij
Roeivereniging de Krom op
Barwoutswaarder 154 in Woerden.
We vertellen je dan van alles over het roeien en hoe je het kunt leren. En natuurlijk
ga je in een roeiboot op het water om onder deskundige begeleiding te voelen wat
roeien is. Vanaf 28 maart start een nieuwe cursus om te leren roeien.
Roeien kun je van 12 tot 97 jaar. Van heel sportief tot gezellig een stukje varen. De
lol van het roeien is dat je buiten bent, alleen of met een ploegje op bijna elke dag
van de week in een boot kunt stappen en je wereld eens vanaf het water bekijkt.
Dat ziet er heel anders uit.
Daarnaast is roeien een sport waarbij je je hele lichaam traint. Alleen je voeten
zitten vast in de boot, de rest beweegt. Je rijdt op een bankje naar voren, dan zet
je je riem in het water en trap je met beenkracht je bankje naar achteren. Op een
goed moment doen ook je romp en je armen mee. Je trekt als het waren de boot
door het water. Je kunt het zo zwaar maken als je zelf wilt. Dit betekent dat roeien
tot op hoge leeftijd mogelijk is en dat je, mits je een beetje soepel bent, het ook
op latere leeftijd nog kunt leren. Je kunt in ongeveer 20 lessen leren roeien. Als je
je basisexamen hebt gehaald kun je al in een wherry (een tweepersoonsboot met
stuurman) gaan roeien. Daarna kun je, afhankelijk
      & $ % & 
smalle eenpersoonsboot.
Als je eenmaal je basisexamen hebt gehaald, kun je in principe zo vaak roeien als je
wilt. De kosten voor een lidmaatschap zijn € 251,- per jaar.
Meer info: www.rvdekrom.nl
Cora Postema

1e Rijnstreek Fifa20 toernooi een succes!
Op Valentijnsdag gingen 21 kinderen in de
leeftijd van 8 tot 16 jaar de strijd aan op
de Playstation 4 bij het Fifa20 toernooi.

Om 19.00 stonden 10 professionele
schermen en consoles van WePlay Esports
klaar om de kinderen een gezellige game
avond te geven. Er werd gestart met de
poulewedstrijden en vervolgens gingen de
spelers verder in de knock-out fase. Tegen
de klok van 22.00 uur mochten Cas en
Romano om de beker strijden en kon
uiteindelijk Romano de beker omhoog
houden.
We kunnen terugkijken op een succesvolle
en gezellige avond voor de
kinderen van De Rijnstreek.
En we gaan dit kunstje snel
nog eens herhalen.
Robert van de Berg

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

Zoekt scholieren voor op- en afbouw in het weekend!!!!
BEL ONS!

voor
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s
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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

