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bouwplannen ? 

Bel 
vrijblijvend

voor 
een 

passende
voordelige
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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 

De Bree 9  
2415 BE Nieuwerbrug aan de rijn 

Telefoon: 0348 - 68 81 35 / 68 88 08 
E-mail: info@kapteinschilders.nl 
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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 2021 is € 27,50. 
Het rekeningnummer is NL25INGB.000.554.0210

FINANCIEEL
Rekeningnummer   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. 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 06 - 53397963
 melvin_zaal@msn.com

Cora Postema Weyland 34 
 Telefoon 06 - 50655437
 cora@corapostema.nl 
Nicky Hazewinckel Hoge Rijndijk 78 
 Telefoon 06-16505176
 nickyhans@gmail.com 

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 

Fotovoorpagina Van de brandweer 

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

Voorwoord

Groen beleid altijd wenselijk?? 

Zoals u weet loop ik regelmatig een rondje Put. Niet langs het spoor, 
maar over de gasbuis. Er liepen altijd schapen, waar voldoende voor 
te eten was. Als het nodig was werd er gemaaid en gespoten tegen 
onkruid. Het groen beleid van de Gasunie verbiedt spuiten, zodat de 
brandnetels en de distels soms wel een meter hoog staan. Het gras 
voor de schapen wordt verdrongen en er is bijna niet meer te lopen. 
Erger is het voor de boeren die grasland langs het spoor hebben. Als 
straks het onkruid in het zaad schiet en alle kanten op waait, hebben 
zij volgend jaar de troep in hun grasland. Ook het jaagpad langs de Rijn 
wordt minimaal gemaaid. Ook daar staat het onkruid erg hoog en is 
��������	
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ook te weinig gesnoeid, zodat je regelmatig laag hangende takken in je 
gezicht krijgt. Zeker in het donker gevaarlijk. 

Henk Aberson 

After corona
Vorige zomer was alles anders. Toen vochten we nog eensgezind tegen 
het virus. Konden we uiteindelijk toch nog zonder poespas op vakantie 
in het buitenland en was het dikke pret op de Oude Rijn. Het was droog 
en heet en we hadden weer een supermarkt. 
Deze zomer vechten we ook, maar een gezamenlijke vijand lijkt er niet 
te zijn. De één gaat met QR code toch op reis, de ander zoekt vertier 
in eigen land of blijft gewoon lekker thuis. En om thuis te blijven is in 
Nieuwerbrug niet echt een straf. Water, groen, zomerse temperaturen 
en af en toe een bui. Een echte Hollandse zomer. De bloeiende bermen 
geven mij het gevoel in het buitenland te zijn. Tot voor kort kon dat 
echt niet die weelderige begroeiing.  Dan gingen we klagen bij de 
gemeente over achterstallig onderhoud. Nu strooit de gemeente zelf 
de zaadjes. Ik vind het prachtig. Zelfs de heggetjes en boomstammen 
aan de Korte Waarder zijn in een bloemenzee verdwenen. 
Een minpuntje is misschien het sluiten van onze Dagwinkel. Je kunt er 
nu nog terecht voor Pizza en Döner. Wat je ook als een pluspunt kunt 
zien. Toch een beetje buitenland op je bord. Al jaren lijkt het toch echt 
een onbegonnen zaak om een supermarkt in Nieuwerbrug te runnen. 
Het begint steeds vol goede moed en frisse ideeën maar uiteindelijk 
lukt het toch steeds weer niet. We halen onze boodschappen gewoon 
bij de Plus of de Jumbo of laten ze thuisbezorgen door Albert Heijn. 
De overvloed aan mogelijkheden maakt dat het lijkt alsof we elkaar 
niet nodig hebben, we kiezen gewoon wat ons het beste past. Daarom 
is het zo mooi dat we toch nog steeds een Onderlinge verzekeringen 
maatschappij hebben. In het 111e jaarverslag kunnen we lezen dat ze 
groeien. Hoe mooi is dat. Het kan dus wel. Als het maar een vertrouwd 
gevoel geeft. Net als een vaccin, een negatieve test, of eeen huis in 
Nieuwerbrug. Laten we erop vertrouwen dat het allemaal goed komt, 
want sommige dingen zijn niet te verzekeren.

Cora Postema
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
     WANNEER                     WIE                                 WAT                                         WAAR     TIJDEN
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21  augustus   zaterdag     Brugkerk        Oudpapier         Dorp           07.30.

21  augustus   zaterdag    Rijnstreek  Jeu de Boule  Weypoort 

      

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

Mail adres tolbrug@ziggo.nl  NIET MEER GEBRUIKEN 

Zijn er voor de maand september 2021 nog dingen die u in deze rubriek wil zien?   Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.

nl  

Hierbij de data 2021 voor de inzameling van het 
oud papier. Op de dag van de inzameling starten 
we om 07.30 uur!

Met vriendelijke groet,
 J.C.H. (Jan) van Rooijen

17-jul
21-aug
18-sep
16-okt
20-nov
18-dec

oud papier

KOOP LOKAAL

VERZEKER

LOKAAL

Meer weten?

Bel 0348 688 316 of stuur  
een e-mail naar  
info@ovmrijnenaar.nl
Binnenlopen kan natuurlijk ook!  
Graaf Albrechtstraat 2-A
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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 Lucky Tomasouw.

1 aug.  09.30 uur  kand. G. Guijt, Katwijk aan Zee 
  18.30 uur ds. A. Baas 

8 aug.  09.30 uur prop. W. Braaksma 
  18.30 uur ds. J. van der Meijden, Bergambacht 

15 aug.  09.30 uur ds. A. Baas 
  18.30 uur prop. A.N.J. Scheer, Huizen 

22 aug.  11.00 uur Nathan Noorland, Bram Maarleveld en.... 
  Tentdienst 
  18.30 uur ds. W. van Mouril, Alblasserdam 

30 aug.  09.30 uur ds. W.C. Polinder, Putten 
  18.30 uur ds. A. Baas   
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1 aug.  09.30 uur  de heer J.W. van der Straten, Amersfoort 
8 aug.  09.30 uur  de heer Peter Versloot, Woerden 
15 aug.  09.30 uur  de heer Nathan Noorland 
22 aug.  11.00 uur  Nathan Noorland, Bram Maarleveld en.... 
  Tentdienst 
29 aug. 09.30 uur   de heer C. Hoogendoorn, Amersfoort
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Hardlopen na coronatijd 

Dinsdagmiddag 13 Juli zijn we weer 
�����������	�����
����	����������� 
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����
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Ruim 28 gasten mochten we begroeten bij deze inloop, in de grote 
zaal van het wierickehuis, zodat we wel de 1,5 meter afstand 
konden houden. Veel gasten vonden het weer bijzonder leuk om 
elkaar weer te zien en te spreken na een lange tijd. Daarom is er 
�����������������������������������������
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houden van 14:00 tot 16:00 uur. Iedereen is van harte welkom, een 
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Alle andere activiteiten hopen we weer te hervatten vanaf 
september, als de coronamaatregelen dat weer toestaan. Ook met 
het samen eten starten we weer op dinsdag 7 september, het menu 
zullen we plaatsen in de volgende nieuwsbrug zodat u zich dan 
weer kan opgeven.

Marianne Hogendoorn

Rijnstreek zoekt  meiden!!

Het is 5 voor 12. De meiden afdeling dreigt te verdwijnen. Maar 
wij geven niet op en gaan er alles aan doen om onze MO17 in stand 
te houden.

Ben jij tussen de 13 en 18 jaar en zie jij het wel zitten om elke 
week lekker een balletje te trappen, meld je dan bij ons. VV De 
Rijnstreek heeft sinds een jaar of 10 een succesvolle meidenafdeling 
en die willen we niet kwijt.

Het betreft een gezellig en fanatiek team met een goede trainer 
en stabiele coaches. Er zijn nog 10 meiden die heel graag door 
willen en daar hebben ze jou bij nodig. 

Alles, maar dan ook echt alles is geregeld bij de Rijnstreek. Tenues, 
trainers, coaches, ballen en trainingen zijn allemaal verzorgd. 
Schaf een paar voetbalschoenen en scheenbeschermers aan en je 
bent al klaar bij de goedkoopste vereniging van de regio. 

Waar wacht je dus nog op??? Meld je  aan via jeugd@vvderijnstreek.
nl



Paaschallenge 2021
 
Wanneer? 29 maart tot 2 april 
Waar? Start Brugkerk Meer info: www.
brugkerk.nl 
Voor wie? 2 personen of als gezin

M.C. (Mieke) Smith-Sonneveld
Voorzitter Brugkerk

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

 
  

Of het nu gaat om het ontwerpen van 
websites, logo’s, flyers, spandoeken 
of visitekaartjes.
Bij C&C Design moet je zijn!
Bel naar Ciska: 06-22 38 92 59

C&C Design vof
Graaf Albrechtstraat 14
2415 AW Nieuwerbrug a/d Rijn
www.ccdesign.nl

Of dat het gaat om het ontwikkelen 
van nieuwe - of aanpassen van 
bestaande - besturingssoftware. 
Bij C&C Design moet je zijn!
Bel naar Cor: 06-13 42 06 29
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Nieuws van de brandweer

Word jij de verrassing van 
de vrijwillige brandweer 
Nieuwerbrug?  

Het blijft een verassing, die 
pieper. Je weet nooit wanneer 
hij gaat, hoe vaak hij gaat en 
wat de melding wordt. Dat werd 
de maand juni weer duidelijk aan hoeveelheid en 
diversiteit aan uitrukken. 

Van ondersteuning van de ambulance en reanimatie 
tot brand en “wegvervoer letsel A12” 

Soms is er geen uitruk, deze maand dus vijf en het 
is nooit hetzelfde. Zo is de ene autobrand zeker de 
andere autobrand niet. Auto’s verschillen, branden 
verschillen, locaties, situaties en tijden verschillen. 
Kortom, het is altijd anders. 

Op de pieper staat wel een trefwoord gemeld, maar 
geen uitgebreide beschrijving. Met ander woorden, 
je weet het pas als je het ziet. Dat is de uitdaging 
die we elke keer met elkaar aangaan onder leiding 
van de bevelvoerder. Wat is de situatie, wat wordt 
���� ����� ��� ���������� ����� ��������� <�	�=�����
taak uit en klaren we met elkaar de klus. En dat 

Buurman Zalm en Buurvrouw Zorg 

vinden we leuk, met elkaar, met een beetje adrenaline, het onbekende niet 
schuwend, met betrekking tot veiligheid iets voor de samenleving betekenen. 

Wat we alleen niet zo leuk vinden is afscheid nemen van collega’s. En als 
dat er ineens vier zijn binnen een jaar is dat voor onze kazerne best een 
aderlating en een gemis. Dat betekent echter wel dat we nieuwe collega’s 
graag verwelkomen. 

Ben je niet ouder dan 45, sta je je mannetje, hou je van een uitdaging en je 
�������&���="����
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Ze nodigt me uit voor een uurtje 
zwerfafval rapen. Samen met Jack Russel 
Pippa lopen we een rondje door het 
dorp en verbazen ons over de enorme 
aantallen mondkapjes die we vinden. 

Pippa is een restantje van een volwassen 
kind dat uitvliegt maar de levende have 
bij pappa en mamma achterlaat. Marty 
- die als ze een jongentje was geweest 
Martin had geheten - oefent naast deze 
hobby het vak uit van nachtzuster. Zij 
begeleidt terminaal zieke mensen en 
vindt dat nog leuk ook. 

Nou ja, leuk is natuurlijk een raar 
woord. We hebben een ernstig gesprek 

Op een wandeling langs het jaagpad ruik ik ineens vis. Gerookte vis en het ruikt 
verrukkelijk. 
Watertandend ga ik op onderzoek uit. Mijn neus brengt me naar een terras aan 
de Rijn, waar een grote ronde blikken ton staat en waar Cees woont(met Janine). 
Cees is een man van weinig woorden, hij is meer een doener. Voor zijn beroep 
onderhoudt hij motorboten en als hobby rookt hij vis, meestal zalm. 

 Schuin aan de overkant woont buurvrouw 
Marty (met Jan).

En dat is een ambacht. Er komt veel 
bij kijken; het juiste hout, de juiste 
temperatuur en heel veel geduld. 
De joekels van zalmen van een 
paar kilo komen van de visafslag uit 
Scheveningen. 

Dit zogenaamde koud roken duurt wel 7 
uur. “En je kan er niet bij weglopen he” 
voegt Cees toe. “Als het te warm wordt 
moet er nat zaagsel op anders is je vis 
naar de bliksem”. Cees heeft het vak 
weer geleerd van zijn buurman Peet. 
Hij verpakt de gerookte zalm mooi in 
plastic. Het kan prima in de diepvries. 
Maar het is zo lekker dat een voorraadje 
opbouwen me nog nooit gelukt is. 

We laten op een oefenavond graag zien wie we zijn en wat we doen. 

Dus....... Word jij onze verassing? Tot snel dan! 

Martine van Wageningen 

NB: De oefenavonden zijn elke maandag van 19.30 uur tot ca 22.00 uur 
Interesse, mail Marcel.oussoren@vrhm.nl Of wandel spontaan even binnen om 
19.30 uur.

over ziektes, doodgaan, grenzen verleggen en 
dilemma’s in de zorg. Maar ook over geboortes, 
kinderen en ons zelf. 
Marty verwoordt haar ideeën makkelijk, 
helder en puntig. Voordat ik het weet zijn er 
twee uur om. 
We hebben het ook nog over het lelijkste 
huis in Nieuwerbrug (ergens langs de Hoge 
Rijndijk) en het mooiste (ergens langs de Hoge 
Rijndijk). Uitkijkend op de Rijn en het zeer 
geslaagde bermbloemen project overpeins ik 
dat het leuk is om te wonen in een dorp met 
zoveel diversiteit in zijn bewoners. 

Nicky Hazewinkel

Nieuws van de Oranjevereniging

Helaas hebben we tot nu toe niks kunnen 
organiseren en ook het touwtrekken 
���� ��� ����	�� ����� ��������=������
september organiseren kan dit jaar 
weer geen doorgang vinden door alle 
coronamaatregelen. 
Wel hopen we in september de 
tentoonstelling 100 jaar Oranjevereniging 
te openen. De tentoonstellingscommissie 
van het Wierickehuis heeft een 
tentoonstelling samengesteld over 100 
jaar Oranjevereniging en deze komt in 
het Wierickehuis te hangen. 

Oranjevereniging 
“Prinses Juliana”
Marianne Hogendoorn



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. 

Trappen, bordessen, hekwerken
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Anita van der Neut                 
Steenbakker 15

2415 CH Nieuwerbrug      
Telefoon 06-23344639                    

landelijk geregistreerd        
[[\���
����$�����$������������������

Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl

�

�

�������������������)
	������*����	����

����������	
�
���	��������
�
�������




���������	
�������

��
����
��
�
����
��
�
����������	
���
���
����


�� !
"#�$
%$$
&�#


���'��� ����� '� 




9

Het laatste nieuws van TV Wiericke 

Wie zitten er in ons bestuur. In 
navolging op onze voorzitter Peter de 
Jong stelt onze penningmeester zich 
graag voor: Marijke van Selm, ben 55 
jaar, woon al geruime tijd met veel 
plezier in Nieuwerbrug en ben ook al 
jaren lid van TV Wiericke. Ik heb al 15 
jaar een LAT relatie met John. Mijn 
2 dochters, die in Nieuwerbrug zijn 
geboren, zijn inmiddels uitgevlogen. 
Tijdens het zomerseizoen tennis 
ik buiten op onze mooie banen 
en ‘s winters in de hal bij de 
Heksenmeppers in Oudewater, in 
wisselende samenstelling, met een 
groepje dames uit Nieuwerbrug. We 
willen graag van elkaar winnen maar 
het is ook ontspannend en gezellig. 
Y���]����������������	������������
bij. 
In 2019 heb ik het penningmeesterschap 
van TV Wiericke overgenomen van 
Flip omdat hij het na een aantal 
jaren tijd vond voor een nieuwe 
penningmeester. Mijn werk als 
zelfstandig administrateur maakt 
het niet moeilijk om deze functie 
te vervullen en bovendien is het 
ook leuk omdat ik op deze manier 
����� ������� ������=� ������������
ontmoet die ik wellicht anders nooit 
gesproken zou hebben. 
Tot slot zou ik een ieder willen 
uitnodigen om ook lid te worden van 
TV Wiericke. 
�̂�������� ��� ���� �	��� ����� ����

iedereen kan leren, je bent heerlijk 
buiten en ook nog eens dicht bij 
huis. Neem maar eens een kijkje op 
onze website www.tvwiericke.nl. 
We hebben een leuke actie: 2e jaar 
lidmaatschap met 50% korting! 

Intern toernooi groot succes!  
In het weekeinde van vrijdag 16 juli- zaterdag 17 
juli heeft het interne toernooi 
plaatsgevonden. De weergoden waren ons gunstig 
gezind. Op vrijdagavond speelden de Heren Dubbel 
tegen elkaar en de Dames Dubbel op de andere 
baan. Kendrick de Vink heeft de 1e prijs HD in de 
wacht gesleept en Carolien van de Ven bij de DD. 
Gefeliciteerd allebei! 

Nieuws van EHBO-vereniging 

Beste Nieuwsbruglezer,

Door versoepeling van de Corona maatregelen 
hebben wij aan het einde van dit seizoen toch 
nog een aantal reanimatiecursussen kunnen 
organiseren die allemaal waren volgeboekt. 
Het geeft ons een goed gevoel dat wij weer 
cursisten hebben opgeleid die weten hoe ze 
iemand kunnen reanimeren, want hoe eerder 
een reanimatie wordt gestart des de groter 
wordt het kans op herstel. Ondertussen 
is het bestuur alweer druk bezig met de 
voorbereidingen voor het 

nieuwe seizoen. In het nieuwe seizoen worden 
naast 3 nieuwe reanimatiecursussen ook nog 
een nieuwe EHBO-cursus gegeven en 2 nieuwe 1951 - 2011

EHAK (Eerste Hulp Aan Kinderen) cursussen. 
Deze cursussen starten als er voldoende 
aanmeldingen zijn, houdt hiervoor onze 
website in de gaten. Dit jaar bestaat EHBO-
vereniging Nieuwerbrug 70-jaar en dat laten 
wij niet ongemerkt voorbijgaan. Het bestuur 
is druk bezig met de voorbereiding van het 
70-jarig jubileum, hierover volgt later meer 
informatie. 

De zomervakantie breekt weer aan en 
dan kunnen wij weer genieten van het 
welverdiende vakantieleven. Voor de meeste 
zal de zomervakantie anders zijn dan de 
voorgaande jaren. De vakantievierders zullen 
nu meer in Nederland huishouden. 

Het buitenland vormt toch wel een reëel 
risico. Ga wijs op reis en bereid je goed 
voor. Download de Reisapp van Buitenlandse 
zaken en de Douane. Met de Reisapp van 

Buitenlandse Zaken en Douane 
heeft u betrouwbare reisinformatie 
bij de hand en ontvangt u bericht 
wanneer een reisadvies verandert. 
Het bestuur van EHBO-vereniging 
Nieuwerbrug wenst iedereen alvast 
���� �	��� ��
������ ��X� �������
ervan en blijf vooral gezond want 
dat is het allerbelangrijkste. Tot de 
volgende 
Nieuwsbrug. 

 

Martin Wolswijk.
Algemeen 
bestuurslid 
EHBO-vereniging 
Nieuwerbrug

Als actieve vereniging in ons mooie dorp is er weer 
veel nieuws te delen met onze dorpsgenoten. 

er met de 1e prijs vandoor en Martin 
Verweij mocht namens de heren deze 
prijs in ontvangst nemen. Felicitaties 
ook voor deze prestatie. 
Allemaal bedankt voor het meespelen 
en het publiek voor het aanmoedigen. 
Barcommissie - Jennifer en Evert – en 
Toernooicommissie o.l.v. Frederik – 
volgend jaar weer? 

Padelbaan? 
Om geruchten voor te zijn of te 
ontzenuwen, kunnen we jullie melden 
dat we serieus aan het onderzoeken 
zijn of er van de oefenkooi in de 
nabije toekomst een padelbaan 
gemaakt kan worden. Dit kan een 
kans zijn een nieuwe tak van sport, 
dat in het verlengde ligt van tennis, 
aan onze club toe te voegen. 
Padel is een mix van tennis en 
squash, door iedereen te spelen 
en bovendien zeer populair onder 
jongeren. In de eerstvolgende 
Algemene Ledenvergadering zullen 
we alle leden op de hoogte stellen of 
een dergelijke investering wenselijk 
en haalbaar is voor onze vereniging. 
Tevens zijn we in onderhandeling met 
gemeente over een kleine grondruil 
voor onze nieuwe entree. 

����������������
� 
grote dank aan Verweij Houttechniek 
voor het nieuwe sponsordoek.  
Groen commissie: er mag nog steeds 
���$�{��������������	��<��������	��
hebt. Wacht niet tot je een appje 
krijgt!

Sportieve groet namens het bestuur, 
Rosika Twiss

Op zaterdagmiddag ging het er nog verhitter aan 
toe in de gemengd dubbel. Dat kwam niet alleen 
door de stralende zon maar ook door een aantal 
fanatieke heren die de 
dames alle hoeken van 
de baan lieten zien. 
De uitslagen zorgden 
toch nog voor leuke 
verrassingen. Bij de 
dames ging Cora Sluijk 



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
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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
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0172-613798 

Bereikbaar 24 uur per dag,  
7 dagen per week 
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Op 23 juni jl. werd de 111e Algemene 
Ledenvergadering van onze lokale 
Onderlinge gehouden. 
De vergadering vindt plaats in het 
Wierickehuis. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de Onderlinge is de 
vergadering ook online te volgen. Hiervan 
maken 27 leden en genodigden dankbaar 
gebruik. Natuurlijk is het ook mogelijk 
om de vergadering ‘live’ in de zaal bij te 
wonen en hiervan maken 30 leden gebruik. 
Bij elkaar een mooie opkomst. 

Voorafgaande aan de vergadering is er een 
fotopresentatie van oude ansichtkaarten 
van Nieuwerbrug. Deze historische 
presentatie is beschikbaar gesteld door 
mevrouw M. van der Voorst. 

Stipt om 20.00 uur opent de voorzitter 
van de Raad van Toezicht, de heer Jan 
Kempen, de vergadering en heet alle 
aanwezigen in de zaal en online hartelijk 
welkom. Aansluitend worden de notulen 
van de vorige vergadering ter goedkeuring 
aan de vergadering voorgelegd. Omdat 
beide leden van de notulencommissie zich 
hebben afgemeld, leest het directielid, de 
heer Jeroen van Rhijn, een schriftelijke 
verklaring voor van de notulencommissie 
waarin zij aangeven dat de notulen een 
juiste weergave zijn van de 110e Algemene 
Ledenvergadering. Op basis hiervan keurt 
de vergadering de notulen goed. 

Na het benoemen van een nieuwe 
notulencommissie doet de voorzitter van 
de directie, de heer Adrie de Groot, verslag 
van het afgelopen boekjaar. Hij refereert 
hierbij aan dat er, naast Covid-19, nog 
een aantal heftige gebeurtenissen in 2020 
hebben plaatsgevonden. Hij benoemt 

hierbij de Brexit, het stikstofprobleem 
met de gevolgen voor de agrariërs, maar 

�����!��������������������������
in Beirut en de remfout van de metrotrein 
in Spijkenisse krijgen aandacht. Dat 
we daarnaast in 2020 ook nog eens 12 
hitterecords hebben verbroken wordt 
natuurlijk niet vergeten.

In zijn mondeling verslag geeft Adrie 
aan dat het voor de Onderlinge met 
betrekking tot het resultaat een 
prachtig jaar is geweest. Ondanks de 
stormmaand februari 2020 en het grote 
aantal gevallen waterschade ten gevolge 
van wateroverlast, blijft het totaal aan 
gemelde schade, qua bedrag, ruim binnen 
de begroting. Dit is mogelijk een positief 
gevolg van Covid-19. Er zijn namelijk 
minder inbraakschades gemeld. Hij neemt 
aan dat dit dan weer het gevolg is van de 
avondklok en het thuiswerken. 

Niet alleen de schadecijfers zijn positief, 
in 2020 is de Onderlinge opnieuw stevig 
gegroeid. Hierdoor is er meer premie 
binnengekomen dan was begroot. Dit alles 
heeft er toe geleid dat de Onderlinge een 
topjaar heeft gedraaid. Dat dit mede te 
danken is aan de inzet van het personeel, 
dat ook in het moeilijke jaar, waarin veel 
is thuisgewerkt, enthousiast is gebleven. 

Na het verslag van Adrie doet Jeroen, 
���� ����$������X� �������� ���� ��� ����$�|���
situatie per 31 december 2020. Hierbij 
geeft inzicht in de cijfers van de balans en 
de winst- en verliesrekening. Omdat alle 
cijfers al vooraf aan de leden zijn verstrekt 
komen er geen extra opmerkingen vanuit 
de aanwezige leden. Daarna geeft hij 
inzicht in de verwacht toekomstige 
����$�|�����������������������������������
onze Onderlinge. Op basis van de verstrekte 
cijfers en doet Jeroen, met instemming 
van de Raad van Toezicht, het voorstel 
om aan de leden 10% premierestitutie 
over de betaalde brandpremie 2020 te 
verstrekken. De vergadering stemt hier 
mee in.  Aansluitend vraag de voorzitter 
de vergadering om de directie en de 

Raad van Toezicht te dechargeren voor 
het gevoerde beleid. De vergadering gaat 
hiermee - in beide gevallen - akkoord. 

Hierna wordt overgegaan naar het 
onderdeel ‘Mededelingen vanuit de 
directie’. 
Jeroen geeft aan dat we na zes jaar Mazars 
gaan wisselen van accountant. Vanaf 
boekjaar 2021 zullen de boeken worden 
gecontroleerd door EcovisBonsenReuling, 
een partij die goed bekend staat binnen 
de onderlinge wereld. Verder waarschuwt 
Jeroen voor de gevaren van het mooie 
zomerweer in combinatie met de 
versoepelingen vanuit Covid-19. Hierdoor 
zal het inbrekersgilde waar actiever 
worden. 
Daarnaast meldt Jeroen dat besloten 
is om de actie ‘Leden werven Leden’ 
opnieuw te verlengen. In 2020 ontvingen 
maar liefst 37 leden een cadeaubon voor 
het aanbrengen van een nieuw lid. Dit 
draagt voor een belangrijk deel bij aan de 
groei van onze Onderlinge.

Hierna deelt Adrie mee dat dit zijn 
laatste Algemene Ledenvergadering is 
als voorzitter van de directie. Met ingang 
van 1 oktober a.s. gaat hij met pensioen. 
Hij wenst de Onderlinge, de directie, het 
personeel en de Raad van Toezicht veel 
wijsheid in de toekomst en hoopt nog vele 
jaren als lid plaatst te kunnen nemen in 
de Algemene Ledenvergadering, maar dan 
aan de andere kant van de tafel.  
De Raad van Toezicht bedankt Adrie voor 
de vele jaren dat hij sturing heeft gegeven 
aan de Onderlinge en het personeel. Het 
moment van afscheid is nog niet gekomen, 
maar daar zal, als het dan echt daar is, 
op gepaste wijze invulling aan worden 
gegeven. 

Tenslotte is er nog ruimte voor de 
rondvraag. Hier wordt geen gebruik van 
gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Jan, 
als voorzitter van de Raad van Toezicht de 
vergadering.

111 e Algemene Ledenvergadering

Onderlinge houdt 
haar 111e Algemene 
Ledenvergadering

Rijnstreek MO17 doet mee met 
�������������������������������

Een hoogtepunt in de coronatijd was de uitnodiging van de 
KNVB aan onze MO17 meiden. In het voorjaar kregen onze 

Nederlands Kampioen van de KNVB

meiden de waardering die ze verdienden door mee te mogen doen met het 
Nederlands Kampioenschap. 
 
Op 27 Juni reisden onze meiden met hun coaches af naar Hoofddorp om daar op 
de vroege zondagochtend hun poulewedstrijden te spelen. Er werd gespeeld 
tegen Overbos, Buitenveldert en DSVP. In een paar spannende wedstrijden 
werden de meiden op de proef gesteld en mochten zij hun kwaliteiten showen. 
Helaas werd het podium niet behaald, maar konden de meiden terugkijken 
op een mooie ervaring. Een mooie dag waarbij er op hoog niveau gevoetbald 
werd. Ze hielden er nog een mooie schaal aan over. We kijken daarom uit 
naar het nieuwe seizoen, waarbij de meiden nog wel wat versterking kunnen 

gebruiken. Wie wil daar nou niet bij horen. We 
gaan dit sterrenteam zeker een doorstart geven.

Robert van den Berg
VV De Rijnstreek
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1982
Het jaar waarin afscheid wordt genomen van Burgemeester 
Kremer op 29 Oktober en een uitnodiging voor de installatie van 
Burgemeester Kok op 16 november.  De verenigingen van het 
dorp “krijgen “een avond voor een gezamenlijke activiteit en het 
voorstel is polsstokspringen of sprietlopen , dat is een paal over 
een breed stuk water en waarbij ongeveer 2 meter van de paal 
wordt ingesmeerd met zeep en dan droog over zien te komen. 
Er is een ledenvergadering op 16 maart en er zijn 2 aftredende 
bestuursleden maar omdat ze niet aanwezig zijn weten we 
niet of ze herkiesbaar zijn, maar gelukkig was Dhr. v d Linden 
herkiesbaar. Dhr. de Jong stelde zich niet herkiesbaar. Geen van 
de aanwezige heren wil in het bestuur benoemd worden dus 
komt er een plek vrij. Het bestuur wil graag het aantal van 10 
bestuursleden houden. De toneelclub Animoso vraagt of ze een 
toneelstuk mogen opvoeren voor het Oranjebal op 30 april. Dat 
werd goedgekeurd dus na het toneel was er een bal en de intree 
was voor niet leden Fl 6,00 en voor leden Fl 3,00.  Op 5 mei was 
������������������������}���������������	����������~��=��
18 jaar en  s’avonds een autopuzzeltocht.Het ledenaantal was 
~%���
������������������~%��=��~���������������������������]�
2000,--. Er komt een nieuw contract voor 3 jaar.

1983
Bij de ingekomen stukken zit een uitnodiging voor een 
afscheidsreceptie van wethouder Martens op 2 september en een 
uitnodiging van de carnavalsvereniging de Duyckelaars voor het 
11-jarig bestaan.  Er zijn nog steeds 240 leden. In het bestuur 
was Dhr. Heemskerk er wel klaar mee en werd opgevolgd met 
een grote meerderheid van stemmen door Dhr. Leen Blonk. In 
deze tijd werd de lampionnenoptocht gehouden op 29 april. 
Op 30 april werd nog altijd Koninginnedag gevierd, ondanks 
dat Koningin Beatrix op 31 Januari jarig is. Zij heeft de traditie 
gewoon voortgezet op 30 april. Er werden altijd kinderspelen 
georganiseerd in ons dorp en een Oranjebal gegeven voor alle 
inwoners.  Ook op 5 mei werden er dingen georganiseerd voor 
kinderen. In dit jaar was er ook een vliegerwedstrijd. 

1984
Bij de ledenvergadering op 13 maart 1984 waren 27 leden 
aanwezig.  Er is een stuk ingekomen van de Confederatie van 
Oranjeverenigingen over de herdenking van Willem van Oranje 
die 400 jaar geleden werd vermoord. Men wil ook een zang en 
muziekavond organiseren met liederen uit Valerius Gedenkklanken 
gezongen door de zangvereniging uit Nieuwerbrug. Er was op 31 
��$�]�'~�X������
���������������~�'����������������������<������
Dhr. Breedijk was aftredend als voorzitter maar stelde zich 
herkiesbaar en bleef aan. De feesten in dit jaar waren op 
zaterdag 28 april de lampionnenoptocht de kinderspelen op 30 
april en volleybaltoernooi en Oranjebal met de Typhoons. Op 3 
���� ��� <���������<��
���������� ��������������� ������
	����X�����������<<���$���������������X������������<<���$���
in de avond.

1985
In 1985 gebeuren er geen grote veranderingen behalve in het 
bestuur dan. Daar wisselt het elk jaar. Nu namen er 2 dames 
afscheid die 16 en 17 jaar in het bestuur hadden gezeten. Mevr. 
Van Schaik heeft 10 jaar de penningen uitstekend beheert en 
Mevr. Verwaal 17 jaar bestuurslid. In hun plaats kwamen Mevr. 
Kompier (zij werd de nieuwe penningmeester) en Mevr. Lievaart. 
Er wordt een grootse optocht georganiseerd op 30 april waar alle 
bedrijven en verenigingen voor worden aangeschreven. Op 5 mei 
is het 40 jaar geleden dat we bevrijd werden maar omdat deze 
dag op zondag valt wordt er niks gevierd op die dag. Op 4 mei 
is er een tentoonstelling in het Wierickehuis georganiseerd door 
Dhr. Gijs Boer.

1988
We springen door naar 1988. Het was mij opgevallen tijdens het 
lezen van de notulen dat er op 4 mei geen Dodenherdenking was. 
Dat werd voor het eerst in dit jaar georganiseerd met alleen 2 
minuten stilte en werd eraan gewerkt om een monument te laten 
maken voor alle gevallenen.  Ook in dit jaar nam bestuursvoorzitter 
Dhr. Breedijk na 24 jaar afscheid van het bestuur en werd door 
Burgemeester Bruggeman verblijd met een wandbord namens de 
gemeente. Dhr. v d Linden werd de voorlopig de nieuwe voorzitter 
tot er iemand was gevonden voor deze functie.

1989
Dhr. Bogema is nu voorlopig de nieuwe voorzitter vanwege 
ziekte in de familie bij Dhr. v d Linden. Alle activiteiten blijven 
ongeveer hetzelfde behalve dat er een nieuwe activiteit bij 
komt. Het touwtrekken!!  Op 1 Juli 1989 wordt er een straten 
touwtrekwedstrijd georganiseerd. Er zijn 21 straten in het dorp 
en men kan ploegen maken en zich opgeven. In 1990 komt er 
��������� ��������������������������]���������������������
komt naar ons dorp omdat het bedrijf van A. v d Berg jubileert.  
Daarvoor werden de kinderen van de school gevraagd om daar te 
staan met versierde bogen. Ook werd er besloten om op 4 mei 
een trompettist de last post en het Wilhelmus te laten blazen en 
iemand van de gemeente erbij te vragen voor een kranslegging.

1991
De vereniging bestaat 70 jaar en er wordt 1 week feest 
georganiseerd maar die zijn eigenlijk net als alle jaren. 29 
april de lampionnenoptocht 30 april kinderspelen en oranjebal 
�������~���������������������	�����������������������������
puzzeltocht 4 mei Dodenherdenking en 8 juni touwtrekken.

Ik maak ook even van de gelegenheid gebruik om Dorethea heel 
hartelijk te bedanken voor haar eerste 6 delen van de notulen. 
Het is een heel intensief werk om de handgeschreven stukken 
door te lezen. Niet iedereen heeft een mooi handschrift!  
Natuurlijk hadden wij met dit tijdelijke bestuur grote plannen 
om het 100-jarig bestaan groots te vieren maar ja door Corona is 
alles veranderd. Hopelijk kunnen we het volgend jaar wel vieren 
zoals we het eigenlijk dit jaar zouden doen. Ook onze laatste 
activiteit het touwtrekken kan geen doorgang vinden. 

Oranjevereniging  Prinses Juliana
	
�������
�������������

Uit de notulen van de Oranjevereniging deel 7

Word jij onze sponsor?

De jeugdteams van de Rijnstreek zijn heel hard op zoek 
naar sponsoren. We willen weer netjes voor de dag komen 
en hopen dat bedrijven ons daarmee kunnen helpen. 
De sponsornaam komt op onze shirts, trainingspakken 
of tassen. Elke combinatie is mogelijk of je sponsort iets 
afzonderlijk. Onze spelers kijken er naar uit om met trots 
de naam van je bedrijf of organisatie te dragen.
Wil je sponsoren? Mail dan naar sponsoring@vvderijnstreek.
��� ��� 	�� �������� ���� {����� ���� ��������� ��� ���� ����
mooie uitstraling!

We zijn een jaar verder en we zijn allemaal 
gegroeid. Dus we zitten met te kleine tenues 
of te grote voetballers. Zeg het maar!
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Vroeger, vroeger 

Op onze reis langs het Weijland zijn wij aangekomen 
bij nummer 52. Vroeger was deze woning aan drie 
kanten omgeven door water met een bruggetje aan 
de wegkant en heette ”Het Eiland” in de volksmond. 
Er stonden vier woningen en de consistorie van 
kerkgebouw “De Ster”. Voor de bewoners was er 
één buiten w.c. Een muurtje met een plank met een 
groot gat, dat uitkwam op de wijk en rechtstreeks 
loosde op de Oude Rijn. Op zich heel praktisch, maar 
als er ijs lag, was het een ander verhaal. Het begon 
met een getint spoor naar de Rijn dat steeds geler 
en bruiner werd. Maar als de dooi intrad, was er de 
zelfreinigende werking van de natuur. 

In de jaren zeventig woonde in het huisje aan de Rijn 
de oud-brugwachter Niek Domburg. Hij was drager 
bij “De Laatste Eer” in Waarder. Na een begrafenis 
stopte de lijkwagen steevast bij het eiland. 

Op een regenachtige en winderige dag in de herfst 
kwamen vier mannen uit de auto en stelden zich 
naast elkaar op aan de sloot. In vol ornaat. In slipjas 
en hoge hoed. Eén hand om de hoed vast te houden, 
de andere om te wateren. Jammer dat je toen geen 
fototoestel bij je had. Het was waarschijnlijk de 
Worldpressfoto 1971 geworden.   

Henk Aberson

'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

De vrijwilligersvacaturemuur

Loop je al een tijdje met de gedachte om vrijwilligerswerk te doen? 
Dan is het zeker zinvol om van de zomer eens een kijkje te nemen bij 
de vrijwilligersvacaturemuur, van 19 juli tot 30 augustus staat deze in 
het Evertshuis. 
 
De vrijwilligersvacature-
muur is een verplaatsbare 
promotiewand met daarop 
vrijwilligersvacatures die 
je gedurende het jaar 
op verschillende locaties 
tegen kan komen. Zo 
zijn er verschillende 
vrijwilligersklussen te 
vinden, van maatjeswerk 
tot website beheerder. 
Van vrijwilliger bij een 
wandelclub tot het 
deelnemen aan een 
���$��������� ���
langs, neem een kijkje 
en voel je vooral niet verplicht. Je neemt zelf contact op met een 
organisatie indien je interesse hebt in één van de vacatures. Ga voor 
vrijwilligerswerk dat bij 
jou past!

Esmée Hensen
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Op de locatie van Schaik komen woningen 

Er is een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de locatie waar nu 
nog Van Schaik Transport gehuisvest is, in Nieuwerbrug. De gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk en de ontwikkelaars, Steengoed Driebruggen 
bv en deNieuweOntwikkelaars bv hebben een overeenkomst getekend 
om een woningbouwplan te gaan realiseren op deze locatie. Een 
volgende belangrijke stap bij het realiseren van de ambities van de 
WIN en de gemeente in Nieuwerbrug, ‘weer een oude bedrijfslocatie 
aangepakt uit het Project Oude Rijnzone’ zegt de wethouder de heer 
Van de Heuvel. 

wegenbouwbedrijven en breidde het aanbod verder uit. 
De derde generatie zette de groei voort. Sinds 2010, 
toen Van Schaik en Millenaar de handen in een sloegen, 
worden de bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitgevoerd 
vanuit de vestiging Oude Meer. Daardoor komt de oude 
locatie van Van Schaik Transport beschikbaar voor een 
herontwikkeling. Na sloop van de bestaande opstallen 
worden er tien grondgebonden dorpswoningen aan de 
Hoge Rijndijk gerealiseerd. Twee ruime hoekwoningen en 
acht tussenwoningen. Alle dorpswoningen beschikken over 
een tuin en een privé-parkeerplaats. Van de tien woningen 
worden acht woningen in de koopsector gerealiseerd en 
twee in de huursector. Aan de Hoge Rijndijk wordt het 
openbaar gebied aangepast waardoor er ruimte komt voor 
veertien openbare parkeerplaatsen. Het woningplan en de 
herinrichting is door de ontwikkelaars in afstemming met 
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en met het dorpsteam 
(de WIN) tot stand gekomen. Als de procedure voor het 
wijzigen van het bestemmingsplan doorlopen is, worden 
de opstallen volgens de planning aan het eind van het jaar 
gesloopt. Aansluitend start Goudriaan Jongerius Bouw met 
de nieuwbouw. Inschrijven voor het project kan via de 
projectwebsite, www.rijndijkwonen.nl.

Cees Dijkshoorn

Sluit jij je aan bij VV De Rijnstreek? 

We hebben zin in het nieuwe seizoen. We willen vooruit met 
de club en dus gaan we in het nieuwe seizoen met dubbele 
energie aan de slag. Maar daar hebben we wel nieuwe leden 
voor nodig. Soccerdream is in ieder geval wel weer van de 
partij. Deze voetbalschool zorgt ook in het nieuwe seizoen 
voor leuke en uitdagendere trainingen. En we beschikken 
daarnaast ook nog over onze vaste krachten die met veel 
ervaring de Rijnstreekidentiteit uitdragen. Word je ook lid 
van onze gezellige knusse vereniging? Dan ben je in ieder 
geval verzekerd van de laagste contributie van de regio, 3 
keer voetballen in de week, een echt grasveld om op te 
voetballen, nieuwe activiteiten en een gemoedelijke sfeer. 
En laten we eerlijk zijn. VV De Rijnstreek wil ook graag 
blijven bestaan. En dus hebben we meer leden nodig. Daar 
kun jij aan bijdragen. Je hoeft niet in Nieuwerbrug te 
wonen en het maakt niet uit hoe oud je bent of je al eens 
gevoetbald hebt. Wij staan voor jou klaar. Meer informatie 
en aanmelden is te vinden op www.vvderijnstreek.nl

Op de locatie aan de Hoge Rijndijk startte de heer Van Schaik na de 
oorlog in 1946 zijn transportbedrijf in Nieuwerbrug aan den Rijn. De 
eerste transporten werden uitgevoerd met een oud legervoertuig. 
Het ging met name om stenen en zand voor kleine lokale aannemers 
in de wegenbouw. De tweede generatie richtte zich op grotere 

Na een jaar van afwezigheid is het 
Jeu de Boule toernooi terug. We 
mogen weer en de ballen worden 
weer opgepoetst. We gaan dit unieke 
toernooi dit jaar organiseren op 21 
augustus 2021 op veld 1 van VV De 
Rijnstreek aan de Weijpoort 24A in 
Nieuwerbrug.

We spraken organisator Bert Visser 
over het toernooi. Hij vindt het Jeu 
de Boule een unieke toevoeging aan 
de recreatie in het dorp: “Jong en 
oud kunnen bij ons terecht. Je hoeft 
niet eens balgevoel te hebben om 
een lekker potje mee te boulen” 
aldus Visser.

Dankzij de Corona is dit pas het 
2e toernooi, maar dat mag het 
enthousiasme niet drukken. Visser 
vertelt: “We hebben samen met de 
Rijnstreek een mooie samenwerking 
kunnen opbouwen. Wij, mijn vrouw 
Juup en ik, spelen door de gehele 
regio ons potje en weten dus goed 
hoe het bij anderen gaat. Toch 
denken we dat we bij de Rijnstreek 
iets speciaals hebben neergezet en 
ander publiek trekt”

VV De Rijnstreek is voornemens om 
ook in de toekomst het aanbod van 
de jeu de boule te organiseren. 
De plannen zijn om twee vaste Jeu 
de Boule banen te maken. “Dat is 
positief en misschien kunnen we 
wel een Rijnstreek Boule vereniging 
opzetten en elke week een biertje 

2e Jeu de Boule toernooi bij VV De RIjnstreek

komen drinken” grapt Visser 

Het toernooi is voor jong 
(vanaf 12 jaar) en oud en 
daar een combi van. Ben je 
met 2 personen en heb je zin 
in een gezellige dag? Koop 
dan jeu de boules ballen en 
schrijf je in (€25 euro) via 
samrijnstreek@gmail.com of 
boulesrijnstreek@ziggo.nl
We starten de 21e om 11.00 
en hopen rond 16.00 na het 
spelen verder te gaan met 
een feestje. Onze vrienden 
van Helemaal Top komen 
langs om de boel op stelten 
te zetten en we hebben 
een mooie loterij op het 
programma staan met 
prachtige grote prijzen.  Wij 
zijn er klaar voor.

Robert van den Berg
VV De Rijnstreek



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

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00

7 keer op rij 
Beste Wijnsupermarkt 

5 keer op rij 
Meest Verantwoorde Supermarkt 

3 keer op rij 
Beste Vleeswaren Supermarkt 

2 keer 
Klantvriendelijkste Supermarkt 

2020

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2019

2020

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








ReviconBarosta produceert onderdelen en samengestelde 
componenten in uitsluitend roestvast staal en realiseert 
complete installaties.

Klompenmakersweg 9
3449 JB Woerden
Tel.: 0348 - 457 040
E-mail: info@reviconbarosta.nl
www.reviconbarosta.nl



 

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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