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

FINANCIEEL
Banknummer     NL17INGB.000.420.7477 
 t.n.v. Stichting Nieuwsbrug, 
 Bruggemeestersstraat 8
Abonnementen NL25INGB.000.554.0210  
 t.n.v Nieuwsbrug, afdeling abonnementen,
 Bruggemeestersstraat 8

BRUGJES  
Brugjes zijn alleen voor de ingezetenen van de Brandschouwerij 
en gratis. Maximaal 6 regels. Insturen via de mail.

LEZERS SCHRIJVEN 
De redactie acht zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
ingezonden stukken, die in de rubriek ‘Lezers schrijven’ worden 
opgenomen. Plaatsing is alleen mogelijk indien naam en adres bij 
de redactie bekend zijn. De redactie behoudt zich het recht voor 
het geschrevene te bekorten, aan te passen, dan wel te weigeren.

REDACTIETEAM

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

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

Melvin Zaal Hoge Rijndijk 49 
 Telefoon 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 Cora Postema                              

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

Drukwerk  Drukkerij Vuurpijl, Elim

Hoe gaat het met jou?
Deze keer in de Nieuwsbrug geen bericht van de school. Animoso stelt 
de jaarlijkse voorstelling een jaartje uit. De Oranjeverenging was 
creatief met Wilhemina pepermunt. Alles is anders. 

In de winkel tref ik baklustige kinderen die zelf de ingrediënten voor 
hun fantasievolle baksels bij elkaar zoeken. Ouders die druk zijn 
met het huiswerk van hun kinderen en zich zorgen maken over hun 
eigen werk. Alles ligt op zijn gat en toch gaat het leven verder. De 
wegwerkzaamheden in het dorp zijn nu hopelijk echt klaar en er 
verrijzen steeds meer nieuwe woningen. 
De een durft de deur niet uit, terwijl de ander drukker is dan ooit of 
nieuwe activiteiten vindt binnen de mogelijkheden. 

Wij vinden het leuk als je voor de volgende Nieuwsbrug een stukje 
schrijft over jouw ervaringen in deze tijd. Hoe doe je het met de 
kinderen de hele dag over de vloer? Hoe vermaak je je nu je werk 
stilligt? Hoe stil is het nu u nergens meer naar toe kunt. Waar heb je 
behoefte aan? Heb je ook een hond genomen? Zou iemand je kunnen 
helpen? Laat het weten via postvoordenieuwsbrug@live.nl. Of bel 
iemand van de redactie. De telefoonnummers staan hiernaast. 
Cora Postema

Bedankt dorpsgenoten 

2020 ligt weer achter ons, het was geen vrolijk jaar en in de laatste 
maanden werd het nog donkerder. Maar wat een veerkracht blijkt 
er in ons dorp aanwezig. Dankzij de inzet van velen is de afsluiting 
indrukwekkend. Respect voor CBS De Brug en de evangelisatiecommissie: 
wat hebben jullie ons een mooie kerstavond bezorgd. Complimenten 
voor de leerkrachten en leerlingen die mooie werkstukken hebben 
geleverd voor de kerstwandeling door de Brugkerk: engelenkoren, 
herders en nog meer verbeeldingen van het kerstverhaal. Dit alles in een 
mooi versierde kerk met passende muziek en een beamerpresentatie. 
2021 begint niet zoals altijd met een oecumenische dienst in het 
Wierickehuis, maar thuis op de bank. Dankzij de inspanningen van 
een aantal Nieuwerbruggers kunnen we verbonden zijn met elkaar 
via internet. Ook hierin zijn leerlingen van De Brug te zien en niet te 
vergeten: de koeien van de fam. Van de Wind. Heel creatief allemaal. 
Ik denk wel dat ik namens heel veel Nieuwerbruggers spreek als ik zeg: 
Ieder die aan bovenstaande activiteiten heeft meegewerkt; hartelijk 
bedankt! 

Ria van Buren 

Normaal gesproken vindt in de maand februari het jaarlijks culturele 
hoogtepunt van Nieuwerbrug plaats: de opvoering van een klucht of 
blijspel door uw eigen toneelklup Animoso. Dit jaar is de Covid-19 
pandemie reden waarom de gordijnen in het Wierickehuis tot onze 
grote spijt dicht blijven. Aan het begin van het seizoen, in september 
van het vorig jaar, is door de leden van Animoso gesproken over de 
mogelijkheden om in februari (of wellicht iets later) weer op het podium 
te kunnen staan. Onze inschatting toen blijkt helaas de juiste te zijn: 
de pandemie houdt ons nog steeds in de greep en maakt het onmogelijk 
u allen zoals gebruikelijk een avondje vol plezier en tranen op de 
wangen te bezorgen. Juist in deze tijd van beperkte mogelijkheden om 
contact met elkaar te hebben, was een avondje plezier vast welkom 
geweest. Helaas, helaas, helaas. Noodgedwongen moeten we dus 
een jaartje overslaan, maar we hebben er alle vertrouwen in, dat er 
komend seizoen weer gestart kan worden met de voorbereidingen voor 
de opvoeringen in 2022. En hoewel dat nog een eind weg klinkt, hebben 
de spelers er alweer veel zin in en kijken we uit naar het moment dat 
de zaal weer vol stroomt en de gordijnen opengaan…… 
Tot slot, blijf gezond en help elkaar door deze moeilijke tijd heen. 

Namens Toneelklup Animoso,    Jan van Rooijen.

De gordijnen blijven dicht dit jaar…… 



4

WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
     WANNEER                     WIE                                 WAT                                         WAAR     TIJDEN

 

                                                    

    

20  februari    zaterdag      Brug kerk                Oud papier        Dorp               7.30

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

Kopij aanleveren: via de mail: postvoordenieuwsbrug@live.nl.     
Mail adres tolbrug@ziggo.nl  NIET MEER GEBRUIKEN 

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

16-jan
20-feb
20-mrt
17-apr

Wat doe jij nu wel?

In deze coronatijd ligt veel op zijn gat. Geen voetbal, geen toneelclub, geen cursussen, geen gezellige vriendenavonden meer. Maar 
wat doe je dan nu wat je eerder niet deed?
Ik heb ontdekt hoe leuk het is om in een kajak te varen en vanaf het water foto’s te maken. Die plaats ik dan op Instagram of Facebook 
en ik geniet van de reacties. Melvin kan niet meer naar zijn wekelijkse bridgeavondjes en ontdekte de lol van het online bridgen, zelfs 
in competieverband. 
Welke nieuwe plezierige bezigheden heb jij ontdekt in deze coronatijd? 
Mail het aan postvoordenieuwsbrug@live.nl. 

22-mei
19-jun
17-jul
21-aug

18-sep
16-okt
20-nov
18-dec

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

Verzekeringen?
Onderlinge Rijn en Aar!

�������	
����������
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK

Diensten om 9.30  
en  18.30 uur

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUWERBRUG

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

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

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

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

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

07 febr.  09.30 uur  ds. P. Vroegindeweij, Lexmond 
  18.30 uur  ds. D.J.W. Kok, Stolwijk 

14 febr.  09.30 uur  ds. W.J. Dekker, Amersfoort 
                Bediening H. Avondmaal 

  18.30 uur  ds. W.J. de Hek, Utrecht 

21 febr.  09.30 uur  ds. A. Baas 

            18.30 uur  ds. J.J. Hoogendijk, Willige-Langerak 

28 febr.  09.30 uur  prof. dr. G. van den Brink, Woerden 

  18.30 uur  ds. A.J. Sonneveld, Lopik 

07 febr. De heer Nathan Noorland 

14 febr. Kand. A.T. Maarleveld, Bodegraven 

21 febr. De heer Nathan Noorland 

28 febr. de heer J.P. Karstens, Leiden 

Zie ook website: www.brugkerk.nl

100 jaar Jubileum Oranjevereniging 

Vrijdag 15 Januari bestond de 
Oranjevereniging 100 jaar. Om er 
toch wat aandacht aan te geven 
hebben we tijdelijk het bord met 
een oranje ballonnenboog en 100 in 
gouden cijfers geplaatst op het plein 
voor het Wierickehuis. 
Ook hebben we bij alle bewoners 
van de brandschouwerij en alle 
donateurs daarbuiten een klein 
presentje gebracht. Onder het motto 
wie jarig is trakteert hebben we 
iedereen een doosje met Wilhelmina 
pepermunt gegeven. Ook hebben we 
de felicitaties van de burgemeester 
mogen ontvangen en hem ook 
een presentje overhandigd. Wij 
bedanken Nolda, Dorothea en Ester 
voor hun hulp bij het rondbrengen 
en wij willen iedereen bedanken 
voor de leuke reacties en felicitaties. 
We hopen dat we, zo gauw het weer 
mag, weer een gezellig feest kunnen 
organiseren voor iedereen. 

Oranjevereniging “Prinses Juliana”
Marianne Hogendoorn
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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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Uit de notulen van 
de Oranjevereniging:  

    Die ik liefheb moet ik gaan verlaten.
    Om te gaan naar die ik liefhad.

Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting 
dat een verder lijden haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid 

genomen van onze moeder, schoonmoeder, oma en omie

Lies Verkerk - van Nimwegen
weduwe van Willem Verkerk

9 april 1932                          4 januari 2021

    Willem en Iris
     Laura en Chris, Iris
     Willem en Aline, Viggo
     Justin
    Gerard en Ria

    Linda en Chris (in liefdevolle herinnering)

    Edwin en Ingeborg
     Nicky (in liefdevolle herinnering)
     Saline en Jelmer

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden in besloten kring.

Correspondentieadres: Linda Verkerk | Vogelwikkeveld 11 | 3448 EN Woerden

Op 15 januari 1921 werd Oranjevereniging 
Prinses Juliana opgericht. De 
initiatiefnemers vormden een voorlopige 
commissie. Later werden de bestuursleden 
���������	
������	
In juli wordt contributie geïnd d.m.v. een 
rondgang door de Brandschouwerij om op 
deze wijze zoveel mogelijk mensen lid te 
maken. De eerste activiteit is in augustus 
van dat jaar. Een kinderfeest dat wordt 
georganiseerd i.s.m. de school. 
Het saldo van dit eerste jaar bedraagt 
81,53 gulden 
Op 20-11-1922 is de eerste ledenvergadering 
van de Oranjevereniging. Er wordt van 
gedachten gewisseld over het wel of niet 
samen werken met de zustergemeente uit 
Bodegraven. Men besluit, zolang het kan, 
zelfstandig als Nieuwerbrugse vereniging 
door te gaan. Enkele bestuursleden gaan 
naar de burgemeesters van Bodegraven, 
Rietveld, Barwoutswaarder en Waarder 
om subsidie aan te vragen. Gemeente 
Bodegraven staat 9% van de inkomsten af 
dat door de Oranjevereniging te gebruiken 
is voor het kinderfeest en bedeling der 
armen. Gemeente Rietveld 1 gulden per 
kind en gemeente Barwoutswaarder 0,60 
cent per kind. 
In 1923 is het 100 jaar geleden dat de 
landing van de Prins van Oranje plaatsvond. 
De intocht van de Prins betrof de aankomst 
van prins Willem Frederik van Oranje - de 
latere koning Willem I - op 30 november 
1813 te Scheveningen. De landing vond 
plaats vanuit zee en vanaf een sloep die 

door een Engels oorlogsschip was uitgezet. 
De Oranjevereniging wilde hier graag 
aandacht aan schenken en heeft het plan 
om deze landing na te spelen. Men gaat 
naar het hoofd van de school om dit te 
bespreken i.v.m. geschiedenisles aan de 
kinderen. Dit schouwspel zal dan worden 
nagespeeld i.s.m. school. Als lid kon je 
een rol kopen om zo mee te spelen. Het 
bestuur heeft hiervoor historische kostuums 
gehuurd in Amsterdam (à 5 gulden p.p.) en 
rijtuigen. Er worden 1500 kaarten gedrukt. 
���	 �����
����	 �����	 ��������	 ����	 ���	
van Velsen voor 45 gulden) en ook de 
������
�����������	 �����	 ��������	 ��	
entree voor de hele dag is 0,75 cent, 0,50 
cent voor na 17.00uur en 0,25 cent voor 
de vuurwerkshow. Het feestterrein waar 
dit alles plaatsvond was van Dhr. C. Kok. 
Dit is naast het Grauwe Paard. (wat nu (H) 
eerlijk eten heet.) Hij krijgt als dank een 
doos sigaren en zijn vrouw een taart! Het 
bestuur vergadert bijna wekelijks. Er wordt 
een heel feestprogramma in elkaar gezet 
voor 5 september 1923, want dan moet 
alles plaatsvinden. 
Ook het 25-jarig regeringsjubileum wil 
men op deze dag vieren. Er wordt die dag 
begonnen met een kerkdienst gehouden 
tussen 7.00 en 8.00 uur!! Deze wordt geleid 
door ds. Ligter De Bruggemeesters wordt 
verzocht de klok te luiden voor kerktijd. 
Na de opening door de voorzitter volgt een 
optocht met de kinderen op wagens. Er zijn 
schippers die hebben aangeboden om met 
de kinderen te gaan varen. Dat gebeurt 
na de optocht. In de middag volkspelen 
met o.a. tonnetje steken, mastklimmen 
en hardlopen met hindernissen. Daarna 
het historisch open lucht spel met de 
nagespeelde landing. In de avond een 
illuminatie wedstrijd en concert op het 

feestterrein. Met als afsluiting vuurwerk. 
Mede door de subsidie en een collecte door 
het dorp kon dit alles bekostigd worden en 
bleef er zelfs nog 150 gulden over! 
Op de vergadering van 20-02-1924 wordt 
besloten om een verloting te houden op de 
jaarvergadering om zo wat meer leden te 
lokken. 
Dat resulteert in een opkomst van 18 
leden van de 105. In die tijd werd je als 
bestuurslid gewoon herkozen ook als je 
niet aanwezig was. Zij werden dan na 
de vergadering hiervan op de hoogte 
gebracht. De vergaderingen waren meestal 
in Het Grauwe Paard (Van Velsen) en soms 
in De Vergulde wagen (De Goei), wat nu de 
Bruggemeester is. 
In 1925 wordt voorgesteld om met alle 
Oranjeverenigingen samen te werken om 
een herinnering aan te bieden wegens 
het 25-jarig huwelijk van Hare Majesteit 
Wilhelmina en Prins Hendrik. 
Op 7 februari wordt ter ere hiervan 
gevlagd. 
Hierna ontbreken de notulen tot 1937. 
We gaan ervanuit dat er zoals voorgaande 
jaren elk jaar rond Koninginnedag 
in augustus een kinderfeest werd 
georganiseerd. Dit i.s.m. de school. 
Dat begon met vlaggen en luiden van de 
klok. 
Tijdens de kinderspelen kregen de kinderen 
een traktatie en waren er prijsjes te 
winnen. Van de gemeentes werd hiervoor 
subsidie verkregen. 
Tot zover in grote lijnen het eerste deel 
van de notulen 1921-1937. 
In de volgende Nieuwsbrug het vervolg van 
historie 100 jaar Oranjevereniging. 

Oranjevereniging Nieuwerbrug
Marianne Hogendoorn

Schilder en tekenles

Komend seizoen worden er schilder 
en tekenlessen gegeven aan de Bree 
13 in Nieuwerbrug. De lessen zijn 
op dinsdagavond, vrijdagochtend en 
zaterdagochtend om de week.
Voor meer info zie: www.nisettdewit.nl of bel 
06-15263957

Introductie
Nisett de Wit, (1964) 
wonend in Woerden. Zij 
volgt o.a. de opleiding voor 
ambachtelijke 17e -eeuwse 
schildertechnieken bij de 
Renshof academie in Utrecht. 
In het leerproces heeft zij 
al diverse onderwerpen 
geprobeerd. Haar voorkeur gaat echter uit naar 
portretten, zij is gefascineerd door gezichten. Het 
schilderen van een portret is voor haar geconcentreerd 
werken met hart en ziel.  www.nisettdewit.nl 

De lessen zijn realistisch en geschikt voor beginners,  je 
leert vanaf de basis tekenen of schilderen. Aanmelden 
kan vanaf 15 jaar.

Nisett de Wit



8 Zaterdag 13 juni: 

euroline
rolluiken en zonwering

Zekerheid van rolluiken en zonwering: Romazo Garantie

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

Dealer van

Meubelmaker

WIMMULCKHUYSE
Ambachtelijke houtbewerking

op interieurgebied

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

Gespec
ialiseerd

in keukens!

Francken Metaal BV
Reparatie en contructiewerkplaats

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

Trappen, bordessen, hekwerken
staalcontructies, verankeringen en

bevestigingsmaterialen.

Goudseweg 149a
2411 HK Bodegraven

Telefoon 0172 - 61 42 31

Installatiebedrijf

HAGOORT BV

GAS - WATER - SANITAIR
LOODGIETERSWERK

VERWARMING

erkend
lid
van
Romazo

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

Mobiel: 06 22 74 65 77

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

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

T
F

E
I

Weijpoort 37a
2415 BW Nieuwerbrug a/d Rijn

   . 0348 68 85 86
   . 0348 46 76 34

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

M    BIEL
AUTO- EN RECREATIE

AANPASSINGEN

O

Trappen, bordessen, hekwerken
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Anita van der Neut                 
Steenbakker 15

2415 CH Nieuwerbrug      
Telefoon 06-23344639                    

landelijk geregistreerd        
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Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl
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‘Racistisch en antisemitisch zijn altijd de anderen’

Racisme is niet alleen een probleem in de VS, zoals antisemitisme in Nederland 
ook niet alleen voorkomt onder Marokkaanse jongeren, schrijft Arnon Grunberg.

oecumenische dienst 

misdaad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben overal in Europa 
mensen zo goed en zo kwaad als dat ging hun dagelijks leven 
geprobeerd voort te zetten. Dat was niet heel moedig, misschien 
zelfs verwerpelijk, maar ook begrijpelijk.
In een aantal Amerikaanse staten heeft een zwarte jongen een 
lagere levensverwachting dan een jongen in Bangladesh of India.
Diep in onze traditie zitten het racisme en het antisemitisme, en de 
vraag is hoe daarover gesproken kan worden zonder te vervallen in 
een kokette vorm van boete doen die tot niets verplicht.
In een aantal Amerikaanse staten heeft een zwarte jongen die 
nu geboren wordt een lagere levensverwachting dan een jongen 
��	 #��"������	 ��	 $����	 #����	 ���	 ���	 ��&��	 �����	 ���	 �������	
nauwelijks worden aangegeven.
In Nederland worden statistieken voornamelijk gebruikt als stok 
én excuus om Marokkanen mee te slaan, vermeende of werkelijke 
oververtegenwoordiging in bepaalde criminele statistieken, het zou 
interessant zijn na te gaan wat de levensverwachting van diverse 
etnische groepen is, zowel van mannen als vrouwen.

Meten is soms echt weten
Natuurlijk zullen er mensen blijven die racisme vergoelijken 
(iedereen discrimineert) en de vergoelijking van racisme zal 
eindigen bij de vergoelijking van de Holocaust.
Alles om geen historische verantwoordelijkheid te accepteren.
Men waant zich net als de oude aristocratie heer en meester over 
de ‘horigen’, maar net als bij de aristocratie kiert het verval overal 
doorheen.

Amnesty Nieuwerbrug

verminder het aantal contact momenten. 

Bestuursvergaderingen vinden nog steeds plaats via skype. Je zou toch 
denken dat als de vereniging stil staat er toch niets te bespreken is? 
Nou, toch wel hoor. Het is wel wat minder maar sommige onderwerpen 
blijven continue doorlopen. In het begin was dit wennen maar blijkt 
toch wel goed te werken. 

Door de lockdown gaat het aantal besmettingen en ziekenhuis opnames 
omlaag, de Rijksoverheid vreest echter voor de Britse Covid-19 variant 
die je niet zieker maakt maar je kan het Corona virus wel veel sneller 
oplopen. Wij zullen het aantal contacten zoveel mogelijk beperken 
zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Zo houden wij de 
zorg toegankelijk voor iedereen. Er is inmiddels ook begonnen met 
het vaccinatieprogramma van de Rijksoverheid, maar het duurt nog 
maanden voordat iedereen is gevaccineerd. Het is van belang dat wij 
de Rijksoverheid maatregelen zoveel mogelijk naleven, let op elkaar 
en help elkaar daar waar het kan. Alleen samen kunnen wij het Corona 
virus verslaan. 

Wij wensen iedereen veel sterkte toe de komende tijd en het 
allerbelangrijkste: blijf gezond.

Martin Wolswijk.
Algemeen bestuurslid EHBO-vereniging Nieuwerbrug

Nieuws van EHBO-vereniging 

Beste Nieuwsbruglezer,

Wij zijn nu in de tiende maand waarin het Corona 
virus in ons land huist. Vele sociale activiteiten 
liggen vrijwel helemaal stil, zo ook onze EHBO-
(herhalings)lessen. Wij willen als bestuur van 
EHBO-vereniging Nieuwerbrug een signaal 
afgeven naar de inwoners van Nieuwerbrug e.o., 

1951 - 2011

Het woord ‘racisme’, en dat geldt ook voor ‘antisemitisme’, 
wekt onbehagen. Racistisch en antisemitisch zijn altijd 
de anderen. Wat onverlet laat dat racisme niet alleen een 
Amerikaans probleem is, zoals antisemitisme in Nederland 
ook geen probleem is dat alleen voorkomt onder Marokkaanse 
jongeren. Al vinden sommige mensen het prettig om te doen 
alsof dat wel zo is. Men schuift het probleem en de schuld van 
zich af.
Hoewel slavernij en de Holocaust twee verschillende zaken 
zijn, kun je zeggen dat de onwil om de confrontatie met het 
verleden aan te gaan groot is. Ik heb het niet over schuld – 
schuld blijft een individuele aangelegenheid. Die onwil maakt 
gesprekken over antisemitisme en racisme ingewikkeld, 
misschien onmogelijk.
Historische verantwoordelijkheid is een precair begrip. Men 
moet accepteren dat men deel uitmaakt van een traditie, van 
een akelige traditie, van een gemeenschap die niet gescheiden 
kan worden van dat akelige. Ik weet even geen beter woord.
Maar ik ben geen liefhebber van een begrip als ‘white 
privilege’. Er bestaan allerlei vormen van privilege, ik weet 
niet eens of het witte privilege het meest in het oog springende 
is. Waar het om gaat is dat dat begrip reductionistisch is, het 
reduceert mensen tot de groep waartoe ze zouden behoren, en 
precies dat moet worden voorkomen, ook als het gaat om een 
meerderheid.
Zoals ik overigens ook meen dat een slogan als ‘white silence is 
violence’ onzinnig is. Wij kunnen van mensen geen heldendom 
verwachten, ook niet het kleine heldendom. Wij kunnen 
mensen aanmoedigen, maar gebrek aan heldendom is geen 

Beste Nieuwerbruggers en belangstellenden,

Dit jaar heeft de oecumenische dienst online 
plaatsgevonden. De kerkdienst met het thema ‘Op 
afstand’ werd begeleid door voorgangers van de 
Brugkerk, de Bethlehemkerk en de Willibrorduskerk. 
Deze dienst kon u bekijken via de QR-code bij de 
kerstattentie in de brievenbus. Heeft u deze gemist 
en wilt u de dienst graag terugkijken? Dan kunt u deze 
bekijken via onderstaande link of QR-code.

Wij wensen u een gezond 
en gelukkig nieuwjaar! 

Marius Vroegindewei
Nolda Heus
Nathan Noorland
Annemieke Martens

http://bit.do/nieuwerbrug

brugje

  VILLA BLAUW CURACAO 
Kijk op: Micazu 

of mail naar h.a.aberson@online.nl

TE HUUR VANAF HALF APRIL 



Vroeger & Toen - Brocante
De sfeer van landelijke ongedwongenheid,

mooi verweerde meubels, brocante en accenten.

Kom langs in onze sfeervol ingerichte
loods (400 m2) vol brocante.

Wij zijn iedere vrijdag, zaterdag
en zondag geopend van 11.00
tot 17.00 uur én op afspraak.

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

Verweij Houttechniek Barwoutswaarder 97  3449 HL Woerden

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

K O Z I J N E N

R A M E N

D E U R E N

praktijk
Bodegraven
Dierenartsen

BV

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

www.dapbodegraven.nl

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

• onderhoudsschilder
• decorateur
• hout- en marmerimitatie
• muurschilderingen

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

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

V
C
A

GM

HECKLIST

ANNEMERS

ISO 9001 : 2000

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

WIL DE WIT

WEYLAND 19
2415 BB NIEUWERBRUG AAN DE RIJN

TELEFOON 0348 - 68 84 22

Weijland  22
2415 BB Nieuwerbrug

Telefoon 0348 - 688 070
Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66
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0172-613798 

Bereikbaar 24 uur per dag,  
7 dagen per week 
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 E-mail: vrolijkevoetje@ziggo.nl
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HONDJES 

Langs het jaagpad 
gebeurt op het pad en 
in het water natuurlijk 
van alles. Wandelen, 
������*	+�""��*	<�����*	
roeien, kletsen, ruziën, 
grasmaaien, honden 

uitlaten en natuurlijk zwemmen in de Oude Rijn. 
René Lekkerkerker – een goed ogende vijftiger in wit 
schilderspak – vertelt dat Nieuwerbruggers vroeger behalve in 
de rivier ook gingen zwemmen in de Put van Broekhoven. Een 
prachtige plek met zelfs een strandje erbij. 

Waterlinie Journaal

Vanaf januari kunt u iedere maand het Waterlinie 
Journaal bekijken via de omroepen BR6 (voorheen 
RTV Bodegraven) en RPL Woerden. Hierin wordt 
alles verteld over het prinselijke hoofdkwartier 
tussen Nieuwerbrug en Bodegraven en de door 
de Fransen bezette stad Woerden.
U hoort wat hier tijdens het rampjaar 1672 
gebeurde en wat er nu nog te beleven valt. 
Er worden waterlinielocaties bezocht die nu 
nog bestaan, zoals de Weijpoortse Molen, 
Fort Wierickerschans, of het kasteel van 
Woerden. En er komen mensen aan het woord, 
die op dit moment iets doen rond de Oude 
Hollandse Waterlinie, die ons tijdens het 
rampjaar beschermde tegen het Franse leger. 
Nieuwerbrug komt hierin veel aan bod. En zowel 
de historische verhalen als de Waterlinievlog 
worden door Nieuwerbruggers gepresenteerd. 
Kijk vanaf iedere laatste maandag van de maand 
����	 ���	 ������	 �=������"	 ���	 #>X	 ��	 ��	
televisie, of online via 
www.hoofdkwartier1672.nl

 
Deze luxe is (helaas) verdwenen. Sinds 1990 mag dat niet meer 
en is het een vogelreservaat (ook mooi natuurlijk). 
René – huisschilder sinds 30 jaar- doet veel meer dan het 
simpele schilderwerk van deuren en kozijnen wat hij nu samen 
met zijn maat Joey (28) bij mij doet. Volledige transformaties, 
dat is het leukste. Er gaat een wereld voor me open; betonlook, 
hout of marmerimitaties, muur- of plafondschilderingen, 
trendy behangcreaties. Er kan echt heel veel. 

Zijn maat Joey vindt zelfs schuren 
leuk. Na 8 uur herrie ben ik blij dat dat 
klaar is. Ook hij oogt lang en slank in 
<�+�	�����	��������������	
Hij komt uit Oudewater; is daar geboren 
��	 "���"��Y	 ������	 "���	 ��[�	 ������	
�����	 \��]	 �����	 <���	 �������	 ��	
proestend door de dag. Hij is allergisch 
voor mijn hond Wampie maar zij niet 
voor hem, ze zoekt hem steeds op. 
Het resulteert in geproest bij hem en 
een wit verfneusje bij haar. Voor Joey 
gaat ook een wereld open. ‘O, ze heeft 
een hesje in verband met loopsheid, ik 
dacht dat u dat leuk vond staan”. René 
heeft ervaring met honden en vertelt 
hoe zijn teefje regelmatig het weiland 
in trok met diverse vrijers. Hetgeen 
resulteerde in negen puppies. 
René is geboren en getogen 
in Nieuwerbrug en heeft twee 
tienerdochters. De tekeningen die hij 
laat zien van de oudste geven aan dat 
kunstzinnigheid erfelijk is.

Ik zou zeggen meteen door 
naar de kunstacademie. 
Maar ja ik ga er niet over. 
Het gezin woont vlakbij het 
Wierickehuis. 
Is daar niet een 
muurschildering? Ja zeker! 
Nee, niet van René of zijn 
dochter.
He, wat zie ik nou toch, 
kan je die hond net ergens 
anders laten piesen.
Nicky Hazewinkel

Michiel van de Burgt

Hardlopen in Coronatijd  

Het is alweer een half jaar geleden dat ik 
de hardloopgroepen van Nel Regtvoort heb 
overgenomen in Nieuwerbrug. Wat gaat de 
tijd snel en wat is er in de tussentijd een 
hoop gebeurd! In September begonnen we nog 
als groep maar al snel moesten we, i.v.m. de 
coronamaatregelen, terug naar groepjes van vier 
lopers en na aanscherping van de maatregelen 
zelfs terug naar groepjes van 2 lopers. Door 
aanpassing in een online inschrijfsysteem 
verloopt dit goed. We kunnen gelukkig doorgaan! 
Het geeft een enorme voldoening om lekker in 
de buitenlucht training te geven en te genieten 
van alle lopers die zo lekker bezig zijn! Misschien valt het soms niet mee om, 
als je ’s avonds lekker op de bank zit en het is donker buiten of het regent, je 
overeind te hijsen om naar de training te gaan. Maar wat voel je je voldaan als 
+�	��	��	�������"	����	����	����	��	��+��^^	\�	"���	����+�	���	���	
��+	"�����	����	
huis.
Ken jij de voordelen van hardlopen al? 

·  Hardlopen verbetert je weerstand (en dat hebben we wel nodig    
   in deze coronatijd) 
·  Hardlopen verbetert je algehele conditie 
·  Hardlopen maakt je hoofd leeg 
·  Hardlopen is goed voor je brein: het verbetert je geheugen, 
·  Hardlopen maakt de gewrichten sterker 
·  Hardlopen geeft je energie 
·  Hardlopen is gewoon leuk en kan op elk niveau 

Zou jij het eigenlijk ook weleens willen proberen, dat kan altijd. Neem gerust 
contact op, ook al heb je vragen. 
Mocht je toch liever persoonlijke begeleiding? Naast hardlopen in (momenteel 
klein) groepsverband bied ik ook één op één hardloopbegeleiding aan. Dit kan 
zinvol zijn als je bijvoorbeeld net een blessure hebt gehad, net hersteld bent 
van corona en maar moe en futloos blijft of je loophouding wilt laten beoordelen 
en verbeteren. 

Marion Voskuil    06-21674938 
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V E R S L A G 
Op woensdag 16 december jl. van 16.30 tot 19.00 uur hebben 
Steengoed Driebruggen bv en deNieuweOntwikkelaars bv 
voor de direct omwonenden en overige belanghebbenden een 
inloopmiddag/avond georganiseerd in het Wierickehuis te 
Nieuwerbrug. Dit in het kader van woningbouwplannen voor de 
bedrijfslocatie van Millenaar/Van Schaick aan de Burg. Bruntstraat 
/ Hoge Rijndijk / Graaf Florisstraat. Rondom de locatie zijn 4 
december jl. circa 100 uitnodigingen voor de inloopmiddag/avond 
huis-aan-huis bezorgd. Deze uitnodigingsbrief is ook opgehangen 
in het Wierickehuis. Geïnteresseerden hebben zich vooraf kunnen 
aanmelden per E-mail. In totaal hebben 20 adressen (circa 20 
personen) zich aangemeld. Helaas is de inloop afgelast vanwege 
de lock-down die 16 december jl. was ingegaan door toename van 
Covid besmettingen in ons land. Hierdoor kon een toelichting op 
de plannen en persoonlijke vragen niet rechtstreeks besproken 
en beantwoord worden. De aangemelde personen voor de inloop 
zijn per E-mail over de plannen geïnformeerd met als bijlage 
twee schetsontwerpen van het woningbouwplan. In deze mail is 
gevraagd om eventuele vragen, nadere toelichting en voorkeur 
voor schetsontwerp 1 of 2 kenbaar te maken per email.

Toelichting plan
Het voorliggende plan voorziet in sloop van het bestaande 
pand en nieuwbouw van woningen met extra parkeerruimte 
op de vrijkomende locatie van Van Schaick. Het voorliggende 
plan hebben wij reeds met gemeente Bodegraven- Reeuwijk 
en de WIN besproken. De gemeente heeft met onze plannen 
ingestemd. Aan de Hoge Rijndijk komt een woonblok met totaal 
9 woningen. Het plan voorziet in 1 ruime hoekwoning en 7 
tussenwoningen. De andere hoekwoning wordt uitgevoerd als 
een beneden-bovenwoning. De hoeken rijen woningen zijn echte 
gezinswoningen. Ze beschikken over drie slaapkamers en een 
ruime zolder waar ook nog eens een slaap/werkkamer(s) gemaakt 
kan worden. De op de westhoek gelegen beneden woning is 
levensloopbestendig en zeer geschikt voor senioren. Deze woning 
beschikt op de begane grond naast de woonkamer over een 
slaapkamer en een badkamer. De gelegen bovenwoning beschikt 
over 3 kamers en is geschikt voor starters/of herstarters. Alle 
woningen hebben een tuin met schuur. 
We hebben twee schetsplannen laten maken voor dit woonblok. 
Gepeild is bij de omwonenden wat de voorkeur is: plan 1 of plan 
2. Het verschil betreft het gevelaanzicht. Bij plan 2 zijn de ramen 
voorzien van roeden.
Parkeren
De openbare parkeerruimte aan de Hoge Rijndijk wordt vergroot. 
De huidige langs-parkeervakken vervallen. In plaats daarvan 
worden haakse parkeervakken gemaakt. Hierdoor kan ook 
een breed trottoir aan de Hoge Rijndijk worden gerealiseerd 
en neemt het aantal parkeervakken enorm toe. Deze nieuwe 
parkeerplaatsen zijn openbaar en te gebruiken voor de nieuwe 
bewoners, omwonenden/bezoekers. Daarnaast wordt aan de 
Burg. Bruntstraat nog een tweetal nieuwe langs-parkeerplaatsen 
gemaakt ter hoogte van de bestaande bedrijfsinritten. Voor 
de bewoners van de nieuwe woningen realiseren wij ook 
parkeerruimte op hun eigen erf (privé terrein) in het hof of aan 
de rand van het terrein.

Bestemmingsplan
Het huidige bestemmingsplan voorziet in bedrijfsdoeleinden. 
Derhalve dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden om 
de plannen voor woningbouw en parkeergelegenheid mogelijk 
te maken. De gemeente Bodegraven en WIN/Dorpsteam 
ondersteunen deze plannen. Een procedure voor een nieuw 
bestemmingsplan zal dan ook worden gevolgd.

 
Betreft                : Informatiemiddag/avond bedrijfslocatie Millenaar van Schaick 
Datum opgesteld : 5 januari 2021 
Door                  :  C. Dijkshoorn 
Kenmerk             :  2021.001/CD �� deNieuweOntwikkelaars �

Planning
De planning is dat voor de zomer de woningen in verkoop worden 
gebracht en dat eind 2021 gestart wordt met de sloop en bouw.
Nieuws over het project is te volgen via de projectwebsite: 
www.rijndijkwonen.nl. Geïnteresseerde kopers kunnen zich ook 
aanmelden via deze website. De ontwikkeling is in handen van 
Steengoed Driebruggen bv en deNieuweOntwikkelaars bv.

Vragen/opmerkingen die ontvangen zijn:
1. Wanneer verwacht u dat er gestart wordt met de sloop en de start bouw?
We verwachten eind 2021 te starten met het slopen; de bouw zal 
dan aansluitend starten.

2. Wilt u ons op hoogte houden van de planning?
Wij zullen u allen informeren over de start verkoop, start sloop 
en start bouw. Tijdens de bouwwerkzaamheden zal de aannemer 
u op de hoogte houden.
3. In welke prijsklasse vallen de woningen?
De prijzen variëren per woning en zullen op een later tijdstip, 
voor start verkoop pas door ons op de website en op Funda 
worden gecommuniceerd.
4. Afbraak en sloop gebouw, hoe zit dat met asbest en eventuele vervuiling in 
de grond?
Om ruimte te maken voor de bouw van de gezinswoningen moet 
het bestaande gebouw worden gesloopt en het gehele terrein 
bouwrijp gemaakt worden. Dit betekent als er asbest en/of 
vervuilde grond is, dat dit verwijderd moet worden. De grond 
moet geschikt en veilig zijn voor woningen met een tuin. Voor het 
slopen en bouwen zal te zijner tijd natuurlijk rekening gehouden 
worden met de omgeving. Uiteraard zal de bouwer de overlast 
zoveel als mogelijk willen beperken maar bouwen gaat wel 
gepaard met enig geluidsoverlast en verkeersbewegingen. Het 
resultaat daarna is, dat de bedrijfslocatie gesaneerd en er mooie 
nieuwe woningen staan hetgeen een kwaliteitsimpuls is voor de
omgeving.
5. Erfscheiding met de buren; grenzend aan het perceel hoe wordt daar mee 
omgegaan?
Voor start van de sloopwerkzaamheden zal e.e.a. worden 
opgenomen en persoonlijk worden afgestemd; de kadastrale 
eigendomsgrenzen zijn hierin leidend en bepalend.
6. Er zijn in de buurt al geruime tijd parkeerproblemen en wordt waarschijnlijk 
erger als er meer woningen komen?
De openbare parkeerruimte aan de Hoge Rijndijk wordt vergroot. 
De huidige langs-parkeervakken vervallen. In plaats daarvan 
worden haakse-parkeervakken gemaakt. Hierdoor kan ook een 
breed trottoir aan de Hoge Rijndijk worden gerealiseerd en neemt 
het aantal parkeervakken enorm toe. Deze zijn te gebruiken door 
de nieuwe bewoners en omwonenden/bezoekers. Daarnaast 
wordt aan de
Burg. Bruntstraat nog een tweetal nieuwe langs-parkeerplaatsen 
gemaakt ter hoogte van de bestaande bedrijfsinritten.
Voor de bewoners van de nieuwe woningen realiseren wij ook 
parkeerruimte op eigen (privé) terrein.
7. Het plan voorziet aan de Hoge Rijndijk in haaks-parkeren. Kan dit vanwege 
de verkeersveiligheid en uitlaatgassen gewijzigd worden in schuin-parkeren?
Het schuin-parkeren is in een eerder stadium wel genoemd, maar 
de voorkeur werd haaks-parkeren vanwege stedenbouwkundige 
uitgangspunten en omdat waarschijnlijk hierdoor meer 
parkeerplaatsen gemaakt kunnen worden. Vanwege de 
parkeerdruk in de directe omgeving werd de voorkeur gegeven 
om het aantal parkeerplaatsen te optimaliseren.
Maar wij zullen de suggestie om vanaf twee kanten schuin in te 
parkeren onderzoeken en met de gemeente bespreken en wij 
komen daar later nog op terug.
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'Hypotheek rente daalt'
Is dit een trend of is dit eenmalig ? 

De verwachting is dat de rente nog wel op een laag niveau blijft.

De huizenprijzen zijn inmiddels ook weer gestegen tot aan het niveau van 2005. 

Overweegt u te verhuizen of loopt uw hypotheek op korte termijn af 

dan raden wij u zeker aan om een afspraak te maken.

Uw hypotheekadviseur in Nieuwerbrug en omstreken

Graaf Albrechtstraat 2-A, 2415 AW Nieuwerbrug

Telefoonnummer 0348-684830 of 06-52543517

e-mail info@onderlingeadvies.nl

Onderlinge Advies B.V. is een initiatief van Onderlinge Rijn en Aar

8. De woningen in de omgeving zijn niet alle onderheid; wordt er een inspectie 
uitgevoerd?
Ja; voor start van de sloopwerkzaamheden en voor start van de 
bouwwerkzaamheden wordt in opdracht van de aannemer door 
een bureau een inspectierapport gemaakt.

Afsluitend
Naast de genoemde vragen, waren de reacties door de 
omwonenden positief. Het verdwijnen van deze bedrijfslocatie 
in het dorp wordt, ondanks de historie, gewaardeerd. De 
verkeersbewegingen van het transport is in het dorp eigenlijk 
niet meer passend, de vrachtwagens zijn veel groter en zwaarder 

geworden door de tijd. Ook zijn mails ontvangen van enkele 
belangstellenden die graag een woning willen kopen. Maar zover 
is het nog niet, eerst moet de bedrijfsbestemming gewijzigd 
worden om de plannen te kunnen realiseren. Met betrekking tot 
de gehouden peiling van de twee plannen is naar voren gekomen 
dat de meerderheid kenbaar heeft gemaakt dat zij de voorkeur 
hebben voor plan 2 (ramen met roeden).

Heeft u naar aanleiding van dit verslag nog vragen of opmerkingen, 
dan vernemen wij dat graag per Email.
Op e-mailadres : info@denieuweontwikkelaars.nl

Vroeger!! 

Als je van Bodegraven naar Woerden rijdt, passeer je heel veel boerderijen. 
Veel zijn niet meer bedrijfsmatig in gebruik, maar dat was in de jaren ’70 
nog anders. Ook bedrijven om de agrarische sector heen waren er veel. Zoals 
veevoer- en fouragehandels, hoefsmeden enz. 
De leukste verhalen komen uit een andere richting. Zo hadden wij Willem de 
‘berenboer’ die met zijn varkens voor nageslacht ging zorgen. 
Uit Waarder kwam Bert van Dijk die de zeugen meenam en thuis liet afwerken. 
Op de bank bij de brug zaten altijd oudere mannen. Zo ook het volgende waar 
gebeurde verhaal. Toen Bert over de brug kwam hield Dirk Verboom hem aan: 
“Je mot twee natte zeugies op Weijpoort  ophalen” Bert reed er naar toe, belde 
aan en vertelde de reden van zijn komst. Blijkt dat deze mensen geen varkens 
maar twee dochters hadden. De moeder was woedend en vond het geen stijl. 
Er was ook op de Weijpoort hengstenhouder Arie. Op een dag werd er een 
merrie gebracht. Arie vond het een mooie klus voor zijn jongste hengst. Het 
dier was zo nerveus dat het niet lukte. Arie greep in, stuurde met zijn hoedje 
de zwieberende pik in de goede richting en hoeps, één, twee, drie de klus was 
geklaard. Het jonge dier stapte opgelucht af, maar waar was de hoed van Arie? 
Hij rolde zijn mouwen op en ging op zoek. En ja, hebbes! Hij schudde hem goed 
uit en zette de natte hoed op zijn kale hoofd. 
Drie weken later had hij zwarte stekels en een paar maanden daarna had hij 
weer zwarte krullen zoals in vroegere tijden. Werkelijk gebeurd. 
Henk Aberson

ALPHA ONLINE  

Wat is Alpha? Wat is het doel van mijn leven? 
Wat moet ik met het christelijk geloof? 
Allemaal vragen die je kan stellen op Alpha! 
Tijdens tien (online) interactieve en gezellige 
bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk 
geloof inhoudt. 
Vanaf 4 maart 2021 beginnen we weer een 
nieuwe cursus, ONLINE. 
Voor vragen kan je altijd kijken op 
hervormdbodegraven.nl of alpha-
cursus.org, maar mailen mag ook, naar: 
alphacursusbodegraven@hotmail.com. 

Hopelijk sluit je aan! 
Groetjes Henk, Rudi, Angelique en Tanneke.
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De Dagwinkel
Gelukkig is de Dagwinkel na enige tijd 
gesloten te zijn geweest weer open. 
Eigenaar Dhia doet erg zijn best om zoveel 

mogelijk spullen in de winkel te hebben 
om de mensen in het dorp van dienst te 
kunnen zijn. Saskia Beijk en ik helpen 
hem daar sinds december een handje 
bij. We doen dat nu nog tegen een kleine 
vrijwilligersvergoeding omdat het bijna 
onmogelijk is om met betaalde krachten 
een dergelijke winkel te runnen. Al 

werkend in de winkel, voor ons allebei nieuw, staan we 
versteld van de hoeveelheid producten die we hebben. 
En hoe het assortiment nog elke dag uitbreidt. Dhia is 
heel klantgericht en als mensen iets vragen wat er niet 
is, kijkt hij of hij het kan bestellen en eventueel in het 
assortiment opnemen. Dat betekent dat hij soms iets 
probeert wat succesvol is, en soms kunnen we spullen 
weer weggooien. Of weggeven. Via Ria Boogert zorgen 
we ervoor dat spullen die niet meer verkocht kunnen 
worden, nog bij mensen terechtkomen die het wel 
kunnen gebruiken. Het runnen van de winkel is echt een 
zoektocht, waarbij het er niet om gaat zoveel mogelijk 
geld te verdienen, maar om zoveel mogelijk mensen te 
helpen om hun dagelijkse benodigdheden te verkrijgen 
tegen een redelijke prijs. 

Verrast
We merken dat er steeds weer mensen binnenkomen 
die verrast zijn door wat er allemaal te koop is. Laatst 
zei iemand: “Eerder kon je hier niet meer terecht voor 
een complete avondmaaltijd, maar nu is er alles en nog 
lekker ook. En toen er geen spekblokjes waren vroeg ik 
er naar en nu zitten ze in het assortiment.” Zo gaat het. 
Eigenlijk maken we een beetje samen de winkel. 
De winkel heeft een sociale functie. Voor sommigen 
is het het dagelijkse loopje, kinderen leren er zelf 
boodschappen doen, mensen ontmoeten er elkaar. Ook 

voor voorbijgangers is het 
een plek voor een tussenstop, 
���	 
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een plaspauze.Natuurlijk zijn 
er supermarkten in Waarder, 
Bodegraven, Woerden, met 
een breder assortiment en 
soms goedkoper. Maar wat 
is het je waard een winkel 
dichtbij te hebben waar je 
gemakkelijk even langs kunt 
gaan? Waar je je buren kunt 
ontmoeten en waar altijd wel 
een brood, beleg, een pak 
melk, groente en een stukje 
�����*	 ���	 =��+�	 ��+�*	 �����	
en  nootjes te halen is. Je bent 
van harte welkom om eens 
binnen te lopen!

Ons aller belang
In december las ik een bericht 
in de krant dat in Lettele, een 
dorp met zo’n 1500 inwoners 
bij Deventer, een buurtsuper 
is gered door 40 vrijwilligers. 
Een inwoner zei: “Lettele 
zonder supermarkt is eigenlijk 
ondenkbaar. Dan trek je echt 
de ziel uit een dorp.’’ Ik denk 
dat dat voor Nieuwerbrug ook 
zo geldt. Gaan wij met 40 
vrijwilligers de winkel draaien 
of helpen we Dhia een handje? 
Vooral voor ons eigen belang 
en de leefbaarheid van ons 
dorp. 
Cora Postema

Coks van Diemen - van Veldhuizen
* Nieuwerbrug a/d Rijn, 3 maart 1939 † Nieuwerbrug a/d Rijn, 7 januari 2021

            Nieuwerbrug a/d Rijn:  Jan van Diemen

           Bodegraven:  Arthur en Brenda van Diemen - Blijleven
     Ivana en Jack
     Renzo en Nikki

            Nieuwerbrug a/d Rijn:  Kees en Anita van Diemen - Koot
     Jasper
     Tessa
     Thomas

             Nieuwerbrug a/d Rijn:  Hans en Heidi van Diemen - Könst
     Verona
     Henk
      Weijland 11
      2415 BA Nieuwerbrug a/d Rijn

De uitvaart heeft plaatsgevonden in besloten kring op 15 januari.

Er is een online condoleanceregister geopend voor uw condoleance en/of herinnering: 
www.baeldeuitvaarten.nl/condoleren (code CvanDiemenvanVeldhuizen)

Geen bezoek aan huis - Geen bloemen

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend 
en dat haar verder leed is bespaard, laten wij u 
weten dat na  een kort ziekbed, voorzien van 
het Sacrament der Zieken, rustig is overleden 

mijn geliefde, zorgzame vrouw, onze lieve 
moeder, schoonmoeder en oma

Zorgzaam en tevreden
Zo was haar leven

Tolvignet 

Beste inwoners van de Brandschouwerij. 
Inmiddels is de verkoop van de tolvignetten voor 
2021 weer aan de gang. Uiteraard alleen bedoeld 
voor de inwoners uit ons dorp. 
Inmiddels heeft Dhia van de Dagwinkel ook 
aangeboden om de vignetten voor ons te verkopen. 
Dat is een mooi aanbod van hem waar wij dankbaar 
gebruik van maken. Neem bij aankoop van een 
vignet u kentekenbewijs mee want dat wordt 
genoteerd op het vignet. Staat daar nog niet uw 
huidige adres op, neem dan een ander document 
mee, bijvoorbeeld een brief van een gemeentelijke 
instantie, zodat u kunt aan tonen dat u in het dorp 
woont. Dan is het voor Dhia en zijn medewerkers 
ook meteen duidelijk. 

Zo helpen 
we elkaar. 
Kosten zijn 
€5,00 contant 
te voldoen. 

Uiteraard kunt u 
bij de brugwachter 
ook een vignet 
kopen. 

Met vriendelijke groet, 
College van Bruggemeesters

Wat is het je waard?

De waarde van je huis wordt mede bepaald 
door de voorzieningen in de omgeving. 
Voorzieningen zoals, winkels, scholen, 
horeca, sportclubs, dagbesteding, 
kinderopvang, postagentschap, huisarts 
etc. In Nieuwerbrug staan de voorzieningen 
�����	 ����	 ������	 ��	 ���	 <�	 �+�	 ���	 ��	
nu nieuwe woningen worden gebouwd. Dit 
betekent dat er meer inwoners zijn om 
de boel in het dorp draaiend te houden. 
Eigenlijk is dit in ons aller belang.
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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
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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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