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voor 
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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 
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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 2022 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 Hazewinkel 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 

Foto voorpagina Cora Postema 

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

Drukwerk  Drukkerij Vuurpijl, Elim

Voorwoord

Stem

Na de mist en storm van februari is het nu tijd voor de lente. De 
sneeuwklokjes zijn al bijna uitgebloeid, de narcissen en krokussen 
hebben er zin in, net als vele dorpsgenoten. Het leven wordt bijna 
weer ‘normaal’ en de voorbereidingen voor activiteiten zijn weer in 
volle gang. Ik ben benieuwd. 

Wat ik persoonlijk het mooiste nieuws van de afgelopen maand vond, 
was dat van Aart van de Randeraad die in het huis waar hij met zijn 
moeder woonde mag blijven wonen. Maar eigenlijk vind ik het te erg 
voor woorden dat daar een hele groep lieve buren voor moet opstaan 
om de mensen van Mozaïek Wonen aan hun verstand te peuteren dat je 
iemand die al bijna zijn hele leven daar heeft gewoond, die jaren voor 
zijn moeder heeft gezorgd, niet zomaar op straat zet. Gelukkig wonen 
we in Nieuwerbrug, waar je geen nummer bent maar een mens, een 
buur, een goede vriend. Waar je het liefst zou hebben dat ze ook op het 
gemeentehuis zouden weten wie je bent. Maar zo werkt het al jaren 
niet meer. Het beste wat je nu kunt hebben is dat je op iemand stemt 
die jou in de gemeenteraad kan vertegenwoordigen. Twee dorpsgenoten 
vertellen waarom je op hen zou moeten stemmen. Gelukkig hebben we 
keuze uit meer, maar ik vrees dat je van een gemeente die krap bij 
kas zit, niet zoveel kan verwachten. Als Nieuwerbruggers doen we het 
volgens mij ook nog het liefst gewoon zelf. Dat zien we ook weer in 
deze Nieuwsbrug. 

Ik stem dan ook op alle Nieuwerbruggers die het dorp een beetje mooier 
maken. Met een bloemetje in de tuin, een schone stoep, een boodschap 
voor de zieke buurvrouw en een vriendelijke groet op straat. 

Fijne lente!

Cora Postema

collecte  hersenstichting

De collecte die in februari gehouden is heeft het mooie bedrag van 
€ 507,85 opgebracht. 

Hartelijk dank.
Jaap van Eck
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
     WANNEER                       WIE                                         WAT                                     WAAR     TIJDEN

1  maart  dinsdag    Huis van Alles       Samen eten          Wierickehuis 12.00

9  maart  woensdag                  Tolvignet          Wierickehuis       19.30 - 21.00

12  maart  zaterdag                  Tolvignet          Wierickehuis       10.00 - 13.00 

19  maart  zaterdag    Brugkerk          Oud papier           Dorp         07.30

19  maart  zaterdag    Brugkerk          Nieuwerbrug Schoon           Wierickehuis         10.00

30  maart  woensdag   Huis van Alles         Trompetter van de Prins     Wierickehuis    15.00
 

Deze maand worden er nog veel dingen georganiseerd maar die staan uitgebreid in de Nieuwsbrug.

Kopij aanleveren: via de mail: postvoordenieuwsbrug@live.nl.    Mail adres tolbrug@ziggo.nl  NIET MEER GEBRUIKEN 
Zijn er voor de maand april 2022 nog dingen die u in deze rubriek wil zien?   
Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl  

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 2022

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.

tolvignetten 2022  

de Onafhankelijkheidstoren. Bij deze wil het College van 
Bruggemeesters u verzoeken uw vignet tijdens de verkoop in het 
���������	�
�������
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    Woensdagavond    9 maart van 19.30 tot 21.00 uur 
    Zaterdagochtend 12 maart van 10.00 tot 13.00 uur 

Neem uw kentekenbewijs mee want uw kenteken wordt op het 
vignet genoteerd. En contant geld, want pinnen is niet mogelijk. 
We zien u graag op één van de verkoopdata.  

Met vriendelijke groet,
College van Bruggemeesters
Dorothea Verduyn

Beste inwoners van de Brandschouwerij. 

Gelukkig mag het Wierickehuis weer open 
dus hebben we voor de maand maart nog 
twee nieuwe datums ingepland voor de 
verkoop van het tolvignet. 
Het tolvignet kost €5,00 
Dankzij de opbrengst van het vignet 
�	�� ����� �� ���

��� ��������
worden van de gedane restauratie aan 

6 mrt.  09.30 uur  ds. A.J.R. Treur 
   Kom over de Brug dienst 
  18.30 uur  ds. Prop. A. M. van Manen, Weesp 
9 mrt.  19.30 uur  ds. A.J.R. Treur 
   Biddag voor gewas en arbeid 
13 mrt.  09.30 uur  ds. B.E. Weerd, Papendrecht 
  18.30 uur  ds. Prop. W. Braaksma 
20 mrt.  09.30 uur  ds. A.J.R. Treur l 
   Bediening H. Doop 
  18.30 uur  ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen 
28 mrt.  09.30 uur  ds. A. Baas 
  18.30 uur  ds. M.J. van Oordt, Delft 

Voor de internet diensten: zie Hervormd Bodegraven. 

6 mrt.  ds. A.J.R.Treur 
 Kom over de Brug dienst, Bethlehemkerk 

9 mrt.  de heer Nathan Noorland 
 Biddag voor gewas en arbeid 

13 mrt.  de heer Nathan Noorland 

20 mrt.  ds. J.W. van der Straten, Amersfoort 

27 mrt.  ds. J.W. Leurgans, Ermelo   
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Vroeger, vroeger 

”Waar waren wij gebleven?” Met deze woorden begon 
Geert Mak altijd het programma ‘In Europa’. Waar wij 
gebleven waren bij ‘Vroeger in Nieuwerbrug’ weet ik 
nog wel. Het was bij de huisjes langs de Rijn, waar nu 
Weijland 33 staat. 
Aan de westkant woonde klompenmaker Cees Nieremeijer. 
��������������������"�		�#�����
���������������������
waren in ons dorp. Hij vertelde wel zes keer per jaar 
hetzelfde verhaal, dat hij besloot met: “Zie je, vat je?” 
Terwijl hij al drie keer de druppel van zijn neus had 
geveegd. Ik bezorgde dagelijks een half broodje bij hem, 
dus zag ik hem weleens. Hoeveel keren hij mij uitgelegd 
heeft hoe je het geslacht van je kinderen kon bepalen. Ik 
zal het u besparen. 
Op een mooie dag stopte er een brommer bij de 
bushalte. Een vrouw stapte af en dook achter de heg. 
Cees nieuwsgierig. Kwam met zijn hoofd om de hoek van 
schuur en riep: “Vrouwtje, je kraantje loopt lekker.” 
Hoeps, grote rose onderbroek werd omhoog gesjord en 
ze stapte weer op de buddysit van de brommer. Alleen 
vergat zij het kraantje dicht te zetten. Ze zal wel niet 
lekker gezeten hebben. 

Henk Aberson

brugje
Gezocht 
Hulp in de huishouding in Nieuwerbrug.  1 x per 2 weken +/- 4 uur. 
Op de maandag, dinsdag of donderdag. 
Bij werkend stel met hond (Dalmatiër). 
Bel of mail: Joyce: 0620628345, 
   joycejacobs@kpnmail.nl. 
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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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GROENE DAKEN de WINNAAR!

Maar eerst ....een groen dak waarom? 
Het vangt water op, biedt voedsel voor 
insecten en kan verkoelend werken in 
de zomer. Omdat je zorgt voor meer 
groen in je buurt draag je met planten 
op je dak bij aan een gezonde en prettige 
leefomgeving. Groene daken helpen 
mee om een deel van dat hemelwater 
op te vangen: de substraat laag en de 
plantenwortels houden het water vast en 
geven het langzaam weer af. Hoe meer 
neerslag tijdens hoosbuien opgevangen 
wordt door tuinen, parken én groene 
daken, hoe minder riolen overbelast 
raken. Een groen dak hoeft niet duur te 
zijn. De aanlegkosten variëren van 30 
euro per m2 voor een sedumdak tot 120 
euro per m2 voor een intensief begroeide 
daktuin (prijspeil 2019). Een sedumdak 
heeft weinig onderhoud nodig. Dat is 
anders als je een complete tuin op je 
dak aanlegt – die moet je bijhouden zoals 
je een tuin zou onderhouden. In beide 
gevallen moet je ongeveer eenmaal per 
jaar de afvoer controleren en indien nodig 

planten(resten) weghalen. Verwijder 
regelmatig onkruid, om te voorkomen 
dat wortels van bepaalde onkruidsoorten 
de waterdichte laag van het groene dak 
beschadigen. Dankzij een groen dak kan 
het dakbedekkingsmateriaal van je dak 
veel langer meegaan: de begroeiing 
beschermt het bitumendak tegen UV en 
zoninvloeden. 
Platte daken die niet in de schaduw 
liggen, zijn de beste kandidaten voor 
een groen dak. Op een hellend dak kun 
je ook plantjes laten groeien, maar zo’n 
dak zal sneller uitdrogen doordat de regen 
wegloopt. Is de helling groter dan 35°, 
dan zijn speciale verankeringen nodig. Om 
lekkages te voorkomen is het belangrijk dat 
de waterdichte laag van goede kwaliteit is. 
Ook moet het isolatiemateriaal in je dak 
bestand zijn tegen samenpersing – geen 
zacht materiaal als steenwol dus. Je kunt 
de begroeiing laag en lichtgewicht houden 
of kiezen voor een uitbundige daktuin. 
In het laatste geval moet je rekening 
houden met een gewicht van honderden 

kilo’s per m2. Zo weegt een dak met 
gras en bloemen gemiddeld 150 kg/m2, 
maar een intensieve begroeiing kan je 
dak belasten met 500 kg/m2. Dan moet 
je wel zeker weten dat de dakconstructie 
dit aankan: vraag een specialist om dit te 
beoordelen, ook als je zelf het groene dak 
wilt aanleggen. Sedum is zeer geschikt 
als dakbegroeiing. Deze vetplant is licht 
van gewicht en kan goed tegen langdurige 
droogte én tegen een forse regenbui. Ook 
kruiden, bepaalde mos soorten en gras 
zijn goed bruikbaar op een groen dak. Wil 
je een complete siertuin of moestuin op je 
dak? Laat dan eerst onderzoeken of je dak 
hiervoor geschikt is. (Bron: https://www.
milieucentraal.nl/huis-en-tuin/klussen/

groen-dak/) Kijk eens op de Buurkrachtapp 
om te zien welke groene initiatieven in 
Nieuwerbrug al gedaan worden!

Wil je meedoen aan ons Groene daken 
initiatief kom dan donderdagavond 
17 maart naar onze bijeenkomst. 
Voor informatie kan je ons via mail 
bereiken: buurkrachtnieuwerbrug@gmail.
comEnergieke 

Groet, Flip, Jennifer en Esther

Dank jullie wel allemaal voor het invullen dan de enquête! Als grootste 
winnaar is het creëren van Groene daken uit de bus gekomen. Wat een 
mooie wens die zeker gezamenlijk te realiseren is. Ook de andere ideeën 
en vragen die via de mail zijn binnen gekomen, zoals zeker bijvoorbeeld 
Nieuwerbrug egelvriendelijk maken, gaan we zeker wat mee doen. 

Hardlopen, dat doet je goed!

Het voordeel van hardlopen is dat 
het altijd door kan gaan of dat nu 
met de hele groep is of de door 
coronamaatregelen opgelegde 
4 of 2-tallen. Heerlijk in de 
buitenlucht werken aan conditie en 
uithoudingsvermogen, voor jezelf en 
met elkaar. Daarbij is het een prima 
uitlaatklep, juist in deze tijd heel 
erg nodig. 
Hoe ziet een hardlooptraining 
eruit? We starten met rustig inlopen 
gevolgd door oefeningen om goed 
warm te worden. Er is loopscholing 
om de looptechniek te verbeteren. 
Daarna volgt het intervalprogramma 
waarbij er in verschillende tempo’s 
wordt gelopen, soms in korte 

afstanden soms in lange. Er wordt 
afgesloten met uitlopen en cooling-
down oefeningen. De programma’s 
zijn afgestemd op de niveaus 
van de lopers. Dat betekent dat 
er soms tijdens een training met 
verschillende programma’s wordt 
gelopen. Interesse?  Of vraag je je af 
of het misschien iets voor je is, maar 
twijfel je? Neem gerust contact op of 
kom een keer vrijblijvend meedoen! 
Wij trainen elke maandag- en 
woensdagavond op de Molendijk van 
19.30-20.30u. Sportieve groet en 
wie weet tot snel.

Marion Voskuil (06-21674939)

Bestaat de hardloopclub in Nieuwebrug nog? 
Jazeker ze is zelfs aan het groeien! Ondanks corona 
en de steeds wisselende maatregelen, neemt het 
aantal hardlopers in de groep toe (jongste loper is 
14, de oudste is 65+). 

KONINGSDAG 2022
Alles gaat weer open, dus kunnen wij ook 
weer aan de slag met Koningsdag! Heerlijk 
om na twee jaar weer het draaiboek erbij 
te pakken, alle artiesten nalopen of ze nog 
beschikbaar zijn, en andere activiteiten te 
bedenken. 
Wij zijn hard op zoek naar extra hulp 
voor deze dag, dus kan je helpen met 
organiseren, op of afbouwen terrein, hand en 
spandiensten meld je dan aan. Ook zijn we 
nog op zoek naar extra sponsoren om deze 
$��
����� ����	��"��������%�������
kan bij Marianne Hogendoorn 06-20107397. 
In de volgende nieuwsbrug hopen we het 
hele programma te laten zien. Ook kan u ons 
volgen via facebook. 

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
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Korte Waarder 28, Nieuwerbrug a/d Rijn

tel.: 06 26 28 21 88

info@djamilafashion.com

www.djamilafashion.com

Heeft u kapotte kleding of wilt 
u iets laten (ver)maken?
Bij Naaiatelier Djamila Fashion kunt u uw 
kleding laten herstellen zodat het er weer 
uitziet als nieuw! Fashion designer Djamila 
ontwerpt en produceert ook mode 
artikelen waaronder leren en katoenen 
tassen, mondkapjes, jassen, etuis en 
make-up tasjes.

ABC Incasso B.V.
Korte Waarder 38
2415 AV  Nieuwerbrug

www.abcincasso.nl
info@abcincasso.nl
0294 - 494100

Het voorjaar komt eraan: 
Kom in beweging! 
Dit jaar bestaat onze vereniging alweer 30 
jaar. 
We kunnen ons scharen achter veel 
sportclubs die nog langer bestaan 
en dankzij enthousiastelingen zijn 
meegegroeid met het dorp en de inwoners. 
Met trots kijken we dit jaar terug op 
wat er bereikt is door iedereen die een 
inspanning voor de club heeft gedaan. 
Bovendien zijn er mooie sportieve 
vriendschappen ontstaan door het slaan 
tegen zo’n geel balletje. 

Vooruitkijken is echter van groot belang 
voor het voortbestaan van de club. Als 
vereniging hebben we veel te bieden maar 
er mogen best wat leden bij. 

-  Er is geen ledenstop 
-  Iedereen van 5 tot 100 jaar is welkom
-  Starters en profs (en er tussenin) 
-  2e jaar voor de halve prijs 
-  Jeugdleden tot 16 jaar zijn gratis 
-  Alle dagen/avonden spelen voor 1 prijs 
- Lessen volgen in groepsverband of  
 individueel 
-  Racketavonden en toernooien 
-  Lid van KNLTB 

Was je vroeger lid en wil je weer lid 
worden, kan ook. 
Hans Harmsen, mede-oprichter en ex-
voorzitter van onze vereniging, is weer lid 
geworden! 
Tijd om hem eens wat vragen voor te 
leggen. 

Hans, welkom terug bij TV Wiericke. 
Wat heb je in de tussenliggende tijd gedaan 
om fit te blijven? 
Antwoord: Sinds 2014 speel ik golf. 
Sommige mensen vinden dit geen sport 
maar vier uur door een baan lopen, zeker 
in de winter, kan nog behoorlijk wat 

spierpijn opleveren. Rob Zaal heeft mij 
destijds gemotiveerd om dit spelletje te 
gaan doen en daar ben ik hem nog steeds 
dankbaar voor. Nu loop ik regelmatig met 
David (en soms Ans) Verweij een rondje 
op Golfpark Wilnis en inmiddels is Martin 
Verweij ook aangesloten. 

Hoeveel inspanning en moeite heeft het gekost 
om een tennisvereniging in Nieuwerbrug te 
krijgen? 
Antwoord: Dat is al een hele tijd geleden. 
In 1992 ben ik door Rob Zaal benaderd 
om als penningmeester (ik werkte toch 
bij een bank) in het oprichtingsbestuur 
zitting te nemen en ik vond dat wel leuk 
ondanks dat ik nooit getennist had. Wat 
ik mij vooral van die tijd herinner is dat 
we veel lol hadden om het voor elkaar 
te krijgen. Oneindig veel overleg met de 
gemeente, gesprekken met aannemers 
voor de tennisbaan en het zoeken naar 
een tennisleraar. Daarnaast natuurlijk 
leden werven en commissies organiseren. 
We konden maximaal 150 leden 
bergen en uiteindelijk hadden we 175 
aanmeldingen!! Nu haast onvoorstelbaar 
maar hopelijk kunnen we het ledental bij 
TV Wiericke weer wat verhogen. De KNLTB 
meldt inmiddels weer een ledenstijging. 

Wat was ‘de club van 100’ en hoe krijgen we 
die weer terug? 
Antwoord: De club van 100 was een aantal 
leden dat jaarlijks een bedrag betaalde om 
als vereniging wat extra’s te doen. Door 
��� ������ "���<��� ��
����� ��� ��� ��	��
is dit initiatief een stille dood gestorven 
maar altijd weer het proberen waard. 
Er wordt momenteel serieus onderzoek 
gedaan naar het realiseren van een 
padelbaan. 

Wat moet er volgens jou nog meer gebeuren 
om meer mensen op de been/baan te krijgen? 
Antwoord: Eerlijk gezegd heb ik geen idee 
hoeveel jeugdleden er op dit moment zijn 
maar ik weet wel dat in de eerste 10 jaar 
van de vereniging op een speelse manier 
les werd gegeven aan de (school)jeugd in 
de gymzaal en op de baan. Peter Alphenaar 
was hier de voortrekker en naast veel 
kinderen op de tennisclub, leverde dit 
ook aanloop op van de ouders en dus ook 
potentiële leden. Onze kinderen waren 
altijd erg enthousiast zeker over het 
jaarlijks interne jeugdtoernooi compleet 
met barbecue en slapen in het clubhuis. 
Gerichte ledenwerfacties voor jong en oud 
moeten toch extra leden opleveren zeker 
nu de Wijde Wiericke verder ontwikkeld 
wordt. 

Met wie zou jij als eerste weer een balletje 
willen slaan? 
Antwoord: Toevallig met David er onlangs 
nog over gehad om het met mooi weer!!! 
weer eens te gaan proberen. Maar als je 
op dit interview doelt dan is het leuk om 
Ans Verweij eens wat vragen te stellen. 
Zij is lid van het eerste uur en tennist nog 
steeds met een clubje vriendinnen. Ik ben 
benieuwd wat zij van de club vindt. 

Kom in beweging! 

Zaterdag 19 maart van 10-16 uur 
- grote opschoondag van clubhuis en  
 banen en groen! 

Dinsdag 29 maart om 20 uur 
- Algemene Ledenvergadering 

Vrijdag 1 april 
- Opening banen voor het nieuwe   
 seizoen (ijs en weder dienende) 

Maandag 4 t/m zondag 10 juli 
– Wiericke Open Toernooi 

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA

Wil je ook meedoen, word dan lid en meld 
je aan via:
ledenadministratie@tvwiericke.nl. 

Sportieve groet namens het bestuur, 
Rosika Twiss 



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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Spanjeweg 16 -  2441 PX   Bodegraven
Telefoon  0172  -  617094  Telefax  0172  -  6185 84
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Nieuwerbrug Schoon

WWW.DRUKKERIJVUURPIJL.NL

Foto op hout

��Foto op hout gemaakt van duurzaam vurenhout
��Voorzien van hoge resolutie prints
��Mooie wanddecoratie voor veel toepassingen
��Verkrijgbaar met en zonder whitewash finish

Gemaakt van duurzaam vurenhout
Een foto op hout wordt gemaakt van duurzaam vurenhout met een 

glad oppervlak. Afhankelijk van het formaat, combineren we 

meerdere planken van 10 cm breed tot één geheel. Tussen elke 

plank zit een minimale naad en je kiest zelf voor een horizontale of 

verticale plankrichting.

Een foto op hout combineert kwalitatieve print met een natuurlijke uitstraling. De structuur van 

een paneel met houten planken geeft de afbeelding een robuust uiterlijk. Dat maakt dat een foto 

op hout past in veel verschillende interieurs. Beschikbaar in 9 populaire formaten.

Met of zonder whitewash
Voor de afwerking kies je uit vurenhout met of zonder whitewash finish. Met whitewash als basis 

springen de kleuren er echt uit. Zonder whitewash is het natuurlijke effect (nerven en noesten) van de 

houten ondergrond groter. De foto wordt dan wel donkerder en de kleuren komen minder goed tot hun 

recht.

  Liggend  

  30 x 20 cm   

  40 x 30 cm

  60 x 40 cm

  70 x 50 cm

  80 x 60 cm

120 x 80 cm

Staand

20 x 30 cm

30 x 40 cm

40 x 60 cm

50 x 70 cm

60 x 80 cm

80 x 120 cm

Vierkant

20 x 20 cm

40 x 40 cm

60 x 60 cm

40x 60 cm 49. ex.BTWex B
50

Ook tuinposters, foto op canvas, kussens enz.
E-mail: info@drukkerijvuurpijl.nl
Tel: 06 - 20178714

Op zaterdag 19 maart as is er weer de Landelijke 
Opschoondag (www.supportervanschoon.nl) 
Vier jaar geleden hebben we voor het eerst meegedaan. 
Dit was zo’n succes dat we besloten hebben om ieder 
jaar mee te doen om Nieuwerbrug er weer schoon en 
opgeruimd uit te laten zien. We weten dat er al veel 
mensen zijn die in hun eigen omgeving de blikjes, pakjes 
�� ���� ������� ���	���� �� ���� �
� ����� "��� =���� �����
blijft er nog veel afval liggen dat niet verteerd. 
Vorig jaar zijn er ook weer zo’n 30 zakken ingezameld 
met alle vrijwilligers. Het is erg leuk dat groot en klein 
meedoet. Er wordt ook in een paar uur tijd van alles 
gevonden: hout, veel tempex, handschoenen, klompen, 
���������������		������������������
��
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#�
pakjes en blikjes. 
Daarom hopen we dit jaar weer veel inwoners bij elkaar 
te krijgen om samen Nieuwerbrug Schoon te maken 
Melvin Zaal is de coördinator. Om te weten hoeveel 
prikkers, handschoenen, hesjes ed. we nodig hebben, zou 
����"��������
�	�����������>��������������������	�������
geven. Zijn emailadres is: melvin_zaal@msn.com  en zijn 
telefoonnummer is 06 53 39 79 63. 

We starten op 19 maart om 10 
uur buiten bij het Wierickehuis. 
Daar staan we klaar met hesjes, 
handschoenen, prikkers, emmers 
en vuilniszakken. Ook als u maar 
een uurtje zou kunnen helpen, 
bent u van harte welkom. Vorig 
jaar waren er ook kinderen 
aan het meehelpen. Nu zal het 
������ "�� ���� ��
� ��� �������
meedoen. Jong geleerd is oud 
gedaan! 
In principe willen we alle 
toegangswegen zwerfafvalvrij 
maken. Mocht u vanwege de 
corona liever al alleen of samen 
op pad gaan, dan is het mogelijk 
dat wij de benodigde materialen 
bij u thuis brengen, zodat u uw 
eigen gang kunt gaan. 
De gemeente heeft ons beloofd 
dat de auto van de gemeente 
waar het klein chemisch afval 
in mag, ook deze morgen in 
Nieuwerbrug in de omgeving van 
het Wierickehuis zal staan. U 
kunt dan daar uw batterijen ed. 
inleveren (rode bak) en hoeft 
daarvoor niet helemaal naar het 
milieustation. 
We hopen op heel veel 
aanmeldingen. Laten we er een 
gezellige morgen van maken met 
als eindresultaat een dorp om 
trots op te zijn!
 
Met vriendelijke groeten, 
Melvin Zaal en Ani van der 
Winden

Vroeger was ons land bijna geheel 
aangewezen op de landbouw en 
veeteelt. Uit die tijd dateren de 
bidstonden voor gewas en arbeid. 
Hopend op een rijke oogst en 
gezondheid voor de boer en zijn 
gezin. Maar sinds enkele jaren is 
er een derde dimensie bijgekomen. 
Wij komen handen te kort om de 
overvloedige oogsten binnen te 
halen. 
Ondanks de honderdduizenden 
arbeidsongeschikten. Om tomaten 
te plukken of sla te snijden zijn 
mensen met een handicap of die de 
taal niet spreken, prima inzetbaar. 
Maar ook schoolverlaters of 
scholieren met heel lange vakanties 
kunnen uitstekend ingezet worden. 
Het is toch leuk met een groepje 
vrienden nuttig bezig te zijn. 
Gezellig in een tent te slapen of 
luxer in een caravan of camper. 
En…..daarbij nog goed te verdienen. 
Het duurt nog enkele maanden, 
maar denk er eens over na!! 

Henk Aberson
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Wat bezielt Dhia van de dorpswinkel? 

Eén keer in de maand wordt inhet Huis 
van Alles Nieuwerbrug een warme maahljd 

geserveeerd voor alle dorpsbewoners. 
Een maaltijd kost € 6,50 per persoon, 

inclusief een drankje.

Natuurlijk worden alle voorzorgsmaatregelen 
����������������Q������������Q���������

te kunnen genieten van een gezelligr maaltijd. 

U bent van harte welkom! 

Kop runderbouillon  
***** 

Zuurkoolschotel met  
gezouten varkensvlees en cranberry's

***** 
Appel/peer crumuble met ijs

Wanneer:  Dinsdag 1 maart 2022 
Waar:  Huis van Alles, Wierickehuis
Tijd:  Inloop 11.45 uur, 
         Maaltijd 12.00 uur - 13.30 uur
Kosten:  € 6,S0 (overhandigen na de maaltiid)
lnschrijven:  t/m donderdag 24 februari 
   bij Mieke Burggraaf 
 telefoon: 06-2927S234 
 mail: mieke.tuin92@gmail.com

UITNODIGING WARME MAALTIJD
1 maart 2022

Winterse maaltijd

Het is hier rustig, stil en de mensen zijn 
vriendelijk. Op mijn gevoel kocht ik de 
winkel. Ik wil hier wonen, ik wil hier 
wat moois van maken.”. “We wonen nu 
nog in Scheveningen, mijn kinderen zijn 
daar opgegroeid, maar ik houd meer 
van een dorp dan van de stad.” 
Inmiddels is het februari 2022. Het 
liep allemaal wat anders dan gehoopt. 
Vorig najaar sloot Dhia de deuren, de 
winkel was helemaal leeg. Tot ieders 
verbazing ging de winkel in januari toch 
weer open. Mensen vroegen aan mij 
of ik wist hoe het nu zat. Hoe kan het 
dat iemand na zoveel pogingen alsnog 
opnieuw begint? Voor het antwoord op 
vragen die me gesteld werden ging ik 
met Dhia in gesprek.   

Vraag: Met zo’n winkel kun 
je toch nooit een fatsoenlijk 
inkomen verdienen, waar 
leef je van? 
Y��������������������������"���<���
reserve. Ik kon investeren in de winkel 
en hoopte dat de omzet langzaamaan 
zou groeien. Ik hoef er niet veel mee te 
verdienen, maar hoopte er op termijn 
wel een redelijk inkomen uit te kunnen 
halen. Dat viel tegen. Ik heb toen geld 
geleend om te investeren in een keuken 
voor het maken van pizza’s, döner et 
cetera. Dat ging een paar weken heel 
goed, maar al snel liep dat terug. Ik 
leed steeds meer verlies en besloot te 
stoppen. Ik was moe. Heel moe, en had 
behoefte aan rust om na te denken. 
Toen ik keek wat het meest gekocht 
werd was dat brood, melk, kaas, 
frisdrank. Op de rest leed ik vooral 
verlies. Groente en fruit moesten we 
vaak weggooien, producten raakten 
over datum. 
Nu hebben we een klein assortiment 
wat mensen wél kopen en waar ik ook 
wat aan verdien of geen verlies op leid. 
Als elk huishouden in Nieuwerbrug elke 
dag zijn brood hier zou kopen, zou dat 
voor ons al genoeg zijn. Voorlopig is het 
nog niet zover en heb ik besloten om er 
een baan bij te nemen en de winkel te 

laten draaien met Saskia en een paar 
vrijwilligers. 
Vraag: Je komt elke dag uit 
Scheveningen naar hier. Dat 
houd je toch niet vol? 
Vanaf het begin heb ik de wens om in 
Nieuwerbrug te komen wonen. Het is 
alleen nog niet gelukt om een passend 
huis te vinden. Ik heb net een gesprek 
met iemand van de gemeente gehad die 
me wil helpen. Dat op en neer rijden 
is inderdaad een grote belasting, Ik 
had gehoopt dat we hier sneller een 
huis zouden hebben. Als iemand een tip 
heeft voor een huurhuis in Nieuwerbrug 
of omgeving, hoor ik dat graag. 

Vraag: Waarom spreek je 
geen Nederlands? 
Toen we in 2008 vanuit Irak naar 
Nederland vluchtten hadden we 
helemaal niets. We kregen een huis en 
ik ben toen gaan werken als engineer 
bij Johnson & Johnson in Leiden. De 
voertaal was daar Engels. Op mijn werk 
sprak ik dus de hele dag Engels en thuis 
Koerdisch. De kinderen leerden wel 
Nederlands en zij spreken met elkaar 
ook gewoon Nederlands, ik versta het 
wel. Ik kan me er nu op mijn leeftijd 
niet meer toe zetten om Nederlands te 
leren. Het lukt me niet meer om het 
goed te leren spreken. Maar ik versta 
bijna alles. 

Vraag: Wat is je doelgroep, 
op wie richt je je? 
Ik wil de mensen hier een plek bieden 
waar ze naar toe kunnen voor een 
broodje, iets lekkers, een drankje….. 
waar ze dorpsgenoten ontmoeten. Ik 
richt mij dus op mensenmensen want ik 
houd van mensen. 

Vraag: Wat heb je nodig om 
de winkel te laten blijven? 
Een huis in Nieuwerbrug of omgeving en 
mensen die elke dag een brood kopen!
Dhia’s wens voor alle Nieuwerbruggers: 
“Feel it’s your shop!” 

Ook ik was verrast toen Dhia in januari toch de deuren van de winkel weer opende. 
Ik merkte dat ik niet de enige was die het niet begreep en ging op zoek naar een 
antwoord. 

Het begon in 2020 
In september 2020 werd Dhia 
eigenaar van de Dagwinkel. 
Uit het interview wat ik toen 
met hem had: 
Stralend groet Dhia iedereen 
die de winkel binnen komt. 
Dhia is de nieuwe eigenaar 
van de Dagwinkel. Elf jaar 
geleden kwam hij uit Irak naar 
Nederland, met vrouw, twee 
zoons en een dochter. “Toen 
ik in Nieuwerbrug kwam, viel 
ik meteen voor het dorp. 

Vrijwilligers voor de Dorpswinkel om er samen met Dhia 

en Saskia een echte dorpswinkel van te maken waar 

Nieuwerbruggers elkaar ontmoeten.

Heb je zin om één of meer dagen per week van 10 tot 

ongeveer 14 uur te helpen in de winkel? Kom dan gerust 

even langs om te spreken over de mogelijkheden. 

We kunnen er met elkaar iets moois van maken waar 

iedere Nieuwerbrugger terecht kan voor een broodje en 

anders lekkers.

Door Cora Postema 
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basisschool achterlaat. Een locatie waar 
goed gebouwd kan worden voor starters 
en jonge gezinnen. 

Voor dorpsgenoten die gebruik moeten 
maken van voorzieningen in het sociaal 
domein is de afgelopen 4 jaar ronduit een 
onbarmhartig beleid gevoerd. Je zult het 
maar hebben dat jij, een familielid of 
vriend in de omstandigheid terecht komt 
dat je voor je inkomen afhankelijk wordt 
van een uitkering, geholpen moet worden 
om weer aan het werk te komen, een 
voorziening nodig hebt om zo zelfstandig 
mogelijk te kunnen functioneren, voor het 
gezin en je kind een beroep moet doen 
op de jeugdzorg. In die gevallen word 
je door ons gemeentebestuur vooral als 
kostenpost gezien. De ondersteuning is 
afgeknepen, daar waar ruimhartigheid 
en tijdigheid juist erger kan voorkomen. 
De PvdA vindt dat dat anders moet. Veel 
eerder mensen helpen en naast hen gaan 
staan. 

Een wereldwijd vraagstuk is ons klimaat 
en de wijze waarop we al jaren roofbouw 
plegen op onze planeet. Iedereen kan 
bijdragen aan de oplossing daarvan. 
Ook in Nieuwerbrug liggen er op veel 
woningen en bedrijfsgebouwen nog geen 
zonnepanelen. Laten we dat met ons allen 
gaan regelen. Een stap zonder impact op 
ons landschap. Laten we het waterpeil in 
de polder zo hoog mogelijk zetten, zodat 
het veen minder verdampt. Daarnaast 
ontkomen we er niet aan om ook in onze 
gemeente, windmolens of zonneparken op 
het land te maken. Dat kan alleen maar in 
goede samenspraak met inwoners. 

\���"����
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�������������
polder in kon via het wandelpad langs de 
Dubbele Wiericke. Een wandeling langs de 
Korte Waarder is immers levensgevaarlijk! 
Daar wordt te hard gereden. Het is daardoor 
�������� ����� "��
��
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De PvdA heeft zich de afgelopen twee 
jaar ingespannen om de overweg op het 
wandelpad open te houden. Dat is niet 
gelukt. Het alternatief dat wij een jaar 
geleden hebben aangedragen om de 
duiker nabij de overweg te benutten, 
wordt inmiddels serieus opgepakt. De knip 
in het wandelpad moet zo snel mogelijk 
hersteld. 

Over bovenstaande en heel veel andere 
zaken die u bezighouden, of waar u vragen 
over heeft, spreek ik u graag. Dat kan via:
boudenaarden@bodegraven-reeuwijk.nl 
of schiet mij aan. Vrijwel dagelijks loop 
ik met onze dalmatiër door ons dorp. Kan 
niet missen. 

Met vriendelijke groet, 
Bert Oudenaarden

Artist impression van de nieuwe bruggen

Nog twee weken. Jammer dat er zo weinig 
dorpsgenoten op een verkiesbare plaats 
staan bij de verschillende partijen. Ikzelf 
sta op de tweede plaats op de lijst van 
de Partij van de Arbeid. Ik kijk ernaar 
uit om de komende vier jaar u te mogen 
vertegenwoordigen in onze gemeenteraad. 
 
Ik woon sinds 2019 in Nieuwerbrug. 
Corona heeft niet geholpen om ons dorp 
en dorpsgenoten te leren kennen. Ik hoop 
dat dat snel anders wordt. Sinds januari 
2020 doe ik mee in de steunfractie van 
de PvdA. Politieke ervaring heb ik elders 
opgedaan als gemeenteraadslid. 

De PvdA biedt een sociaal en groen 
alternatief voor het beleid dat jarenlang 
onze gemeente heeft gedomineerd. 
Het moet socialer en het moet groener. 
Dat alternatief geldt ook voor onze 
Nieuwerbrugse gemeenschap. Als u ons 
programma wilt lezen, kunt u terecht op 
onze website: www. bodegravenreeuwijk.
pvda.nl. Ik licht er een paar dingen uit. 

Er is een schreeuwend tekort aan starters-
woningen, betaalbare eengezins-woningen 
en passende woningen voor ouderen. Ook 
in Nieuwerbrug. De starterswoningen 
op het Franckenterrein werden zwaar 
boven de vastgestelde prijs verkocht. 
Voor jongeren uit Nieuwerbrug, zonder 
ouders die goed in de slappe was zitten, 
onbereikbaar. In de bouwplannen moeten 
meer goedkope huur- en koopwoningen 
ontwikkeld worden. Nu al moeten we 
plannen gaan maken voor de locatie die de 

Gemeenteraadsverkiezingen

Direct aanmelden kan via jeugd@
vvderijnstreek.nl en is speciaal 
voor kinderen van 4 tot 6 jaar 
We krijgen reacties van uit het 
dorp dat er weer kinderen tussen 
de 4 en 6 jaar willen voetballen. 

Minivoetbal 

Minivoetbal weer 
in de startblokken 

Daar willen wij natuurlijk direct op inspringen. Want sporten is plezier en gezondheid. Daarom willen 
we vanaf zaterdag 5 maart van start gaan met minivoetbal bij VV de Rijnstreek. 
In deze trainingen is plezier hebben en het kennismaken met sport en de bal het belangrijkste. 
Het is laagdrempelig, vol met uitdagende spelletjes en vooral leuk om te doen. Maar voordat we 
echt kunnen beginnen, zijn we afhankelijk van het aantal inschrijvingen. We mikken op minimaal 
6 kinderen, meisjes en jongens, om de trainingen te kunnen starten. Dus doe jij ook mee? Mail dan 

voor 15 februari je gegevens 
naar jeugd@vvderijnstreek.
nl (naam, contactgegevens 
en geboortedatum) 
Hopelijk zien we weer 
een leuke voetballertjes 
rondrennen in het 
voorjaarszonnetje.

Robert van den Berg
VV. De Rijnstreek
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U ziet ze steeds meer verschijnen, de oranje vlaggetjes van 
GlasDraad Groene Hart. Zoals u misschien heeft gemerkt, 
hebben de harde windvlagen van de afgelopen tijd ook veel 
vlaggetjes meegenomen. Is uw vlaggetje weggewaaid? Voor 
een nieuw vlaggetje, en andere vragen, kunt u contact 
opnemen met GlasDraad via 0857-600793. 

GlasDraad in het Wierickehuis 
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De komende maand opent het Wierickehuis haar deuren nog 
een aantal keer voor het team van GlasDraad. U kunt op 
deze moment op ieder moment binnenlopen en individuele 
vragen stellen of inschrijven. 

· Vrijdag 4 maart:  13:00 – 17:00 
· Vrijdag 11 maart:  13:00 – 17:00 
· Vrijdag 18 maart:  17:00 – 20:00 
· Vrijdag 25 maart:  17:00 – 20:00 
· Zaterdag 26 maart:  11:00 – 15:00 
· Vrijdag 1 april:  17:00 – 20:00

Team Glasdraad
E:  campagne@glasdraad.nl
W: glasdraad.nl

Roeien is een sport, waarbij je vrijwel 
alle spieren in je lichaam traint. Het 
is een ontspannende, technische en 
kameraadschappelijke sport. 
Toegankelijk voor iedereen vanaf 12 jaar, 
mits je een zwemdiploma hebt. 
Wij roeien in boten van verschillende type, 
waarover wij je dan van alles vertellen. 
Behalve onderdelen van boten komen ook 
roeitechniek en instructie aan bod. 
Je kunt in ongeveer 10 weken met 2 lessen 
per week je basisexamen halen, waarmee 

En natuurlijk ga je op deze dag ook in 
een roeiboot het water op om onder 
deskundige begeleiding te voelen wat 
roeien is. 
Het is handig als je nauwsluitende kleding 
aandoet zonder zakken en schoenen met 
niet te brede hakken. 
Wij zijn een sportieve, gezellige vereniging 
en hebben in Woerden prachtig vaarwater. 
Ook worden er tochten bij andere 
verenigingen georganiseerd en doen we 
mee aan wedstrijden. 
Wellicht heb je ons al vaker zien roeien 
richting Nieuwerbrug, richting Harmelen 
of tijdens ons rondje stad door de singels. 
Laat je verwelkomen op zaterdag 26 
maart 2022 bij: 
Roeivereniging de Krom, 
Barwoutswaarder 154, Woerden. 
www.rvdekrom.nl 

En heb je al eens eerder ergens anders 
geroeid en wil je het nu weer oppakken? 
Kom dan ook gerust langs om je te laten 
informeren over de mogelijkheden.

Vriendelijke groet,
Jos Maas, secretaris

je dan in een wherry (een tweepersoons 
boot met stuurman) kunt roeien. 
Uiteraard zijn er daarna vervolglessen, 
waardoor je steeds meer plezier in het 
roeien krijgt en je ook in andere boottypes 
mag gaan roeien. 

Heb jij ook zoveel zin om lekker buiten te gaan sporten? 
Lijkt roeien jou een leuke sport? 
Kom dan naar de open dag op zaterdag 26 maart. 
Je bent van harte welkom om 9.30 uur, 10.30 uur of om 11.30 uur. 
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CBS de Brug

CBS De Brug 
kijkt naar het klimaat
In deze februari maand zijn wij met 
alle kinderen bezig met het onderwerp: 
Klimaat, hoezo?
In alle klassen kijken wij naar het weer 
en de verschillende klimaten op de aarde.
De kinderen bewust laten worden van 
klimaat en de gevolgen van opwarming 
van de aarde is een doel waar we naar 
gaan kijken.  
Daarbij kijken wij ook naar de manier 
waarop wij met de aarde omgaan. Wat 
kunnen wij doen om beter voor de aarde 
te zorgen.
Een mooi voorbeeld is het opruimen van 
afval op straat. Het afval goed scheiden.
We sluiten dit thema af met een 
tentoonstelling in de hal. Zo kan iedere 
groep zijn ontdekkingen delen.

Luisteren en observeren!
Vanuit de kanjertraining richten we ons 
tot de voorjaarsvakantie op luisteren en 
observeren. Goed luisteren naar een ander 
is belangrijk om te begrijpen wat iemand 
bedoelt. De bovenbouw leerlingen hadden 
daar een leuke opdracht bij: In tweetallen 
een identieke kleurplaat inkleuren zonder 
dat ze die van de ander kunnen zien. Dat 
vraagt om duidelijke instructies.

      

Verkeersbrigadiers
Op schooldagen van 8.15 tot 8.30 zijn er 
verkeerbrigadiers bezig om de leerlingen 
veilig over te laten steken bij de zebra 
naast de school. Een mooie en dankbare 
taak!De kinderen zijn nu helaas op 
maandag en donderdag genoodzaakt om 
zonder brigadiers over te steken. Op deze 
dagen zijn er geen vrijwilligers.
MAAR…
Wilt u de kinderen helpen met veilig 
oversteken en heeft u een 15 minuten 
de tijd op maandag en/ of donderdag te 
helpen? Meldt u dan aan als vrijwilliger 
bij esther.vanbalgooi@spco.nl of komt u 
een keer de school binnen lopen om te 
informeren. 
U helpt de kinderen hier enorm mee! Wij 
hopen op veel respons. Graag tot ziens.

 

VRIJWILLIGERSONBIJT 

Zaterdag 12 Maart organiseert 
de vrijwilligerscentrale weer een 
vrijwilligersontbijt in het Huis 
van Alles. Dit ontbijt is voor alle 
vrijwilligers, dus ook voor de 
vrijwilligers van de kerk, voetbal, 
school, vluchtelingenwerk enz. 
iedereen is van harte welkom. 

Wat: vrijwilligersontbijt 
waar: Huis van Alles    
         (Wierickehuis) 
Aanvang: 8:30 uur 
Aanmelden: voor 8 maart 
via de vrijwilligerscentrale 
e-mail vrijwilligerscentrale@
samvrijwiliigers.nl of telefonisch 
0172-614500 vermeld daarbij uw 
naam, locatie Nieuwerbrug en bij 
welke organisatie u vrijwilliger 
ben. 

 
Hoe kunt u meedoen 
als inwoner van 
Nieuwerbrug?
Frituurvet inzamelen
Sinds kort staat er een nieuwe container 
bij de ingang van de school. Een container 
voor frituurvet! In samenwerking met 
Green Oil Recycling, willen we frituurvet 
inzamelen. Green Oil Recycling wil oud 
frituurvet duurzaam verwerken zodat 
het voor een groot deel hergebruikt kan 
worden. Zo voorkomen ze dat frituurvet 
afval wordt. Op school gaan we ook steeds 
bewuster om met afval, vandaar dat we 
deze samenwerking graag aangaan. Samen 
met de leerlingen willen we kijken hoe we 
afval kunnen verminderen of hergebruiken. 
Daar past dit concept goed bij! 
Binnenkort krijgen de 
leerlingen er meer over 
te horen. Voor nu bent 
u alvast op de hoogte. 
Heeft u oud frituurvet? 
Dan staat de container 
voor u klaar. 

Hartelijke groet en tot de maand 
maart met nog meer nieuwtjes vanuit 
Basisschool de Brug

Team CBS de Brug
Astrid van den Hoek
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De Trompetter van de Prins is een kleurrijk gezelschap met
verhalen, poppenkast en muziek dat dit voorjaar de dorpen van 
onze gemeente bezoekt. Een programma rond het thema van 
dit jubileumjaar: Anno 1672. Want toen was hier een rampjaar 
gaande. Een leerzaam maar vooral ook grappig, theatraal 
programma met een verhaaltje, muziek, poppenkast. Daarna 
������ ������ ���� ��� ����� �������
�"�		������ ��� �����
���"��������������"�		����
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De groep Trompetter van de Prins bestaat uit ongeveer 
]� ���� ^������� �
� �����
�� ^��� ��� ����� ��� "���<���
bijdrage van de Culturele Commissie.Een fooi is natuurlijk 
welkom. 

De belevenissen van Trompetter van de Prins ;ijn te volgen op  
www.facebook.com/ttompettervandeptins 

Contact: Els van der Burg  
dujtsburg42@hetnct.nl  
telefoon 0172 615393 

Op woensdag 30 maart van 15.00 tot 16.30 uur.

Project in het kader van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie/ Rampjaar 1672

kleurrijk gezelschap met verhalen, 
poppenkast, muziek en ... 

www.facebook.com/trompettervandeprins

Trompetter
Van-de-Prins

^���"�������	��������$������
en aan iedereen laten zien. Het 

"�		������������������	�
����������������������$����
TV het uitzendt. @ 

Sinds 2018 zijn wij als TryForce 
gevestigd in Sportcentrum De Kuil, 
maar hebben inmiddels al meer dan 
25 jaar ervaring in het geven van Krav 
Maga en fysieke trainingen voor zowel 
volwassenen als jeugd.

Stay Away cursus

Op 10 maart 2022 start onze 10-weekse 
Stay Away cursus die erop gericht is 
vrouwen weerbaarder te maken. Dit 
aan de hand van situaties die in het 
dagelijks leven veelvuldig voorkomen. 
Recentelijk is gebleken dat tweederde 
van de vrouwen wel eens is lastig 
gevallen op straat: https://www.cbs.
nl/nl-nl/nieuws/2022/05/twee-op-de-
drie-jonge-vrouwen-lastiggevallen-op-
straat.
Daarnaast is met alle gebeurtenissen 
rondom The Voice Of Holland meer dan 
eens duidelijk geworden hoe belangrijk 
deze cursus voor vrouwen is.
Wij hopen dat u ons kunt helpen deze 
Stay Away cursus bij zoveel mogelijk 
vrouwen in en rond de omgeving van 
Bodegraven onder de aandacht te 
brengen! 
Meer weten? Wij vertellen graag meer 
over deze cursus in een (telefonisch) 
gesprek.
Meer informatie kunt u alvast hier 
vinden: 
https://www.tryforce.nl/stay-away.
We hopen spoedig van u te horen!
Met vriendelijke groet,

Bart, Elkan & Ronald
06-14303772
Team TryForce

Nieuws van EHBO-vereniging 

1951 - 2011

Beste Nieuwsbruglezer, 

Na lange tijd van maatregelen om het Corona virus tegen te gaan zijn er 
onlangs gelukkig versoepelingen van de Corona maatregelen ingevoerd. 
Het gaat dus de goede kant op en dat is goed nieuws voor iedereen. 
Wij hebben al een nieuwe reanimatiecursus kunnen geven en de nieuwe EHBO-cursus is 
ook onlangs gestart met 8 cursisten. Wij moeten ons hierbij wel houden aan de geldende 
regels maar dat is nog altijd beter dan helemaal niets kunnen doen. 

Ook willen wij via deze weg onze donateurs bedanken voor hun bijdrage aan onze vereniging. 
Deze keer hebben wij onze donateurs een presentje gegeven 
in het kader van ons 70-jarig bestaan van EHBO-vereniging 
Nieuwerbrug. Hierdoor kunnen wij onze lesmiddelen up to 
date houden en onze kennis met zoveel mogelijk cursisten 
����#� ����� �������� ��
�� ����
� ��������� 	� �
� ����"�������
ondersteunen? Dan kunt u uw gift storten op rekeningnummer: 
NL07RABO011.42.92.507 t.n.v. EHBO-vereniging Nieuwerbrug 
o.v.v. donatie met uw naam en adres. Zijn er donateurs dit zijn 
verhuisd? Geef uw adreswijziging aan ons door bij uw donatie 
of stuur een mail naar: info@ehbo-nieuwerbrug.nl 

Martin Wolswijk. 
Algemeen bestuurslid EHBO-vereniging Nieuwerbrug

brugje
Gezocht
Dhia zoekt een huurwoning in Nieuwerbrug of 
omgeving. Hij zoekt voor zijn gezin een huis 
met ca. 4 kamers en een huurprijs van 
ongeveer €1000-€1250 p.mnd. 
Tel. 06-84676088 

brugje

Te koop
����������
��	���]������"��
������$�����
met zwarte spatborden. 7 versnellingen en 
met groot bagagerek achterop.
Mw. A.Klaster Weijland 59 d. 06-25168961
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'Hypotheek rente stijgt'
Is dit een trend of is dit eenmalig ? 

De verwachting is dat de rente langzaam zal blijven stijgen.

De huizenprijzen zijn inmiddels weer gestegen tot ruim boven 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

Met een amendement op het voorstel 
van het college van B&W heeft de 
�����������������"������������������
van het wandelpad voorkomen, wat 
overigens niet betekent dat de hekken nu 
weer van slot gaan. Daarnaast heeft het 
college de opdracht gekregen om met 
ProRail in gesprek te gaan om alsnog een 
constructie (bv. een vlonder) in de duiker 
mogelijk te maken zodat de wandelroute 
behouden blijft. In mijn bijdrage heb ik 
het college ook gevraagd om, wanneer er 
ergens de komende jaren aan het spoor 
gewerkt gaat worden, de mogelijkheid 
van een onderdoorgang (tunnel) mee te 
nemen in de plannen/werkzaamheden. 
In een reactie heeft de wandelvereniging 
Te Voet, en ook diverse dorpsbewoners, 
aangegeven blij te zijn met het besluit 
van de raad en met mijn oproep aan het 
college. Goed bericht. 
In de Nieuwsbrug van vorige maand heb 
ik geschreven over een aantal prioriteiten 
die in het verkiezingsprogramma van het 
CDA staan en betrekking hebben op ons 
dorp. En van de uitnodiging om ideeën te 
delen, hebben verschillende dorpsgenoten 
gebruik gemaakt. Dank daarvoor. 
Eén van de uitgangspunten van onze 
campagne is dat we graag in gesprek 
willen in de dorpen en wijken om van de 

inwoners te horen waar hun wensen en 
zorgen liggen. 
Een onderwerp dat leeft in Nieuwerbrug 
is hoe de nieuwe school en de omgeving 
daarvan in De Wijde Wiericke er straks 
komt uit te zien. Eerder is al besloten 
dat er een mooie nieuwe school komt en 
het geld daarvoor is gereserveerd. In de 
aanloop daarnaar toe, heb ik een lans 
gebroken voor een integraal kindcentrum 
(IKC voor 0-12 jaar) bij de school en zijn 
we het daarover ook eens geworden. 
`��������� �
� ��� ���� ��� "��������
daarvan, maar ik heb goede hoop dat we 
daar een oplossing voor vinden. 
In ons verkiezingsprogramma hebben we 
ook opgenomen dat spelen en bewegen 
belangrijk is voor jong en oud. Daarom 
zouden we graag zien dat bijvoorbeeld 
het nieuwe schoolplein wordt ingericht 
volgens de richtlijn van Schoolplein14 
{|�	}�� ~�	������#� ������ ���� ��	���
uitgedaagd wordt en de ruimte heeft om 
veel buiten te zijn en te spelen. 
In het verlengde daarvan zien we straks 
bij de nieuwe school ook graag voldoende 
ruimte voor een multifunctioneel terrein 
voor sport, evenementen en ijsbaan. 
Door deze onderwerpen te koppelen 
is er meer mogelijk dan wanneer elke 

club voor een eigen ruimte moet gaan 
strijden. De speelweek, Oranjevereniging, 
de ijsvereniging, enz. moeten ook in de 
nieuwe wijk de ruimte krijgen voor hun 
activiteiten. 
Een vast punt is voor het CDA al jaren de 
"��
������������ ��� 
�����$� ������� �����
al over de Weijpoort en de route naar de 
Rijnstreek en kan me voorstellen dat er 
���� ������ ������� ���� ����� ��� "��
���
kwetsbaar is. Mocht u dit willen delen dan 
hoor ik graag van u. 
Deze en vele andere onderwerpen zijn te 
lezen in ons verkiezingsprogramma dat 
te vinden is op de site KiesCDA.nu en op 
Dorpstrots.nl. Hiermee en via advertenties 
en artikelen in de Kijk op Bodegraven 
-Reeuwijk maken we onze inzet voor de 
komende vier jaar aan onze inwoners in 
de dorpen en wijken duidelijk. 
Tot slot een oproep en nadrukkelijke 
uitnodiging om op 16 maart a.s. te gaan 
stemmen. Het CDA kan uw stem goed 
gebruiken om ook de komende vier jaar op 
dezelfde stabiele en consistente wijze een 
bijdrage te leveren aan het besturen van 
onze mooie gemeente, waar onze inwoners 
trots zijn op hun dorp (Dorpstrots.nl). 
U vindt mij op plaats 4 van de lijst van 
het CDA en mag erop vertrouwen dat de 
Nieuwerbrugse belangen bij mij in goede 
handen zijn. 
Voor reacties en ideeën neem gerust met 
mij contact op: jvanrooijen@bodegraven-
reeuwijk.nl. 

Vriendelijke groet, 
Jan van Rooijen, 
raadslid CDA Bodegraven-Reeuwijk

Tijdens de raadsvergadering van januari stond de afsluiting 
van de spoorwegovergang langs de Dubbele Wiericke bij de 
spoorbrug op de agenda. De raad onderstreepte tijdens de 
bespreking dat veiligheid voorop moest staan. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (2) 
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Aart mag blijven!

 

ACTIVITEITEN
Nieuwerbrug

MAART

Di  01  maart    12:00   Samen eten
Di  01  maart  14:00 - 16:00  Soos
Di  01  maart  13:30   Wandelen
Ma  07  maart  10:00 - 12:00  Crea Bea
Di  08  maart  14:00 - 16:00  Soos
Di  08  maart  13:30   Wandelen
Vrij 11 maart  10:00 - 12:00  Handwerkcafé
Za 12 maart  08:30   Vrijwilligersonbijt (Nldoet)
Ma  14  maart  10:00 - 12:00  Crea Bea
Di  15  maart  13:30  Wandelen
Di  15  maart  14:00 - 16:00  Soos
Ma  21  maart  20:00 - 22:00  Crea Bea
Di  22  maart  13:30   Wandelen
Di  22  maart  14:00 - 16:00  Soos
Vrij 25 maart  10:00 - 12:00  Handwerkcafé
Ma  29 maart  10:00 - 12:00  Crea Bea
Di  29 maart  13:30   Wandelen
Di 29  maart  14:00 - 16:00  Soos
Wo 3o  maart  15:00   Trompetter van de Prins
Do  31  maart  20:00   Bingo
•

Normaal gesproken gaat in de Graaf Adolfstraat alles rustig 
z’n gangetje. Zo niet de afgelopen maanden. Buurtgenoot 
Aart van Randeraad moest na meer dan 50 jaar op zoek naar 
een andere woning, waarop de buurt in actie kwam. Het werd 
���
�������������������������������

Gedwongen vertrek 
Sinds 1965 woonde de familie Van Randeraad aan de Graaf 
Adolfstraat. De laatste jaren zorgde Aart dag en nacht voor 
zijn moeder terwijl hij ook nog zijn werk had. Hij heeft 
dat kunnen volhouden waardoor zijn moeder tot het einde 
thuis kon blijven wonen. Na haar dood en vlak voor kerst liet 
Mozaïek Wonen volkomen onverwacht weten dat hij op zoek 
moest naar een andere woning. 

De buurt in actie 

foto boven:Aart van Randeraad omringd door zijn  buren

Buurvrouw Anneliese de Vos wist niet wat ze hoorde: “Het 
voelde zo onrechtvaardig, we wonen al meer dan 50 jaar naast 
elkaar en ik heb aan Aart een goede buurman. Dit konden we 
niet zomaar laten gebeuren. Ik schreef een protestbrief en 
ging de deuren langs. De verontwaardiging was bij iedereen 
groot en overal waar ik aanbelde, kreeg ik een handtekening.” 

En toen begon het wachten 
De protestbrief ging naar Mozaïek en naar de wethouder Wonen. 
Ook kreeg de actie aandacht in de krant Kijk op Bodegraven 
Reeuwijk. Daar kwamen veel reacties op. Telefoontjes uit 
Bodegraven, Waarder en Driebruggen, dorpsgenoten en oud-
buurtgenoten leefden mee. Allemaal waren ze ontdaan door 
het dreigende gedwongen vertrek van Aart. En toen begon het 
wachten. 

Aart mag blijven! 
Na ongeveer een maand plofte er een brief van de gemeente 
bij Aart op de deurmat: hij mocht blijven. Anneliese: “Wat een 
geweldig nieuws, ik kon het bijna niet geloven. We hebben het 
meteen gevierd met taart uit onze dorpswinkel. Daarna ben ik 
weer de deuren langs gegaan, deze keer om het fantastische 
nieuws te brengen. Veel mensen wisten het al, want zoiets 
verspreidt zich snel.” 

We hebben dit samen gedaan! 
“We hebben hier samen de schouders onder gezet met dit 
prachtige resultaat. Het doet goed dat ons protest gehoord 
is, dat er aandacht was voor onze zorgen en oog voor de 
uitzonderlijke omstandigheden. Ja, we hebben dit echt samen 
gedaan!” 

Ingrid de Vos

Hierbij de inzameldata van het oud papier 
in 2022

- 19 maart 
- 23 april 
- 21 mei 
- 18 juni 
- 23 juli 
- 20 augustus 
- 17 september 
- 15 oktober 
- 19 november 
- 17 december 

oud papier

We starten om 07.30 uur en komen bij alle 
adressen binnen de Brandschouwerij. Zorg 
dat de container op tijd aan de weg staat. 
Alleen papier en karton mag worden 
ingezameld. Wanneer er restafval in de 
container zit, wordt deze niet geleegd. Dat 
geldt ook voor nat papier en karton. 
TIP: door gebruik te maken van de app van 
Cyclus (te installeren op de smartphone) kan 
je zien wanneer wat wordt ingezameld. 
Vragen over de inzameling van papier en 
karton in Nieuwerbrug? 
Neem contact op met ondergetekende 
(janenastrid@casema.nl). 

Vriendelijke groet
Namens de oud papier commissie 
Brugkerk Nieuwerbrug, 
Jan van Rooijen

brugje

Te koop
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7 versnellingen en met groot bagagerek achterop.
Mw. A.Klaster Weijland 59 d. 0625168961



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

“Financieel 
ontzorgen met
één vertrouwd
contactpersoon”

Zoekt u een vertrouwd 
persoon om bij u thuis 
alles omtrent uw  
���������	
��
��
�
��
Ik richt mij op senioren, nabestaanden 
en alleenstaanden die willen sparren 
over sparen, beleggen, pensioen,  
(levens)testament, belastingaangifte 
of een (levens)executeur zoeken.

Fred Sluijs
06 18 15 17 66

www.fredsluijsadvies.nl
info@fredsluijsadvies.nl

“Na mijn
bezoek heeft 

u een zorg 
minder”








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



In- en verkoop van gebruikte auto’s
APK keuringen

En ook voor al het onderhoud aan uw auto kunt u bij ons terecht!

ADRIE KROMWIJK

Weyland 40  -  2415 BC Nieuwerbrug a/d Rijn 
Tel: 06 - 53378043  -  E-mail: akronnieuwerbrug@gmail.com�

 

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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