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bouwplannen ?
bouwkundig tekenwerk en presentaties - www.3dfloor.nl

Hoge Rijndijk 38 Nieuwerbrug

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes
> Vlaggen

Bel
vrijblijvend
voor
een
passende
> Doordruksets > Brochures
voordelige
> Facturen
> Folders 

> Visitekaartjes > Trouwkaarten
> Textiel
> En nog veel meer

Explosief
in kleur!
Informeer naar de
voordelige prijzen
06 - 20178714

www.drukkerijvuurpijl.nl

BGM
Doormanstraat 22 - 3465 JM Driebruggen
Tel. 06 38 55 97 46 
   

OOK ADVERTEREN?

Medisch Pedicurepraktijk

Jannet Merx-Hoos

Neem dan contact op met
Henk Aberson
Bruggemeestersstraat 8
Telefoon 688 362
h.a.aberson@online.nl

Weijpoort 53
2415 BX Nieuwerbrug
Tel: 06-13533456
www.lenkunyapedi.nl
lenkunyapedi@outlook.com
Eigen parkeergelegenheid

Behandeling op afspraak

Uw voeten, mijn zorg
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ALGEMEEN

Beste Lezers,

Verspreidingsgebied

Brandschouwerij Nieuwerbrug

Bezorging

Laatste dag van de maand

Oplage

860 exemplaren

Kopij inzenden

voor de 15de van de maand,
per email aan
postvoordenieuwsbrug@live.nl
tolbrug@ziggo.nl NIET MEER GEBRUIKEN

De Nieuwsbrug digitaal

Drukwerk

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

REDACTIETEAM
Gerry van der Bruggen

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

Henk Aberson

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

Jaap den Bleker

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

Melvin Zaal

Hoge Rijndijk 49
Telefoon 0348 - 688127
melvin_zaal@msn.com

Cora Postema

Weyland 34
Telefoon 06 - 50655437
cora@corapostema.nl

En rond deze tijd uiteraard Sint en Piet op
de voorpagina.
Gewoon zwarte piet, want zwarte piet is nu
eenmaal zwart.
En dat heeft niks met racisme te maken,
maar het is gewoon praktisch, als je
roetveegpieten hebt worden ze meteen herkend, en dan is de
kinderlijke sinterklaas illusie meteen aan diggelen.
Moet het dan per se zwart zijn? Zullen sommige wellicht zeggen, ja
want andere kleuren werken niet.
Geel is vrijwel net zo herkenbaar als blank. Rood is nogal een
agressieve kleur, daar worden ze nog banger van. Blauw is ook niks,
dan lijkt het net de smurfenboot in plaats van stoomboot. Groen is
geen optie, dan denken ze dat alle pieten zeeziek zijn geworden.
Grijs? Nee, 50 tinten grijs is het ook niet? Dus dan blijft zwart over,
gewoon handig en traditie. Dus ; Welkom Sint en Piet !
Verder hebben we twee jubilarissen in dit nummer, de onderlinge
bestaat 110 jaar, en de Kniploods, iets korter, 10 jaar. Evengoed een
mooie mijlpaal !
De Kniploods heeft ook een mooie kleurplaatwedstrijd, hiervoor is een
speciale pagina in dit nummer gereserveerd.
De Tennisvereniging zoekt samenwerking met de ijsclub, misschien kan
er in de toekomst geschaatst worden op een ondergelopen tennisbaan
??? Of een Curling vereniging ? die kan dan ook op het ijs.
Verder kunt u nog een mooi verslag
lezen van de diverse extra
activiteiten van de basisschool. Ze
zijn o.a. naar een kinderboerderij
geweest. Leerzaam, want dan
weten ze nu waar de kindertjes
vandaan komen. Volgende keer
misschien naar een
geitenboerderij, of een
kippenboerderij?
Veel Leesplezier
GB

ABONNEMENTEN
Hoe te handelen voor het verkrijgen van een abonnement?
U meldt zich aan bij Henk Aberson, tel. 688 362. Na betaling
wordt dan de Nieuwsbrug aan u toegezonden. Abonnementsprijs
voor 2019 is € 27,50.
Het banknummer is NL25INGB.000.554.0210

FINANCIEEL
Girorekening

NL17INGB.000.420.7477
t.n.v. Stichting Nieuwsbrug,
Bruggemeestersstraat 8

Abonnementen

NL25INGB.000.554.0210
t.n.v Nieuwsbrug, afdeling abonnementen,
Bruggemeestersstraat 8

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

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

WIE

WAT

WAAR

TIJDEN

02 december maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 3-4 en 5

Wierickehuis

14:30 - 15:45

02 december maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 6-7 en 8

Wierickehuis

18:45 - 20:00

02 december maandag

New Bridge

Country dansen

Wierickehuis

20:00 - 22:00

03 december dinsdag

NIVO

Trimmen

Gymzaal

19:30 - 20:30

05 december donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14:00 - 17:00

05 december donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09:30 - 10:00

09 december maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 3-4 en 5

Wierickehuis

14:30 - 15:45

09 december maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 6-7 en8

Wierickehuis

18:45 - 20:00

09 december maandag

New Bridge

Country dansen

Wierickehuis

20:00 - 22:00

10 december dinsdag

NIVO

Trimmen

Gymzaal

19:30 - 20:30

11 december woensdag

Kerstviering

Zie artikel

Bethlemkerk

14:30

12 december donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09:30 - 10:30

12 december donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14:00 - 17:00

14 december zaterdag

Brugkerk

Oud papier

Dorp

08:30

14 december zaterdag

Amnesty Schrijf groep

Plus

Dorp Waarder

zie artikel

Tolvignet

Wierickehuis

10:00 - 12:00

14 december zaterdag
16 december maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 3-4 en 5

Wierickehuis

14:30 - 15:45

16 december maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 6-7 en 8

Wierickehuis

18:45 - 20:00

16 december maandag

New Bridge

Country dansen

Wierickehuis

20:00 - 22:00

17 december dinsdag

NIVO

Trimmen

Gymzaal

19:30 - 20:30

Tolvignet

Wierickehuis

19:00 - 21:00

17 december dinsdag
19 december donderdag

S.A.M.

Ouderengym

Wierickehuis

09:30 - 10:30

19 december donderdag

E.V.C.

Koersbal

Wierickehuis

14:00 - 17:00

19 december donderdag

Mannenkoren Martin Mans

Zie artikel

Bonoventurakerk

20:00

21 december zaterdag

Promising Voices

Zie artikel

Dorpskerk

16:30 en 20:00

23 december maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 3-4 en 5

Wierickehuis

14:30 - 15:45

23 december maandag

Chr. Jeugdclubs

M/J Gr 6-7 en 8

Wierickehuis

18:45 - 20:00.

23 december maandag

New Bridge

Country dansen

Wierickehuis

20:00 - 22:00

29 december zondag

Eet Cafe de Spijker

Klaverjassen

De Spijker

14:00 - 17:00

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

Mail adres tolbrug@ziggo.nl NIET MEER GEBRUIKEN
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BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE
Diensten om 9.30
en 18.30 uur
1 dec. 09.30 uur
18.30 uur
8 dec. 09.30 uur
18.30 uur
15 dec. 09.30 uur
18.30 uur
22 dec. 09.30 uur
18.30 uur
24 dec. 19.00 uur

25 dec.
26 dec.
29 dec.
31 dec.

22.00 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
19.30 uur

ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden
ds. C.M van Loon, Rotterdam
ds. A. Baas
ds. J.H. Visser, Amsterdam
kand.. A.J. Smits, Bodegraven
Kom over de Brugdienst (Brugkerk)
ds. A. Baas
ds. M. van den Ruitenbeek, Wilnis
ds. A.L. van Zwet, Putten
kand. T. Overbeke, Gouda
Kinder-kerstnachtdienst (Brugkerk)
de heer Nathan Noorland (Brugkerk)
ds. A. Baas
ds. L.L. van den Dool, Broek op Langedijk
ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos
ds. A.M. Heikoop. Katwijk aan Zee
ds. A.W van der Plas, Waddinxveen
ds. A. Baas

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK
1 dec. Ds. J. de Jong, Waarder
8 dec. De heer Nathan Noorland
15 dec. Kand. A.J. Smits, Bodegraven
Kom over de Brugdienst
22 dec. De heer Nathan Noorland
24 dec. 19.00 uur kand. T. Overbeke, Gouda
Kinder-kerstnachtdienst
22.00 uur de heer Nathan Noorland
Kerstnachtdienst
25 dec. De heer Nathan Noorland
29 dec. Ds. D.J. Versloor, Woerden
31 dec. De heer Nathan Noorland,
Oudjaarsdienst

ACTIVITEITEN
CREA BEA en INLOOP
Iedere maandag 10.00 uur – 12.00 uur
Met elkaar knutselen, het is elke keer weer een nieuw avontuur.
Er wordt een zeer lage bijdrage gevraagd. De kosten hangen van
het project af. Kom gerust een keer langs. Ook kunt u gewoon
 

    
boek halen/ruilen.

WARME MAALTIJD dinsdag 03 December
Iedere eerste dinsdag van de maand aanvang 12:00 uur
Er word een overheerlijk drie gangen maaltijd gekookt door
vrijwilligers. Kosten: € 6,50 per persoon. Maaltijd is inclusief een
drankje Aanmelden kan tot vrijdag 29 November via Mieke
Burggraaf: 0629275234 of via de mail: mieke.tuin92@gmail.com

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

SOOS
Iedere dinsdagmiddag 14.00 tot 17.00
Het Huis van Alles organiseert iedere dinsdag van 13:30 uur tot
16.00 gezellig met elkaar diverse activiteiten in de puntzaal van
het Wierickehuis. De soos bestaat al vele succesvolle jaren maar
kan altijd kaarters, rummicubbers, en sjoelers gebruiken, u bent
van harte welkom om mee te doen.

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.n

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

SPREEKUUR WIJKAGENT
Bellen voor een afspraak kan via telefoonnummer 09008844 en vervolgens kunt u vragen naar één van de
volgende wijkagenten; Vincent Both of Hans Hazeborg.

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

SPELLETJES MIDDAG
Iedere woensdag middag van 14:00 uur - 16:00 uur
 
 
   
kom een boek halen/ruilen. Ook met uw breispullen bent u van
harte welkom!

BINGO
Woensdag 18 december om 20.00 uur.
Kosten: 1 euro per rondje.
Het is weer BINGO in ons Huis van Alles.
Zin in wat ontspanning, kom dan op naar
het Huis van Alles voor een gezellige
avond met een leuk spelletje Bingo. Wie
weet ga je naar huis met een mooie prijs.
U kunt gewoon inlopen.

LOCATIE: Wierickehuis, Graaf Albrechtstraat 1

Koene

autoservice

volkswagen audi
audi specialist
specialist
volkswagen
Jan Wijnen en Ronald Feijt telefoon 0348 - 460170

Wij zijn gespecialiseerd in al het onderhoud
Golf van
4a-10
enonderhoud,
reperatie's
van uw vw audi
seatBiskaje
en skoda.
reparaties,
apk keuringen,
in- en verkoop✆ 0348
van alle merken auto’s

3446 CP

Woerden

- 460170
www.autoserviceJaron.nl

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

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

Schilder & Afwerkingsbedrijf

Tel. (06) 57 94 90 48
Graaf Adolfstraat 5, 2415 AL Nieuwerbrug a/d Rijn
Dealer van : Carl Groß • Gardeur • Mac • Tenson
info@koeneschilderwerken.nl

Arrow
• Olymp
• Le Dûb • State of Art • For Fellows
website:
www.koeneschilderwerken.nl

Onderhoud - Renovatie - Nieuwbouw

VERKAIK

WAARDER

AUTO'S EN AANHANGWAGENS
Verkoop • Reparatie • Onderhoud
Wasstraat • Tankstation
Kijk voor onze voorraad auto’s en aanhangwagens op:

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

info@verkaikwaarder.nl

TelefPPO W
TelefPPO/
OedeemfysiotheraQJFt,JOEFSGZTJPUIFrapie

www.fysiot
JOfo@fysiot

TelefPPO Waarder 0348 - 50 15 05
TelefPPO/JFVwerbrVH
www.fysiotherapiemaximBOM
JOfo@fysiotherapiemaximBOM

Wildhandel Arjan de Wit
Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug
Tel. / fax: 0348 - 688 147
Mobiel: 06 - 55 100 457
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Toneelklup Animoso
Toneelklup Animoso ‘is er wel, maar is er ook niet…….!’
Iets later dan normaal, vanwege de vakanties van Buurman &
Buurman, maar Toneelklup Animoso is weer gestart met de repetities
voor het jaarlijks culturele hoogtepunt, gepland in februari 2020. De
keuze dit jaar is gevallen op een stuk met de titel: ‘Ik ben er wel,
maar……. ik ben er niet! Een klucht in twee bedrijven, geschreven door
Jan Tol en Astrid Baijs. Het stuk speelt zich af in een hotel, dat
vanwege een ziekenhuisopname, tijdelijk wordt gerund door Evert.
Zonder enige ervaring in het hotelwezen probeert hij zo goed en zo
kwaad als het wil, de zaken in goede banen te leiden. Al snel blijkt,
dat het personeel niet echt gewillig is en liever een tukkie doet, dan
voor de gasten klaar te staan. Over de gasten gesproken, dat is
vanzelfsprekend een bont gezelschap, met dito gedrag. Iedereen
   
       
      
nu echt door de kansel gezakt? Hoeveel dominees verblijven er
trouwens in het hotel? En dan… een gaslek, het bad verstopt en een
deur op slot? Wat een toestanden, en dat op zo’n klein podium….!
Nou ja, kom het zelf maar zien en horen. We gaan weer voor drie
voorstellingen, die mogelijk net als vorig jaar weer uitverkocht zullen
zijn. Wees er dus snel bij en houdt de Nieuwsbrug de komende
maanden goed in de gaten voor de kaartverkoop.
Voor de agenda: de opvoeringen staan gepland op zaterdag 8 februari,
vrijdag 14 februari en zaterdag 15 februari 2020. Plaats van handeling
is zoals gebruikelijk het Wierickehuis aan de Graaf Albrechtstraat 1
Nieuwerbrug.

Triest dat er nog steeds baasjes zijn die dit niet
doen!!

Jan van Rooijen

oecumenische dienst
Koor Bravour zingt op Kerstmarkt Steinhagen
Enkele weken geleden werd Koor Bravour benaderd door de
burgermeester van Steinhagen, de heer Klaus Besser, om te komen
zingen op de jaarlijkse Kerstmarkt. Natuurlijk voelde Bravour zich
vereerd om ook bij onze oosterburen ons muzikaal te mogen
presenteren.
  %   *$    *+ 
kerstrepetoire heeft Bravour genoeg passende nummers in huis om de
bezoekers aldaar een plezierige muzikale dag te bezorgen.
Op 30 november a.s. vertrekken de leden van Bravour al om 7.00 uur
in de ochtend met de bus naar Steinhagen. Zowel in de middag als in
het begin van de avond worden er optredens verzorgd op de
Kerstmarkt en in het Historisch museum. Uiteindelijk zal de bus rond
middernacht weer arriveren in Woerden.
<$ *    =  >QX 
contacten stammen al uit de jaren vijftig. Dit bezoek aan Steinhagen
is een bevestiging van de warme contacten tussen beide steden.

Zet 5 alvast de datum 5 januari 2020 in de
agenda want dan wordt er weer een
oecumenische dienst georganiseerd in het
Wierickehuis in Nieuwerbrug en is iedereen
ook van harte welkom om elkaar een gelukkig
Nieuwjaar te wensen.
""     
11.30 uur begint de oecumenische viering

De toegang is gratis.
Er is geen kinderopvang aanwezig, maar zij
zijn wel van harte welkom!
De opbrengst van de collecte is voor een goed
doel en de tweede rondgang is ter bestrijding
van de onkosten.
#  $$ $
nieuwe jaar en is er gelegenheid voor
ontmoeting met elkaar.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door
de Evenementencommissie in samenwerking
met de plaatselijke kerken.
Van harte welkom!
Nolda Heus, Annemieke Martens en Marius
Vroeg in de Wei

brugje
Te koop
Ski-jas merk Spider kleur rood maat 58 en
skibroek merk Maier kleur zwart maat 62
Vraagprijs € 30,-. L. van Vegten 0348-689497
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Samen goed verzekerd

Onderlinge Rijn en Aar viert 110e verjaardag

Het verhaal van Onderlinge
Rijn en Aar begon allemaal
op 16 september 1909 ‘des
namiddags te 7 ure’, uit
onvrede met de ’grote’
landelijke verzekeraars.
Inmiddels is Onderlinge Rijn
en Aar uitgegroeid tot een
volwaardig verzekeraar, waar
particulieren, zakelijke
klanten en agrarische
ondernemers terecht kunnen
voor een advies over
verzekeringen en
hypotheken.

Ter Aar, 18 november 2019 – Verzekeraar
Onderlinge Rijn en Aar bestaat dit jaar maar
liefst 110 jaar. En dat gaat niet ongemerkt
voorbij in en rond Nieuwerbrug en Ter Aar, waar
de twee kantoren van de verzekeraar gevestigd
zijn. Met feestelijke billboards en een cadeau
op de deurmat van alle duizenden klanten wordt
het jubileum gezamenlijk gevierd – volledig in
+  +  Y[ 
“110 jaar: dat wilden we uiteraard niet zomaar
aan ons en onze klanten voorbij laten gaan,”
zegt Adrie de Groot, directeur van Onderlinge
Rijn en Aar. “We pakken uit met feestelijke
billboards langs drukke wegen in onder meer
Bodegraven, Reeuwijk, Ter Aar, Papenveer en
Langeraar, waarop we het speciale jubileumlogo
laten zien. Ook bedanken we onze huidige
klanten persoonlijk met een nieuwsbrief én
brief op de deurmat.”

Veiligheidsarmband
In de envelop zit ook een veiligheidsarmband met ledverlichting, bedrukt met het logo van
Onderlinge Rijn en Aar. De Groot: “De veiligheidsarmband, die bevestigd kan worden aan de
bovenarm, zorgt dat men goed herkenbaar is in het verkeer. Dat vinden we een passende manier
om onze klanten te bedanken voor het vertrouwen. Zo zorgen we samen voor extra preventie zodat
klanten van Onderlinge Rijn en Aar veilig op pad kunnen tijdens de donkere wintermaanden.”

Nieuws van basisschool De Brug

Op 12 oktober was ons TALENTENFEEST!
We lanceerden onze nieuwe slogan: 'een wereld aan talent'. Er waren
presentaties van talentateliers en iedereen kon kennismaken met al onze
partners in de school, zoals logopedie, oefentherapie én kinderopvang.
Tussen 10.00 en 12.00 uur stonden de deuren wagenwijd open en was het
groot feest op school, er was van alles te doen. Via de BSO konden de
kinderen een mooie glittertattoo laten maken op hun arm, bij de
peuterspeelzaal konden de kinderen geschminkt worden, in de gymzaal
konden ze op een vliegend tapijt zweven, in de hal mocht je een mooie
\         *$    
de ouders konden bij de partners van de school kennis maken en hun vragen
stellen.
Het feest is druk bezocht!
Vaders, moeders, opa’s, oma’s, andere familieleden, buren, toekomstige
    +  ]=  
terug op een zeer geslaagde dag.

Ruim 6.000 relaties uit de
regio zijn zo ‘samen goed
verzekerd’ bij Onderlinge
Rijn en Aar, dat zonder
winstoogmerk werkt. Dat
betekent dat de leden
meedelen in de winst bij hun
brandpremie: na een jaar
waarin weinig schade wordt
betaald, ontvangen zij een
deel van de door hen
betaalde brandpremie terug

Van woensdag 16 oktober tot en met vrijdag 18
oktober zijn groep 7 en 8 op kamp geweest in
Driebergen. Wat hebben de kinderen (en de
leerkrachten) genoten zeg! Er is verstoppertje
in het bos gespeeld, eindeloos veel gesprongen
op het springkussen, kampvuur met
marshmallows, veel spelletjes gespeeld én
natuurlijk was er ook de bonte avond!
Op vrijdag 18 oktober
heeft groep 4 een
bezoek gebracht aan
de Kinderboerderij in
Gouda.
Het was een leerzame
les over wat een
boerderij is. Na de
uitleg mochten de
kinderen allerlei
opdrachten over
kippen, konijnen,
vissen, eenden en ratten doen. Ook mochten
de kinderen de dieren aanraken, voeren en
vasthouden.
Tot slot was er aan het einde van de les ook
nog even tijd om in de speeltuin te spelen. We
kijken terug op een leerzame en leuke les!

Dankdag
Op woensdag 6 november zijn we met de hele
school in de kerk geweest omdat we Dankdag
met elkaar hebben gevierd. We hebben met
elkaar liedjes gezongen, we hebben een
verhaal uit de bijbel gehoord en dominee Bram
heeft met ons gebeden.
Vriendelijke groet,
Yvonne Pouw
Groepsleerkracht 1-2 - CBS de Brug
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tolvignet
Beste inwoners van de
Brandschouwerij
Binnenkort start de verkoop
van het nieuwe tolvignet
2020. Het tolvignet kost
€5,00

2020

NIEUWERBRUG

^ `   $   q 
worden van de gedane restauratie aan de Onafhankelijkheidstoren.
Daarnaast bent u met vignet herkenbaar voor de brugwachter, wat de
doorstroming bevordert. Bij deze wil het College van Bruggemeesters
u verzoeken uw vignet tijdens de (voor)verkoop in het Wierickehuis aan
*$
=` *  `  
ingang, op de volgende datums:
Zaterdagochtend 14 december en 11 januari van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdagavond 17 december, 7 en 21 januari van 19.00 tot 21.00 uur
Ook kunt u het tolvignet bij de brugwachter kopen. Dit kan natuurlijk
als u met de auto de brug passeert maar dat geeft wel enig oponthoud.
{ 
     + % \
Dunja te gaan, op de brug of de brugwachterswoning, dan zullen zij u
ook helpen. ( niet op zondag) Dit kan al vanaf 1 december.
Zowel voor de verkoop in het Wierickehuis als bij de verkoop bij de
brugwachter geldt:
neem uw kentekenbewijs mee want uw kenteken wordt op het vignet
genoteerd. En contant geld, want pinnen is niet mogelijk.
Wij geven zo alle inwoners van Nieuwerbrug ruim de gelegenheid om
$   *$| 
betrokkenheid kunnen wij dit culturele erfgoed van Nieuwerbrug
behouden en onderhouden.
Met vriendelijke dank,
Het College van Bruggemeesters

Bericht van de Amnesty schrijfgroep Nieuwerbrug
Al jaren mogen wij in een weekend rond 10 december
bij de Plus supermarkt in Waarder staan om een actie
van Amnesty International onder de aandacht te
brengen. Dit jaar willen we aandacht vragen voor
misstanden in de Nigeriaanse stad Lagos.
Zonder waarschuwing vooraf verschenen mannen met
vuurwapens en bulldozers in Otodo Gbame, een wijk
in de Nigeriaanse megastad Lagos. Om plaats te
maken voor nieuwbouw, sloopten de mannen op bevel
van de overheid de huizen van deze 100 jaar oude
gemeenschap, schoten mensen dood en verwoestten
hun bestaansmiddelen. De bewoners vluchtten in
paniek; sommigen sprongen in de nabijgelegen lagune
en verdronken. Negen mensen werden gedood en er
zijn nog steeds vijftien vermisten. Uiteindelijk raakten
30 duizend mensen dakloos en werden gedwongen
onder kano’s te leven, of onder bruggen, of bij
vrienden en familie. Amnesty roept de Nigeriaanse
autoriteiten op om de huisuitzettingen te onderzoeken
en ervoor te zorgen dat de mensen weer onderdak en
een volledige schadevergoeding krijgen.
We zullen dit jaar op 14 december in de Plus
supermarkt in Waarder staan om u te vragen om deze
petitie te ondertekenen. Er is ook weer mogelijkheid
om een kerstgroet naar gevangenen te sturen en
natuurlijk zullen we ook weer onze Amnesty kaarsen
en kaarten verkopen. We hopen u daar te zien!
Judith van Heel-Pluijm

Kerstviering voor senioren
Ook dit jaar organiseren wij weer een kerstviering voor de senioren van Nieuwerbrug eo. De middag wordt
gehouden op woensdag 11 december in de Bethlehemkerk, aanvang 14.30 uur.
We beginnen met kofﬁe/thee en daarna is er een viering in de kerk. Daar zal Ds. Nathan Noorland een
meditatie houden en is er muzikale medewerking van pianist Dennis de Bruyn met zangeres Simara van der
Vlist. Ook is er genoeg ruimte voor samenzang van bekende kerstliederen. Na de viering is er een
gezamenlijke broodmaaltijd.
Alle mensen van 70 jaar en ouder zijn uitgenodigd. Als u nog niet benaderd bent voor deze middag, kunt u
zich telefonisch opgeven bij Tineke Grifﬁoen (0172-652848) of Margo van der Burg (0348-688417).
Voor vervoer kan worden gezorgd.

We zouden het fijn vinden u daar te ontmoeten.
Namens de kerstcommissie van de Bethlehemkerk en de Brugkerk.
Margo van de Burg
Bent u niet in de gelegenheid om te komen, maar wilt u de viering via de kerkradio of internet www.hervormdbodegraven.nl
meeluisteren, dan kan er een liturgie bij u worden thuisbezorgd.
We horen het graag.
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Zaterdag 13 juni:

Installatiebedrijf

HAGOORT

BV

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

MO BIEL

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

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

Gastouderopvang Dol-ﬁjn
Professioneel
kleinschalig

persoonlijk
huiselijk
creatief

AUTO- EN RECREATIE
AANPASSINGEN

Weijpoort 37a Weyland 15
2415 BW Nieuwerbrug a/d Rijn
T
F

2415 BA Nieuwerbrug
Tel.
- 550 725
. 0348 68
850348
86
. 0348 46
760348
34
Fax
- 550 500
Mobiel: 06 22 74 65 77
. info@mobiel-autoaanpassingen.nl

E
I . www.mobiel-autoaanpassingen.nl

Anita van der Neut
Steenbakker 15
2415 CH Nieuwerbrug
Telefoon 06-23344639

www.gastouderopvang-dol-ﬁjn-nieuwerbrug.nl

landelijk geregistreerd
 * +* 

Meubelmaker

euroline
WIM MULCKHUYSE rolluiken en zonwering
Ambachtelijke houtbewerking
op interieurgebied
Wim Mulckhuyse v.o.f.
Weyland 9
2415 BA Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 025

seerd
i
l
a
i
c
Gespe eukens!
in k

Francken Metaal BV

Reparatie en contructiewerkplaats

Dealer van

Trappen, bordessen, hekwerken
Trappen,bordessen,
hekwerken

  
  
staalcontructies, verankeringen en
 bevestigingsmaterialen.
    
Hoge Rijndijk
7 • 2415 AC Nieuwerbrug
  
!
T"#$%&
Telefoon
0348
68
83
37 • Telefax 0348
- 68
87 55
E"'('   I"'
 

erkend
lid
van
Romazo

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

Zekerheid van rolluiken en zonwering: Romazo Garantie
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geliefd is bij vele tennissers in de
regio. We hebben de inschrijving
vroegtijdig moeten sluiten omdat het
maximaal aantal deelnemers al snel
was bereikt.
Zaterdag 29 juni ging het toernooi
van start met hoge temperaturen. De
rest van de dagen hebben wij het

Terugblik tennisseizoen 2019
Graag willen we in deze Nieuwsbrug even terugkijken
op weer een geslaagd tennisseizoen.

Ledenvergadering
Het seizoen begon op 4 maart met de ledenvergadering. De
belangrijkste punten die deze avond zijn besproken waren:
1. “Hoe kunnen wij als Tennisclub TV Wiericke, onze leden
allemaal actief deel laten nemen in de werkzaamheden en
taken binnen en buiten de club?” De eerste stap is gezet, al
zijn er nog wel verbeterpunten voor volgend jaar.
2. De IJsbaan gaat op de huidige plek verdwijnen en kunnen
wij als TV Wiericke iets betekenen, zodat in de toekomst als
het weer het toe laat, wij als Nieuwerbruggers in ons eigen
dorp kunnen blijven schaatsen op een schaatsbaan? Beide
verenigingen hebben rondom de tafel gezeten en de wensen
en ideeën zijn uitgewisseld. Wordt vervolgd..
3. “Wat zijn de plannen vanuit de gemeente qua bebouwing en
bestemming rondom het tenniscomplex.” Wij hebben als
club sinds de oprichting de groenstrook buiten de hekken
altijd op ons genomen, zoals de meeste waarschijnlijk
gezien hebben heeft de gemeente vanaf dit voorjaar dit
onderhoud op zich genomen. Er zijn ook duidelijke
afspraken gemaakt met de Gemeente voor de toekomst.
Helaas heeft een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd
~  $ 
q 
aantal (voor ons doen) leden mogen verwelkomen. (waar we
heel blij mee zijn.
Een groot verlies voor onze vereniging was het overlijden van
onze medeoprichter en erebestuurslid Rob Zaal.

*$ $  $ ` 
daardoor gezellig vol. Donderdagavond werd er vanuit TV
Slagwaardig uit Waarder een 3-gangen menu verzorgd, dat goed
     Q`+
gespeeld, met als afsluiting de prijsuitreiking. We kijken terug
op een zeer sportief en geslaagd toernooi.
Eind oktober hebben wij een mini najaarstoernooi gehouden op
een donderdag en vrijdagavond voor alle leden. Er hadden 16
leden zich opgegeven, waar we heel blij mee waren. Helaas viel
de donderdagavond voor een gedeelte in het water.
23 November staat er weer een klussendag op het programma.
We gaan dan met zoveel mogelijk leden het park winter klaar
maken.

Op weg naar 2020
Binnenkort zal de voorbereidingen weer beginnen voor het
Wiericke Open 2020. Begin januari kunnen we weer teams
inschrijven voor diverse voorjaarscompetities. Ons streven is om
in 2020 met twee team aan te treden!
Wilt u meer informatie over onze club of heeft u interesse om
kennis te maken of lid te worden van onze club, bezoek dan
onze website: www.tvwiericke.nl
== *  $+
feestdagen en een sportief 2020.
Esther Hendriks

Tennisles en competitie
Dit jaar hadden we vier groepen senioren en één groep junioren
die tennisles hebben gevolgd, hopelijk kunnen we dit volgend
jaar evenaren.
Wij hebben als TV Wiericke met één 1 team meegedaan met de
voorjaarscompetitie niveau 8 en 9. Het was een zeer sportief en
geslaagde competitie. Wiericke 1 is kampioen geworden!

Open Toernooi
Zaterdag 29 juni t/m zondag 7 juli stond voor de 17e jaar op rij
de Wiericke Open op het programma. We zijn als kleine
verenging met 2 mooie banen, erg trots dat ons toernooi erg

VVV (Vrijdag Verse Vis) in Nieuwerbrug
Weten jullie dat er op vrijdag op de parkeerplaats bij het Wierickehuis
een visboer staat die heel erg lekkere vis heeft zoals Kibbeling van
kabeljauw voor €9 en andere vissoorten.
Maar er komen niet zoveel klanten en omdat we de visboer willen behouden
doe ik hiermee een oproep aan iedereen die van vis houdt, ga het eens
proberen.
Mevr. A. Schouten

Weijland 22
2415 BB Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 070
Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66

E-mail: vrolijkevoetje@ziggo.nl

Vroeger & Toen - Brocante
De sfeer van landelijke ongedwongenheid,
mooi verweerde meubels, brocante en accenten.

Kom langs in onze sfeervol ingerichte
loods (400 m2) vol brocante.
Wij zijn iedere vrijdag, zaterdag
en zondag geopend van 11.00
tot 17.00 uur én op afspraak.

VOOR VERSE KIP EN KIPSPECIALITEITEN

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

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

Burg. Bruntstraat 1
ISO 9001 : 2000
2415 AJ Nieuwerbrug
WEYLAND
19
Telefoon 0348 - 68 82 69
Telefax 2415
0348 -BB
68 86NIEUWERBRUG
46
AAN DE RIJN
V GM
www.vanschaiktransport.nl
C HECKLIST
TELEFOON
0348
68
84
22
A ANNEMERS
Info@vanschaiktransport.nl


 
0172-613798
Bereikbaar 24 uur per dag,
7 dagen per week

Dierenartsen praktijk
Bodegraven BV ̿Ǥ

ǤǤ



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

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

KOZIJNEN
RAMEN
DEUREN

Verweij Houttechniek Barwoutswaarder 97 3449 HL Woerden
T: 0348 - 68 82 82 F: 0348 - 68 81 11 I: www.verweij-ht.nl E: info@verweij-ht.nl

• onderhoudsschilder
• decorateur
• hout- en marmerimitatie
• muurschilderingen
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Promising Voices

Klaverjassen

Uitnodiging voor de Volkskerstzang 2019. Ben je er ook bij op 21
december? Kaarten à € 7,50 verkrijgbaar via: https://www.
zingenindekerk.nl/koren (het bedrag wordt na de VKZ pas
afgeschreven)
Nelske Molenaar

Zondag 29 december Klaverjassen.
Zo tussen de feestdagen in gaan we in de spijker gezellig
klaverjassen. Van 14:00 uur tot 17:00 uur doen we 3
bomen klaverjassen gevolgd door de prijsuitreiking. Er zijn
weer leuke prijzen te winnen en een hapje en drankje
zullen niet ontbreken.

Met de feestdagen hebben we aangepaste openingstijden
1e kerstdag is de spijker gesloten
2e kerstdag open vanaf 15:00 uur
Oudejaarsdag gesloten
Nieuwjaarsdag gesloten
2 januari gaan de normale openingstijden weer gelden.


  

Groetjes Linda.

brugje
Te koop
Mooie eettafel
te koop €75,-

Heb je belangstelling dan graag een e-mail naar
riazaal16@gmail. Com

LAMPIONNENOPTOCHT 2020

Vrijdag 31 januari is er weer een lampionnenoptocht ter ere van de
verjaardag van onze prinses Beatrix. Wat is er leuker dan in het
donker achter de muziek en majorettes aan te lopen. Wij hopen dat
er weer veel kinderen (verkleed) mee komen lopen of meedoen met
$   +\    `
mooie lampion en hang er een lampje in. Voor de mooiste verklede
kinderen en/of leukste voertuig, lampion enz. zijn er weer leuke
prijzen te winnen.
We starten om 18.30 uur
vanaf het wierickehuis.
Marianne Hogendoorn
Oranjevereniging “Prinses Juliana”

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'
Nieuwerbrug aan de Rijn
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Feest bij Kniploods 43
In december viert Kniploods 43 haar 10 jarig jubileum.
Klanten worden verwend met leuke cadeautjes.
Gedurende de maand december staat er een rad van
avontuur in de salon waar iedereen een draai aan mag
geven. Altijd prijs! Voor de kids is er popcorn tijdens
de kinderknipmiddag op woensdag. Ook kunnen
kinderen tot 12 jaar meedoen aan de kleurwedstrijd
met als hoofdprijs een Kurio kindertablet.
Eigenaresse Isabel van Wijk kijkt met veel plezier
terug op de afgelopen 10 jaar. “Ooit ben ik begonnen
in de Knipkeet. Inmiddels zijn we uitgegroeid naar
een mooie, ruime locatie met een eigen parkeerplaats
en een fantastisch uitzicht op de weilanden. Ik ben
ontzettend blij met het team waar we elke dag mee
werken en natuurlijk met onze klanten. Naast heel
veel mensen uit Nieuwerbrug hebben we ook echt een
regiofunctie met tevreden klanten uit onder andere
Bodegraven, Reeuwijk, Waarder, Driebruggen en
Woerden. Nog steeds geniet ik volop van het
kappersvak, nieuwe trends, het geven van een goed
   +   `
klanten. Wat ons betreft gaan we lekker zo door!”

KERSTCONCERT



erstconcert mannenkoren martin mans
in bonaventurakerk

Op donderdag 19 december 2019 geven de twee projectkoren
van Martin Mans, het Groot Mannenkoor Midden-Nederland en
het Zuidwester Mannenkoor een gezamenlijk kerstconcert in
de Bonaventurakerk in Woerden. De zangers zijn in enkele
repetities klaargestoomd om een groots kerstoptreden neer
te zetten. Martin Mans boogt op jarenlange ervaring met
mannenkoren en weet de stemmen tot een homogeen klinkende
eenheid te vormen en er enkele solisten bovenuit te tillen.
Het programma begint met een wervelende Kerstintrada die
door de Martin zelf geschreven is. Daarna volgen liederen als:
‘Vol van Pracht, Daar blonk een Ster, Stille Nacht en The Royal
Line.’ Aan het orgel zit Mark Brandwijk die de begeleiding voor
zijn rekening neemt en bovendien een kerstimprovisatie ten
gehore brengt. Jos Mans, zoon van Martin, levert een solistische
bijdrage in de vorm van zang en gitaar. Het publiek kan zich
verheugen op een gevarieerd kerstprogramma met koor- en
solozang en instrumentale muziek.
Datum: donderdag 19 december 2019. Locatie:
Bonaventurakerk, Rijnstraat 56, Woerden
Aanvang 20.00 uur. Toegang € 15,=. Online € 12,50!
Leden van de PCOB, KBO en de ANBO betalen € 11,= en kinderen
t/m 11 jaar € 5,=. Reserveren en online bestellen kan op: www.
martinmans.nl of op 06-25391903.
Voorverkoop van kaarten bij: Boekhandel De Hoeksteen,
Havenstraat 17, Woerden.

Projectkoren Martin Mans
Het Groot Mannenkoor Midden-Nederland komt uit Waarder en
het Zuidwester Mannenkoor uit Sommelsdijk. Beide zijn enkele
jaren als projectkoor bezig en een vaste kern van zangers vormt
zich onder de deelnemers. Een project bestaat uit ca. drie
repetities en drie concerten. Deelnemers kunnen zich per
project aanmelden. Het repertoire van de koren bestaat uit
geestelijke liederen, spirituals en klassieke en populaire
muziek. In dit project ‘Muzikale Winterreis 2019’ staat
kerstmuziek centraal.
Een bevrijdingsproject met een internationaal
bevrijdingsmannenkoor gaat van start in het vroege voorjaar van
2020. Hierin wordt gerepeteerd voor de bevrijdingsconcerten
rondom 75- jaar bevrijding. Het Canadese mannenkoor
‘Libertas’ van Martin Mans komt naar Nederland voor een tiental
optredens.
Kijk voor meer informatie over het jubileum van de
Nieuwerbrugse kapsalon op www.kniploods43.nl

Met vriendelijke groet,
Joyce Mans

. 
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info@pmvanbemmel.nl









Lasersnijden & Roestvaststaal speciaalbouw

) $  $     
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Klompenmakersweg 9
3449 JB Woerden
Tel.: 0348 45 70 40
Fax: 0348 43 24 07
E-mail: mail@revicon.nl
www.revicon.nl
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diner

cafe

catering

El ey
soul food

BOODSCHAPPEN
BEZORGEN THUIS
OF OP KANTOOR?
BESTEL EENVOUDIG ONLINE
BIJ PLUS HOOGENDOORN

& more

TERUG IN WOERDEN
EetcafeRIJNSTRAAT
De Spijker
3
7 DAGEN PER WEEK
www.facebook.com/el.rey.woerden
www.el-rey.nl | T: 0348-416645

Eten - Drinken - Gezelligheid
hoogendoorn.bestellenbijplus.nl

soulfood
Detapas
bree 38 I cocktails
2415 BG Nieuwerbrug
I 0348more
- 506398

Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00

Dorp 14 | 3466 NG Waarder | T: 0348 50 13 11

www.eetcafedespijker.nl
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Nieuws van EHBO-vereniging
Beste lezers van de Nieuwsbrug, de kop van het
seizoen is er weer van af en er zijn al een paar
EHBO-herhalingslessen achter de rug. De
nieuwe EHAK-cursus (Eerst Hulp Aan Kinderen)
is door 7 personen pas afgerond, nu nog
afwachten of de cursisten allemaal geslaagd
zijn.
Op 13 november j.l. is er ook weer een nieuwe
AED/reanimatie cursus afgerond door maar
liefst 11 cursisten, het is geweldig dat zoveel
cursisten zich hebben opgegeven voor deze
cursus zodat ook zij weten hoe je moet
handelen bij een reanimatie.
Nu Sinterklaas in het land is en druk bezig is
met zijn Pieten zou hij dan nog even tijd
hebben om bij de EHBO-vereniging langs te
komen om de EHBO’ers te kunnen zien bij een
herhalingsles?
Ik hoop dat hij nog een gaatje in zijn overvolle
agenda voor ons kan vinden.
De EHBO-vereniging Nieuwerbrug zet zich in dat
de mensen van de EHBO goed getraind blijven
om professionele hulp te kunnen verlenen bij
ongevallen.

Wilt u ook een EHBO-cursus bij ons volgen of wilt u meer informatie over onze
EHBO-vereniging neem dan contact op met ons secretariaat info@ehbonieuwerbrug.nl , Rianka Koolstra bied je hierbij haar helpende hand.
Martin Wolswijk
"#$%&

0OEFSMJOHF"EWJFT#7
'Hypotheek rente daalt'
Is dit een trend of is dit eenmalig ?
De verwachting is dat de rente nog wel op een laag niveau blijft.

De huizenprijzen zijn inmiddels ook weer gestegen tot aan het niveau van 2005.
Overweegt u te verhuizen of loopt uw hypotheek op korte termijn af
dan raden wij u zeker aan om een afspraak te maken.
Uw hypotheekadviseur in Nieuwerbrug en omstreken
Graaf Albrechtstraat 2-A, 2415 AW Nieuwerbrug
Telefoonnummer 0348-684830 of 06-52543517
e-mail info@onderlingeadvies.nl

Onderlinge Advies B.V. is een initiatief van Onderlinge Rijn en Aar
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Project “Nieuwerbrug wordt steeds mooier!”
-

-

In een periode van zo’n 9 maanden zal de zogeheten herinrichting plaats
vinden van het dorp Nieuwerbrug aan den Rijn binnen de bebouwde kom. In
hoofdlijnen bestaat deze herinrichting uit het opbreken/aanbrengen van
elementenverharding, groenvoorzieningen en asfalt.
Maandelijks geven wij een update over de werkzaamheden en eventueel
overige bijkomende info om bewoners op de hoogte te houden van het
reilen en zeilen van dit project. Daarnaast zijn er diverse manieren om als
bewoner/omwonende op de hoogte te blijven middels hiernaast opgesomde
mogelijkheden.

November/december 2019
-

De werkzaamheden zijn in volle gang aan de Korte Waarder. Het straatwerk
is opengebroken en er is een start gemaakt met het aanbrengen van het
trottoir. Door omstandigheden is er enige vertraging opgetreden, waardoor
de werkzaamheden hier wat zullen uitlopen. Na de kerstperiode (begin
volgend jaar) zal dan ook aan fase B begonnen worden (dit is aan beide
zijden van de Dubbele Wiericke brug; Graaf Florisweg en Weijpoort).
Tijdens de kerstperiode zal het verkeer in beide richtingen open worden gesteld op de Korte Waarder. Tot die tijd vragen wij
aandacht voor de veiligheid in het verkeer, middels het navolgen van signalering, het verminderen van de snelheid en het
opvolgen van instructies. Hierdoor kunnen onze mensen de werkzaamheden goed en veilig uitvoeren om zo snel als mogelijk door
naar de volgende fase.

Via deze weg wensen wij van “Aannemingsbedrijf van der Meer” iedereen een fantastische feestmaand en een goed uiteinde van
2019
Op naar een prettige samenwerking in goede gezondheid in 2020
René Veringa
'()* +

Baelde uitvaarten,
professioneel en betrokken
Bodegraven en wijde omgeving
E-mail: info@baeldeuitvaarten.nl
www.baeldeuitvaarten.nl

Telefoon: 06 28 645 140

De Bree 9
2415 BE Nieuwerbrug aan de rijn
Telefoon: 0348 - 68 81 35 / 68 88 08
E-mail: info@kapteinschilders.nl

dag en nacht bereikbaar

AUTOSCHADE
Spanjeweg 26a Bodegraven
0172 652373
info@zaalautoschade.nl

G.C. van der Bruggen



E-mail: post@back-up-abc.nl

Hoge Rijndijk 51a
2415 AD Nieuwerbrug

Verzekeringen?

onderlinge

Onderlinge Rijn en Aar!

6ʋȷʑɚJȹHɍɃʑɠɇɰȴʑUɍ
Onderlinge ‘Rijn en Aar’ U.A.
Graaf Albrechtstraat 2-A
Vosholstraat 1
info@ovmrijnenaar.nl

2415 AW Nieuwerbrug
2461 AB Ter Aar
www.onderlingerijnenaar.nl

t: (0348) 688 316
t: (0172) 605 700

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

voor
n
o
l
a
s
kids
kap
n
e
n
here
ames,

d

bel voor een afspraak

0348 - 746 210
bekijk alle acties op onze website
of maak online uw afspraak

www.kniploods43.nl
Ons adres is:
Korte Waarder 43 - Nieuwerbrug

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag-donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag

9:00-18:00 uur
9:00-21:00 uur
8:00-13:00 uur
gesloten

