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Explosief 
in kleur!

www.drukkerijvuurpijl.nl

> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes

> Doordruksets
> Facturen

> Brochures
> Folders

> Vlaggen
> Visitekaartjes
> Textiel

> Trouwkaarten
> En nog veel meer

Bodegraven en wijde omgeving
E-mail: info@baeldeuitvaarten.nl
www.baeldeuitvaarten.nl

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

Baelde uitvaarten,
professioneel en betrokken

                                                                          
  

 AUTOSCHADE  
                Spanjeweg 26a Bodegraven             

 0172 652373     info@zaalautoschade.nl 

De Bree 9  
2415 BE Nieuwerbrug aan de rijn 

Telefoon: 0348 - 68 81 35 / 68 88 08 
E-mail: info@kapteinschilders.nl 
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ABONNEMENTEN
Hoe te handelen voor het verkrijgen van een abonnement?
U meldt zich aan bij Henk Aberson, tel. 688 362. Na betaling 
wordt dan de Nieuwsbrug aan u toegezonden. Abonnementsprijs 
voor 2020 is € 27,50. 
Het banknummer is NL25INGB.000.554.0210

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

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

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

REDACTIETEAM

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

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

Melvin Zaal Hoge Rijndijk 49 
 Telefoon 06 - 53397963
 melvin_zaal@msn.com

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

ALGEMEEN

Verspreidingsgebied  Brandschouwerij Nieuwerbrug

Bezorging  Laatste dag van de maand

Oplage  860 exemplaren

Kopij inzenden  voor de 18e van de maand, 
 per email aan
 postvoordenieuwsbrug@live.nl 

Foto's                               

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

Op weg naar 2021
Wat een jaar was het. De verenigingen in het dorp hadden in het 
voorjaar van 2020 van alles voor ons in het verschiet. Het beloofde 
onder andere een feestelijke koningsdag te worden en allerlei andere 
activiteiten stonden op stapel. Maar in maart werden de deuren 
gesloten in een ‘intelligente’ lockdown. Er hing een virus dreigend 
boven de samenleving. Het werd stil in het dorp.

In de zomer kregen we weer hoop op een terugkeer naar normaal. De 
restaurants gingen weer open, we vierden massaal vakantie in eigen 
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wandelen en thuiswerken werd door velen (her)ontdekt. Gelukkig 
gingen de nieuwbouwactiviteiten en de herinrichting van de wegen in 
het dorp gewoon door. 

Maar in de herfst stak het virus de kop weer op. Met het korter worden 
van de dagen, werden we gedwongen ons terug te trekken uit het 
sociale leven. Weer zoekt ieder een weg om er het beste van te maken. 
Maar er is ook boosheid, verdriet, onbegrip, angst en eenzaamheid. De 
toekomst is voor ons allen onzeker. 

Nu eerst hebben de kinderen een lange kerstvakantie en de dieren 
een rustige oudejaarsnacht. En daarna is er als rots in de branding 
het 100 jarig bestaan van onze Oranjevereniging. Die heeft in al die 
jaren al heel wat overleefd dus laten we ons verheugen op de eerste 
activiteiten. 
Ook de redactie van de Nieuwsbrug blijft gewoon doorgaan met het 
verzamelen en verspreiden van lief en leed en ander nieuws uit de 
Brandschouwerij. 
Wij wensen u en uw dierbaren een gezond nieuw jaar. We hopen dat de 
deuren gauw weer wagenwijd open kunnen voor de ontwikkeling van 
een ‘nieuw normaal’. 

Melvin, Jaap, Henk, Nicky en Cora

Het is altijd goed om aan het eind van het jaar terug te kijken. Gerrie 
heeft na veel jaren helaas afscheid genomen en Nicky Hazewinkel 
heeft de redactie aangevuld. De “Nieuwsbrug” heeft er weer een 
jaar opzitten. Een gezellige, actieve redactie, een goede drukker 
en uitstekende bezorgers die in weer en wind, maar ook tijdens de 
tropische weken, hun werk deden. U heeft altijd ons blad op tijd in de 
bus gehad. 
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maken het blad gratis te verspreiden. Nieuwe adverteerders zijn altijd 
welkom en heeft u individuele wensen, dan zoeken wij gezamenlijk 
naar een oplossing tot tevredenheid. 
Wij wensen u een goede jaarwisseling en een gezond 2021 toe. 
Cora, Nicky, Jaap, Melvin en Henk namens de redactie, Ans en Jits 
namens de bezorgers en… 
niet te vergeten onze drukker Richard Vuurpijl. 

Henk Aberson

Van de voorzitter



4

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

 

                                                    

    

09  januari     zaterdag    Tolvignet    Dagwinkel     10.00-13.00
16  januari     zaterdag  oud papier   vanaf 07.30 uur
23  januari     zaterdag     Tolvignet    Dagwinkel     10.00-13.00    

Zijn er voor de maand februari 2021 nog dingen die u in deze rubriek wil zien?    

Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl        

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

Wij willen alle vrijwilligers bedanken omdat dat ze 
het toch weer voor elkaar hebben gekregen om de 
ouderen iets opbeurends te geven namens de kerken 
in Nieuwerbrug in deze moeilijke tijd. Ook bedanken 
we de vrijwilligers van de Zonnebloem voor de leuke 
attentie. 
We wensen allen een gezond nieuwjaar.  

Joke en Jaap den Bleker

BEDANKT

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk 
danken voor de vele blijken van medeleven na 
het overlijden van mijn mannetje, onze lieve pa, 
fantastische opa en opa Gijs

            Gijs Boer
Het heeft ons bijzonder goed gedaan.

Teunie Boer - Verdoold
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Nieuwerbrug a/d Rijn, december 2020
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Onderlinge ‘Rijn en Aar’ U.A.
Graaf Albrechtstraat 2-A  2415 AW Nieuwerbrug t: (0348) 688 316
Vosholstraat 1 2461 AB Ter Aar t: (0172) 605 700
info@ovmrijnenaar.nl www.onderlingerijnenaar.nl

Verzekeringen?
Onderlinge Rijn en Aar!

�������	
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Project “Nieuwerbrug wordt steeds mooier!” 
- In het dorp Nieuwerbrug aan den Rijn wordt een herinrichting 
binnen de bebouwde kom uitgevoerd. In hoofdlijnen bestaat 
deze herinrichting uit het opbreken/aanbrengen van elementen-
verharding, 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. 
Allereest wensen wij iedereen een gezond en gelukkig 2021 toe!! 

- Januari 2021 
Tot aan de kerst zijn de werkzaamheden aan de Hoge 
Rijndijk doorgezet en afgerond. Dit bestond uit het gefaseerd 
opknappen van het straatbeeld door middel van het opbreken 
en nieuw aanbrengen van het trottoir, het opbreken van de 
elementenverharding inclusief het asfalteren van de rijbaan en 
het realiseren van parkeervakken. Tevens is het Jaagpad voorzien 
van een nieuwe laag asfalt. 
Begin december is ook begonnen aan het groenplan, door 
enkele bomen te verplaatsen en diverse bomen te voorzien van 
boomroosters. Daarnaast is er langs het Jaagpad grondverbetering 
uitgevoerd met als doel dat er nieuw gras ingezaaid zal worden. 
Hiermee is het werk in december opgeleverd en zullen in 
januari enkel wat restpuntjes opgepakt worden. Hieronder 
vallen de gootkolken waarvan eerder gemeld is dat er een 
productiefout is opgetreden bij de reeds geplaatste kolken in 
de Bruggemeesterstraat, de Graaf Florisweg, de Weijpoort 
en het Wierickeplein. Een planning met de te verwachte 
verkeersmaatregelen wordt bij de bewonersbrief toegevoegd. 
Ter hoogte van het Franckenterrein gaan we het plateau opbreken 
en zal de rijbaan “bol” aangebracht worden met trottoirkolken 
in de kantopsluiting. Dit in plaats van een goot met een gootkolk 
in het midden van de rijbaan. De reden om dit te doen is om 
de overgang van asfalt naar straatwerk vloeiender te maken en 
trillingen tegen te gaan. 

- Corona Virus 
De ontwikkelingen en gevolgen v.w.b. het Corona-virus zijn niet 
in te schatten. Onze medewerkers volgen de maatregelen van 

BETHLEHEMKERK
HERV. GEMEENTE

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK

Diensten om 9.30  
en  18.30 uur

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUWERBRUG

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

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

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

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

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

01 jan.  10.30 uur ds. A. Baas 

03 jan. 09.30 uur  kand. A. T.  Maarleveld

  18.30 uur ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa 

10 jan.  09.30 uur ds. A. Baas 
  18.30 uur ds. J.H. Visser, Amsterdam 

17 jan.  09.30 uur ds. A.D.J. Wessels, Woudenberg 
  18.30 uur ds. J.J. Verhaar, Krimpen a/d IJssel 

24 jan.  09.30 uur ds. M. van den Ruitenbeek, Wilnis 
  18.30 uur ds. A.B. van Campen, Hazerswoude 

31 jan.  09.30 uur ds. P.D. Teeuw, Moordrecht 
  18.30 uur ds. A. Baas

03 jan.  De heer Nathan Noorland
10 jan.  Ds. Ilonka Terlouw 
17 jan.  De heer Nathan Noorland 
24 jan.  Mevr. Corine Zonneberg 
31 jan.  De heer C. Hoogendoorn 

Zie ook website: www.brugkerk.nl

Nieuwerbrug wordt steeds mooier!

de RIVM op en trachten waar 
mogelijk de werkzaamheden op 
een “normale” manier voort te 
zetten. Echter bestaat de kans 
dat hier verandering in komt, 
wanneer er nieuwe maatregelen 
worden ingesteld en/of men niet 
in staat is de werkzaamheden 
veilig uit te kunnen voeren. We 
vragen uw begrip hiervoor. 

René Veringa
Van der Meer B.V. 
 

brugje
Ski service Tim en Ton 
Skies gewaxt en geslepen  €20,-  
Snowboards gewaxt en geslepen  €25,- 

Vraag naar de andere mogelijkheden. 

Ton en Tim Martens 
Hoge Rijndijk 70
06-20779933 / 06-81056740 



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
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Onze oprechte dank
voor de hartverwarmende blijken van medeleven
die wij ontvingen na het overlijden van onze lieve

Let Lekkerkerker-van der Mel

Het is voor ons een fi jne en troostrijke gedachte dat de 
gastvrijheid van Let voor velen zoveel heeft betekend 

en dat wij niet de enigen zijn die haar missen. 
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.

Kinderen en kleinkinderen

Woerden, december 2020

Januari 1921 werd op een druk bezochte vergadering 
Oranjevereniging “Prinses Juliana” opgericht. In deze vergadering 
waarin het reglement werd vastgesteld onder voorbehoud, dit 
regelement was van ter voren opgesteld door een voorlopige 
commissie. Voorzitter was Dhr. C. Elbers, bestuursleden waren 
N. Breedijk, A. van Boven, Willem D, W.D. Prins, van Leeuwen 
en D. van Dam. In de maand juli werd de contributie geïnd.  Er 
werd dan rondgegaan in de Brandschouwerij om zoveel mogelijk 
mensen lid te maken. De eerste activiteit was een kinderfeest 
organiseren i.s.m. de school met als hoofd van de school dhr. 
Kroon. Dit is het eerste wat we hebben teruggevonden in het 
archief van de vereniging. 
Wij hadden grootse plannen om dit bijzondere jubileum te vieren 
met verschillende activiteiten, te beginnen op de jubileum dag 
vrijdag 15 januari, maar helaas door de Corona maatregelen is 
het op dit moment niet mogelijk om een activiteit te organiseren. 
Ook de lampionnenoptocht van 31 Januari gaat helaas niet door. 
Later in het jaar zal er ook een tentoonstelling komen in het 
wierickehuis met alles over de vereniging van 1921 tot nu. Wij 
hopen dat we in het loop van het jaar wel activiteiten kunnen 
gaan organiseren, die zullen we dan vermelden in de Nieuwsbrug 
en op onze facebookpagina. 
Maar we laten het jubileum niet helemaal stilletjes voorbijgaan 
dus let wel op uw brievenbus rond 15 januari! 
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Oranjevereniging “Prinses Juliana” 
Marianne Hogendoorn

Solidariteit met het dorp 

De Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN) is geen 
afspiegeling van de bevolking van Nieuwerbrug, is niet 
gekozen en heeft geen rechtspositie. Ook de titel die 
de gemeente graag hanteert: 'wijkteam' wijzen wij af. 
Wij zijn een groepje enthousiaste mensen die graag 
nadenken over wat er in onze omgeving gebeurt of zou 
moeten gebeuren en die het beste voorhebben met 
Nieuwerbrug. 
Dat we geen dorpsvertegenwoordiging zijn wil niet 
zeggen dat de gemeente niet naar ons luistert. We 
hebben regelmatig contact met bestuurders en 
raadsleden en ook ongevraagd bemoeien we ons met 
gemeentelijke ontwikkelingen. We hebben natuurlijk 
geen macht maar proberen wel invloed uit te oefenen 
door aandacht te vragen voor zaken die wij belangrijk 
vinden en door oplossingen te bedenken. En hier wordt 
het iets ingewikkelder, want wat is belangrijk en wat is 
een goede oplossing? 
Het gaat altijd over de zaken die ons meer of minder 
direct aangaan. Zoals de verkeersproblematiek, de 
woonvisie, de invulling van leegvallende terreinen 
in het dorp, de voorzieningen, het ‘dorpskarakter’, 
oprukkende bedrijventerreinen, windmolens en de 
energietransitie. Niet iedere Nieuwerbrugger zal overal 
evenveel bij betrokken zijn, maar wij denken dat de 
meeste Nieuwerbruggers wel een gevoel van solidariteit 
hebben met het dorp en daar rekenen we graag op. 
Bij meningsverschillen, in het dorp of binnen de WIN, 
letten we erop zo neutraal mogelijk te blijven en in ieder 
geval het proces van meningsvorming en communicatie 
te bevorderen. Wij proberen altijd zo goed mogelijk 
te handelen naar de stemming in het dorp, maar het 
valt op dat we tegengeluiden of verwijten vaak pas 

achteraf te horen krijgen – en dan kunnen we er meestal niet veel meer 
mee. Het is een subtiel spelletje dat souplesse en geduld vergt. En soms 
ook incasseringsvermogen. 
Over de meeste zaken hebben we binnen de WIN meestal wel meningen 
die elkaar niet veel ontlopen. Het klinkt misschien gek, maar daar worden 
we toch wat onrustig van. We zouden heel graag ook mensen met andere 
ideeën bij de club hebben. Nu moeten we het vooral hebben van eigen 
voelsprieten en af en toe een enquête of bewonersbijeenkomsten. 
Zijn we elitaire import-Nieuwerbruggers? Als dat idee rondgaat dan zit er 
maar een ding op: kom meedoen! Op de website van de WIN kun je vinden 
waarmee we ons in 2020 hebben beziggehouden en wat we voor de komend 
tijd zien aankomen. Ben je het eens of oneens met wat de WIN doet? Wij 
horen graag van je! 
De leden van de WIN wensen iedere Nieuwerbrugger in deze vreemde dagen 
warmte en hartelijkheid toe. En vooral: blijf gezond!

WIN Nieuwerbrug
Ruud de Bruijn



8 Zaterdag 13 juni: 

euroline
rolluiken en zonwering

Zekerheid van rolluiken en zonwering: Romazo Garantie

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

Dealer van

Meubelmaker

WIMMULCKHUYSE
Ambachtelijke houtbewerking

op interieurgebied

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

Gespec
ialiseerd

in keukens!

Francken Metaal BV
Reparatie en contructiewerkplaats

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

Trappen, bordessen, hekwerken
staalcontructies, verankeringen en

bevestigingsmaterialen.

Goudseweg 149a
2411 HK Bodegraven

Telefoon 0172 - 61 42 31

Installatiebedrijf

HAGOORT BV

GAS - WATER - SANITAIR
LOODGIETERSWERK

VERWARMING

erkend
lid
van
Romazo

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

Mobiel: 06 22 74 65 77

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

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

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

   . 0348 68 85 86
   . 0348 46 76 34

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

M    BIEL
AUTO- EN RECREATIE

AANPASSINGEN

O

Trappen, bordessen, hekwerken
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Anita van der Neut                 
Steenbakker 15

2415 CH Nieuwerbrug      
Telefoon 06-23344639                    

landelijk geregistreerd        
&&*�+�����
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Gastouderopvang Dol-fijn
Professioneel 
kleinschalig 

��������
persoonlijk

huiselijk
creatief

www.gastouderopvang-dol-fijn-nieuwerbrug.nl
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Mensenrechten en de tattoostudio 

De mensen op deze foto lopen in een vrolijke optocht, maar 
absoluut niet volgens de corona regels. Dit is een tijd met 
een zwart randje waar alles anders dan anders gaat. Zo’n 
manifestatie kan nu helemaal niet, net als veel andere 
activiteiten. De herdenking van 72 jaar mensenrechten op 10 
december was natuurlijk ook heel anders dan normaal. 

oecumenische dienst 

Beste inwoners van Nieuwerbrug en belangstellenden. 

Op zondag 3 januari zou er weer een oecumenische 
dienst in het Wierickehuis georganiseerd worden. 
Helaas kan deze, in de vorm die wij gewend waren, 
door de maatregelen omtrent het corona virus, niet 
doorgaan. Toch willen wij als organiserend comité 
deze jaarlijkse ontmoeting niet geheel voorbij laten 
gaan. 

Binnenkort ontvangt u van ons een kleine attentie 
in de brievenbus. Op het bijgevoegde kaartje vindt 
u informatie over hoe u onze online kerkdienst kunt 
bekijken. De kerkdienst zal vanaf zondagochtend 
3 januari te bekijken zijn. Tevens is deze 
nieuwjaarsdienst te bekijken via het YouTube kanaal 
van de Brugkerk. De kerkdienst met het thema ‘op 
afstand’ wordt begeleid door voorgangers van de 
Brugkerk, de Bethlehemkerk en de Willibrorduskerk. 
We hopen zo dat u zich digitaal met elkaar verbonden 
voelt en samen met ons deze kerkdienst deelt. 
Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 
nieuwjaar toe in deze bijzondere tijd. 

Marius Vroegindewei, Nolda Heus Nathan Noorland 
en Annemieke Martens

 
In museum Het Mauritshuis konden 72 belangstellenden bijvoorbeeld 
op zaterdag 12 december een tatoeage laten zetten. Ieder kreeg 
één van de 6773 letters van de Universele Verklaring voor de 
Rechten van de mens. Al die 6773 mensen samen dragen uiteindelijk 
op die speciale manier de mensenrechten uit. Aandacht voor 
mensenrechten is in deze tijd misschien wel extra noodzakelijk. 
Hoe is het met het onderwijs van onze jeugd? Daar hebben ze recht 
op, net als op werk. Die rechten komen nu toch heel erg in de 
verdrukking. Ook betaalbare woonruimte is een mensenrecht, net 
als goede gezondheidszorg voor iedereen. Bij de corona maatregelen 
zullen die thema’s aan de orde komen, net als bij de komende 
verkiezingsstrijd. Kijk maar eens hoe je daar aandacht voor kunt 
vragen, alleen of samen. Stuur een brief, of petitie bijvoorbeeld 
naar school, vakbond, of regering. 
Blijf gezond, en het allerbeste voor het nieuwe jaar, 

Amnesty Nieuwerbrug, Jan van de Burg

Vroeger!! 

Hij woonde in het huis waar wij nu wonen, Bruggemeestersstraat 8, voorheen Brugstraat 75, voorheen Weijland 75. 
Tussen oude papieren vond ik een rekening, uit begin 1930, van Jaap aan mijn grootvader met de volgende tekst: waterleiding 
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etalage stonden, maar zonder prijskaartje. Alleen een bordje met de tekst: ‘Prijzen binnen te bevragen, anders wordt de 
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zijn diensttijd tijdens W.O. I. Hij moest eens zijn kapitein met spoed van Leiden naar Utrecht brengen. De wegen waren smal 
met veel bruggetjes. Toen zij in Utrecht aankwamen, hingen er zes brughekken aan de legertruck. Later haalde hij ook zijn 
vliegbrevet. Tijdens zijn eerste solovlucht vloog hij bij Gouwsluis onder de hefbrug door. Hij vertelde deze dingen zo vaak, dat 
hij het zelf geloofde. Daarom werd hij ‘Jaap de kleurdoos’ genoemd. 
Henk Aberson

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, waren er voor de 
oorlog heel veel winkeltjes en bedrijfjes in ons dorp. Voor 
zover ik weet was er maar één loodgieter, nl Jaap Blonk. 

waren er voor de 
in ons dorp. Voor

er, nl Jaap Blonk.

VROEGER 
            WAS ANDERS

reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron 
van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe 
meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden 
moest de Rijksoverheid ingrijpen en onze contacten tot een minimum 
beperken. Dit heeft geresulteerd in een ernstige lockdown tot tenminste 
dinsdag 19 januari 2021. Ook zijn de niet noodzakelijke winkels gesloten. 
Onze EHBO-vereniging heeft alle lessen van 2020 reeds geannuleerd. Wij 
willen zo hiermee een goed signaal afgeven naar de samenleving en zo het 
aantal contacten te verminderen waardoor het Corona virus zich minder 
goed kan verspreiden.
Dit is nu niet het mooiste moment voor de feestdagen. Wij zijn gewend 
om de feestdagen met familie en vrienden door te brengen, nu dus even 
niet. De feestdagen worden in huiselijke kring doorgebracht en dat zal voor 
iedereen even wennen zijn. Het aantal Corona besmettingen moet nu echt 
gaan dalen en dat moeten wij met z'n allen bewerkstelligen.
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vooral een gezond en normaal 2021.

Martin Wolswijk.
Algemeen bestuurslid EHBO-vereniging Nieuwerbrug

Nieuws van EHBO-vereniging 
Beste Nieuwsbruglezer,

Hoe wij ook ons best deden, het aantal Corona 
besmettingen bleef maar stijgen. In de ziekenhuizen en 
verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij en dat 
heeft zijn weerslag op de zorg: meer dan een miljoen 

1951 - 2011



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
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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

��������	

�����������
����������������

0172-613798 

Bereikbaar 24 uur per dag,  
7 dagen per week 
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 E-mail: vrolijkevoetje@ziggo.nl
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Nieuws van de brandweer

Afgelopen periode ging de 
pieper weer geregeld, wel 
zeven keer!
We hadden twee uitrukken 
naar Bodegraven met melding 
automatische brandmelding, 
maar dat bleek loos alarm. 

Op de A12 hadden we een ongeval waarbij twee wagens 
waren betrokken, de inzittenden waren ongedeerd en 
wij konden dus snel retour kazerne.
Er was ook een schaap te water geraakt in 1 van de 
sloten van Nieuwerbrug die we gelukkig met vereende 
krachten op de kant hebben gekregen. 

Een andere melding was van een voertuigbrand op de Korte Waarder. Ter 
plaatse bleek het gelukkig mee te vallen en hoefden we niks te blussen. 
Ook hadden we twee uitrukken van een auto te water. Een in Nieuwerbrug 
aan de Bree en een langs de N11. Beide bestuurders waren al zelf uit het 
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deze ongevallen.

Zie 112hm.nl: Zwammerdam – Op de N11 tussen Alphen aan 
den Rijn en Bodegraven nabij Zwammerdam is maandagavond 
een auto te water geraakt. De automobiliste kon zelfstandig 
uit de auto komen en raakte niet gewond. Rond 23.30 uur 
kwam de melding binnen bij de hulpdiensten en in eerste 
instantie was niet helemaal duidelijk wat de exacte locatie 
was van het ongeluk. 
De hulpdiensten werden naar de N11 gestuurd bij Bodegraven 
richting Leiden maar het ongeval bleek op op de andere 
rijbaan te zijn richting Bodegraven. De politie vanuit Alphen 
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geraakte auto aan.

De duikteams van brandweer Gouda en Woerden 
kwamen met spoed ter plaatse maar konden direct 
weer met vervolg. De automobiliste is ter plekke 
door de ambulancedienst onderzocht maar hoefde 
niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf 
heeft de auto geborgen, hierdoor is enige tijd één 
rijstrook afgesloten geweest. De automobiliste was 
niet in het bezit van een rijbewijs, de oorzaak van 
het ongeval is niet bekend.
www.hartnieuws.nl: WOERDEN - Vrijdagavond 2 
oktober rond 22.45 uur raakte een auto te water 
aan het Rietveld - N458 in Woerden.

De brandweer zocht in het water nog naar 
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gecontroleerd op verwondingen, maar hoefde 
niet mee naar het ziekenhuis. In eerste instantie 
was de bestuurder van de auto gevlucht, maar hij 
werd al snel door de politie aangehouden. Hoe de 
aanrijding exact heeft kunnen gebeuren, is nog niet 
duidelijk. Volgens omstanders zou de auto met een 
te hoge snelheid hebben gereden. De auto werd 
door een bergingsbedrijf uit het water gehaald en 
meegenomen. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat 
er exact was gebeurd.

Alles bij elkaar zijn we veel opgeroepen. Ook 
is ons uitrukgebied de aankomende periode 
uitgebreid, we nemen een stuk van Bodegraven, 
de Zuid en Noordzijde over. Omdat dit voor ons 
redelijk onbekend is willen we de aankomende tijd 
de oefeningen in en om objecten van dit gebeid 
uitzetten. De oefeningen staan momenteel op een 
laag pitje, maar we hopen in het nieuwe jaar weer 
lekker aan de slag te gaan op de maandagavonden. 
We zijn nog opzoek naar nieuwe vrijwillige 
brandweermannen! Kom gerust een keer even 
meekijken op een oefenavond. Graag even van 
tevoren contact opnemen met Marcel Oussoren 
(ploegchef) 06-51441053.

Mirjam van de Ruitenbeek

Vreugd en verdriet, wat kan ons de wereld meer geven.
Liefde heelt alles en scheiden valt zwaar.

Omringd door allen die hem lief waren is rustig ingeslapen 
onze lieve vader, opa en vriend

Dirk Kroone
echtgenoot van Corrie Kroone - van der Wolf †

in de leeftijd van 79 jaar.

Wij zijn verdrietig maar vol respect en bewondering voor zijn keuze.

  Sylvia en Frank
                 Lesley en Chris
  Richard
   Tristan
  Siska

 9 december 2020
 Weijland 36
 2415 BC Nieuwerbrug aan de Rijn

 De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden 15 december.
 Uw condoleance en/of herinnering stellen wij ook op prijs per post of 
 in het online condoleanceregister:
 www.baeldeuitvaarten.nl/condoleren met code DKroone.
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'Hypotheek rente daalt'
Is dit een trend of is dit eenmalig ? 

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

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

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

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

Uw hypotheekadviseur in Nieuwerbrug en omstreken

Graaf Albrechtstraat 2-A, 2415 AW Nieuwerbrug

Telefoonnummer 0348-684830 of 06-52543517

e-mail info@onderlingeadvies.nl

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

Beste inwoners van de Brandschouwerij 

De nieuwe tolvignetten voor 2021 kunnen vanaf 1 december weer gekocht 
worden bij de Brugwachter van de Tolbrug. Dit kan natuurlijk als u met de 
auto de brug passeert maar dat geeft wel enig oponthoud. Het is daarom 
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de brug of de brugwachterswoning, dan zullen zij u ook helpen (niet op 
zondag). Het tolvignet kost €5,00. 
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worden van de gedane restauratie aan de Onafhankelijks toren. Daarnaast 
bent u met vignet herkenbaar voor de brugwachter, wat de doorstroming 
bevordert. 

 TOLVIGNETTEN

Voorgaande jaren was er ook een verkoop 
in het Wierickehuis door het College van 
Bruggemeesters. 
Maar op dit moment van schrijven zitten 
we in een lockdown. 
We hebben eerder al de datums 
doorgegeven in de Nieuwsbrug voor de 
verkoop van de vignetten door het College 
van Bruggemeesters in de Dagwinkel. Met 
dank aan Dhia. 
We kunnen daar een aantal 
zaterdagochtenden terecht voor de 
verkoop van de vignetten. 
Dit alles nu onder extra voorbehoud met 
betrekking tot de situatie vanwege de 
coronamaatregelen. 
Verkoop vignetten in de Dagwinkel: 
Zaterdag 9 en 23 januari van 10.00 tot 
13.00 

Uiteraard doen we dit op een zo’n veilig mogelijke 
manier en onder voorbehoud van mogelijk nieuwe 
regelgeving van het kabinet. 
Zowel voor de verkoop in de Dagwinkel en voor de 
verkoop bij de brugwachter geldt: 
Neem uw kentekenbewijs mee want u kenteken wordt 
op het vignet genoteerd. En contant geld, want pinnen 
is niet mogelijk. 
Mede dankzij uw medewerking en betrokkenheid kunnen 
wij dit culturele erfgoed van Nieuwerbrug behouden en 
onderhouden. Bij voorbaat dank en blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, 
Het College van Bruggemeesters
Dorothea Verduyn
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Nou daar zitten we dan in de in de keet van 
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is grijs en miezerig. Binnen is het behaaglijk 
met een gelaten tintje. Sinds 0.00 uur 
gisteravond is Petra’s zzp onderneming als 
schoonheidsspecialiste gesloten. Nederland is 
op slot, opnieuw in een complete lockdown. 
Petra en ik hebben ook beiden nog een kater van 
gemiste uitjes. Want net als Petra heb ik zojuist 
mijn hotel met driegangenmenu en ontbijt 
gecanceld. Met deze maatregelen verhonger je 
nu in hotels. 
Toch is de keet een leuk plekje, recent opgeknapt 
en smaakvol gedecoreerd. Met een nieuwe 
inrichting met op maat gemaakte meubels door 
het interieurbouw bedrijf van haar man is het 
een mooie schoonheidssalon geworden. 

ONTBIJT  

In een tijd waar elkaar zien niet zo 
vanzelfsprekend is, vinden de vrijwilligers van 
het Huis van Alles Nieuwerbrug het belangrijk 
om naar elkaar om te kijken. Zij bedachten 
een actie waarmee zij alle gewoonlijke 

 Rechthoek met diagonaal

Zus Sandra (24) is ook aanwezig. Zij heeft een stacaravan omgetoverd tot kapsalon: San's 
haarsalon, ook op het terrein.  
Dit perceel aan het Weijland is zonder dat het in eerste instantie opvalt indrukwekkend 
groot. U moet zich hierbij een enorme rechthoek voorstellen. In het centrum staat een 
����
��������Q�����

���	��<

}����

������
��
��	�������~������
���

�����������
��
zijn scootmobiel door de ruimte op zoek naar zijn dochters (de noodzakelijke scootmobiel 
is een overblijfsel van Q-koorts die alle drie in 2017 hebben doorgemaakt). Boven de 
werkplaats wonen pa en ma en past oma regelmatig op de dochter van Petra. 
Voor de loods van vader en moeder staat een ‘gedateerde boerderij’ zoals dat in 
makelaarstermen heet. 

Aan de andere kant van de ouderwoning 
staan nog meer schuren en loodsen. 
En op de diagonaal helemaal op de 
puntjes hebben Petra en Sandra hun 
werkplekken. 
Lekker ver uit elkaar? Nee toeval, kwam 
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Ook de aanhang die bij Petra en Sandra 
hoort weet van wanten op het gebied 
van midden en klein bedrijf. De vrijers 
werken als interieurbouwer en in een 
autoschade herstelbedrijf. Talloze bouw 
en verbouw plannen uitvoeren is dus 
geen probleem. 
Gevraagd naar hun werk antwoordt 
Sandra desgevraagd dat ze verven het 
leukste vindt van het kappersvak. Petra 
maakt het niet uit; “alles is leuk; als de 
klant maar tevreden is”. Ik kwam voor 
‘microblading’ bij haar terecht, (u moet 
het maar googelen als u er meer van 
wilt weten) en ben zeer tevreden met 
het resultaat. 
Buiten kijk ik nog even om me heen. 
Als je met een drone zou kijken van 
boven zie je een groot donker terrein 
aan de Rijn met op de diagonaal twee 
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beetje Kerst. 

Nicky Hazewinkel

bezoekers toch even konden spreken en verrassen. Dit resulteerde in een 
ontbijtjesactie waarbij zij op een veilige manier bij 90 ouderen langs de 
deur zijn gegaan. 
Eén van de vrijwilligers had op tv een programma gezien waarbij mensen 
verrast werden met een ontbijtje. Toen kort daarna in een bericht van 
Samen voor Elkaar werd opgeroepen naar elkaar om te kijken besloot zij 
in Nieuwerbrug een ontbijtjesactie op touw te zetten. Samen met andere 
vrijwilligers ging zij om tafel en ontstond het idee om alle 90 ouderen die 
normaliter het Huis van Alles Nieuwerbrug bezoeken te verrassen met een 
ontbijtje. In totaal haakte 14 vrijwilligers aan om mee te helpen. Waarvan ook een vrijwilliger van Lots en Dots, een webwinkel die 
zelfgemaakte kinderkleding verkoopt en €100,- heeft gedoneerd aan de ontbijtactie. De Dagwinkel in Nieuwerbrug heeft de actie 
ondersteund door de croissant leveren en af te bakken in alle vroegte en de overige kosten werden betaald door twee fondsen. 
Iedereen die een ontbijtje ontvangen heeft was zeer verrast en vond het leuk om even een praatje te maken. 

Activiteiten 
Door alle maatregelen is het Huis van Alles voorlopig nog gesloten. Dat 
betekent dat veel mensen thuis zitten zonder het vooruitzicht van een 
sociale activiteit en soms zelfs zonder bezoek. Daarom is het vooral nu 
zeer belangrijk dat iedereen omkijkt naar een ander, een kaartje of een 
praatje is gauw geregeld en word vaak zeer gewaardeerd. 
Ook kunt u contact opnemen met “samen voor elkaar” zijn organiseren 
acties en activiteiten, alles coronaproof. Denk aan een telefoontje, 
puzzelboekje, beweeg ideeën, een kaartje, een online praatcafé, of 
heb jij een ander idee? Kijk voor meer informatie www.samwelzijn.nl/
samenvoorelkaar 
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Huis van alles Nieuwerbrug
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Waarin een klein dorp groot kan zijn! 

Gelukkig, de plannen voor een groot industrieterrein, 
de zogenoemde 'schuifruimte Het Werklint' pal naast 
Nieuwerbrug, zijn van de baan. In het laatste rapport staat het 
er duidelijk: niet haalbaar vanwege de protesten van inwoners 
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In maart 2019 begon het gedoe, na een informatieavond in 
Woerden (wij wisten nergens van). Woerden had meer of grotere 
bedrijfsterreinen nodig. Omdat er bij drie eerder aangewezen 
terreinen zoveel bezwaren van omwonenden kwamen, werden 
door de Raad van Woerden twee nieuwe terreinen aan het plan 
toegevoegd, waaronder ook 'Het Werklint'. Het terrein zou 
ongeveer net zo groot worden als de kern van Nieuwerbrug 
en in de plannen werd een open einde gelaten voor verdere 
groei. Er zou lichte tot middelzware industrie komen en voor 
de aan- en afvoer van goederen en mensen een nieuwe weg 
komen met op de hoek van de Molendijk een aansluiting op de 
A12 en de andere kant op met een nieuwe brug over de Rijn, 
net naast ons dorp. 
De WIN en veel inwoners waren verbaasd en ontstemd over 
dit onverwachte bericht. Na overleg met de gemeente is een 
gezamenlijke brief met bezwaren naar Woerden gestuurd 
namens Burgemeester en Wethouders en de Win. 
Vanwege de gebrekkige informatievoorziening uit Woerden 
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heeft de WIN een handtekeningenactie onder de inwoners 
van Nieuwerbrug gestart. Met de hulp van veel vrijwilligers 
werden binnen een maand 542 handtekeningen opgehaald 

PLANNEN VOOR NIEUWE WONINGEN VOOR SENIOREN EN STARTERS
Binnen het project Rijndijk worden 
twee verschillende typen woningen 
gerealiseerd. Aan de Hoge Rijndijk komen 
2 levensloopbestendige woningen met een 
woon- en slaapprogramma op de begane 
grond. Daarnaast is op de verdieping ruimte 
voor een extra kamer. Handig als de (klein)
kinderen komen logeren of als hobbyruimte. 
Daarnaast worden er aan de Korte Waarder 
vijf dorpswoningen gerealiseerd die ideaal 
zijn voor starters of herstarters. Woningen 
met een zeer diepe tuin, waardoor het 
mogelijk is de woning optioneel uit te bouwen 
om meer ruimte te creëren. En dan blijft er 
nog voldoende tuin over! Aan jou de keuze!

Koopsommen zijn nog niet bekend, indicatieve 
prijzen volgen later. Wil je op de hoogte 
gehouden worden? Klik op onderstaande knop 
en laat je gegevens achter.

Zie www.rijndijkwonen.nl.

voor een petitie, die op 29 augustus 2019 aan de Wethouder van 
Woerden aangeboden is. Zoveel handtekeningen tegen had men 
in Woerden niet verwacht! 
Halverwege december 2019 verscheen een tussenrapportage 
waarin Het Werklint nog steeds bij de mogelijke locaties stond. 
Er kon nog bezwaar gemaakt worden tot 15 januari 2020, met 
de feestdagen ertussen was dit zeer kort dag. Toch zijn we erin 
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Nieuwerbrug hebben daarop ook zelf een bezwaarschrift gestuurd 
naar Woerden. 
Ongetwijfeld was niet iedereen tegen en sommigen vonden het 
zelfs een goed plan, bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid. Maar 
slechts een enkeling heeft dat aan de WIN laten weten. Het 
overgrote deel van de Nieuwerbruggers die wij spraken bij het 
ophalen van de enquête heeft de petitie getekend. 
Eind november kwam de eindrapportage met de verlossende 
mededeling dat Het Werklint als optie de eindstreep niet 
zou halen. In de bijlage zagen we dat er maar liefst ruim 250 
protesten/bezwaarschriften waren ingediend. 
Wat een fantastisch resultaat dankzij de steun van B en W, de 
protesten en bezwaarschriften en de hulp van de vrijwilligers van 
de handtekeningenactie. 

Klasse voor Nieuwerbrug.

WIN Nieuwerbrug
Ani van der Winden



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

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00

7 keer op rij 
Beste Wijnsupermarkt 

5 keer op rij 
Meest Verantwoorde Supermarkt 

3 keer op rij 
Beste Vleeswaren Supermarkt 

2 keer 
Klantvriendelijkste Supermarkt 

2020

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2019

2020

hoogendoorn.bestellenbijplus.nl
Dorp 14 | 3466 NG Waarder | T: 0348 50 13 11
Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00

BESTEL EENVOUDIG ONLINE
BIJ PLUS HOOGENDOORN

BOODSCHAPPEN 
BEZORGEN THUIS 
OF OP KANTOOR?

www.facebook.com/el.rey.woerden
www.el-rey.nl |  T: 0348-416645

tapas      cocktails       soulfood       more

diner       cafe       catering

eyEl
& moresoul food

 TERUG IN WOERDEN
RIJNSTRAAT 3

7 DAGEN PER WEEK

 info@pmvanbemmel.nl

Eten  -  Drinken  -  Gezelligheid

www.eetcafedespijker.nl

De bree 38   I    2415 BG Nieuwerbrug   I   0348 - 506398 

Eetcafe De Spijker

�

�

�

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

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



 

bekijk alle acties op onze website
of maak online uw afspraak

www.kniploods43.nl

OPENINGSTIJDEN:

bel voor een afspraak
0348 - 746 210

Ons adres is:
Korte Waarder 43 - Nieuwerbrug

Dinsdag-donderdag    9:00-18:00 uur
Vrijdag                              9:00-21:00 uur
Zaterdag                          8:00-13:00 uur
Maandag                         gesloten

kapsalon voor 

dames, heren en kids
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