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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!

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

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

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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ALGEMEEN

Voorwoord

Verspreidingsgebied

Brandschouwerij Nieuwerbrug

Bezorging

Laatste dag van de maand

Oplage

860 exemplaren

Kopij inzenden

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

Fotovoorpagina

Cora Postema

De Nieuwsbrug digitaal

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

Drukwerk

Drukkerij Vuurpijl, Elim

Het is een koud voorjaar. De natuur heeft zich ingehouden om bevriezen
te voorkomen.
Ook wij hielden ons in. Niet vanwege de kou, maar vanwege een virus en
de regels die over ons kwamen om de verspreiding ervan te voorkomen.
Maar nu is het mei! De natuur is echt niet meer tegen te houden. En wij
mogen ook weer naar buiten voor een terrasje, een wandeling om naar
de zonsondergang te kijken. Voor het kopen van een pot verf hoeven we
geen afspraak meer te maken.
Ik moet denken aan vorig jaar. Het was in maart al warm en zonnig en
het hield niet meer op tot de herfst aanbrak. Maar wat was het stil en
rustig op straat en in de lucht. Ik wenste dat dat zo zou blijven. Wat
         
Ondertussen zijn we er bijna aan gewend dat we ons vermaken kleine
kring. Verenigingen hebben soms creatieve manieren gevonden om
elkaar toch te blijven ontmoeten. Op afstand.
En gelukkig is de Oranjevereniging er dit jaar in geslaagd ons toch
te verrassen. Een 100 jarig bestaan vier je maar een keer tenslotte.
Vergeet niet te doneren!

REDACTIETEAM
Henk Aberson

Ook de brandweer blijft actief, weer of geen weer.
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

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.

  
mogelijkheden!







Cora Postema

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN
Goedkope rijbewijskeuring senioren in bodegraven
"#$% & '  (   )  *++   
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden
gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 21 mei
en vervolgens eens per maand in het Dienstencentrum Rijngaarde,
Rijngaarde 1. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke
afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de
website: www.goedkopekeuringen.nl.
/  ;/<=>QXY+  [\]]]*++/ ^` [
60,00.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te
maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring
gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het
CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts
moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of via de mail).
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te
maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn
van harte welkom.

brugje
VAKANTIEHUIS HUREN, VRIJBLIJVEND
ZONDER RISICO

Kijk op: VILLA BLAUW CURACAO
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WIE, WAT, WAAR IN NIEUWERBRUG
WANNEER

4 mei dinsdag

WIE

WAT

WAAR

TIJDEN

Dodenherdenking

R.T.V.Bodegraven

20.00

13 mei donderdag

Oranjevereniging

Autopuzzeltocht

vanaf Wierickehuis

12.00 - 12.30

22 mei zaterdag

Brugkerk

Oudpapier

Dorp

07.30

Kopij aanleveren: via de mail: postvoordenieuwsbrug@live.nl.
Mail adres tolbrug@ziggo.nl NIET MEER GEBRUIKEN
Zijn er voor de maand juni 2021 nog dingen die u in deze rubriek wil zien? Graag even een mail postvoordenieuwsbrug@live.nl

oud papier
Hierbij de data 2021 voor de inzameling van het oud papier.
Op de dag van de inzameling starten we om 07.30 uur!
Met vriendelijke groet,
J.C.H. (Jan) van Rooijen

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

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

KOOP LOKAAL
R
E
K
E
Z
R
E
V
L
A
A
LOK
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
Diensten om 9.30
en 18.30 uur
2 mei
2 mei
9 mei
9 mei
13 mei
16 mei
16 mei
23 mei
23 mei
24 mei
30 mei

09.30
18.30
09.30
18.30
09.30
09.30
18.30
09.30
18.30
09.30
09.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

30 mei 18.30 uur

ds. A. Markus, Rotterdam
ds. A. Baas
ds. J. Domburg, Aalst
ds. E.K. Foppen, Den Haag
ds. D.M. Heijkoop, Katwijk aan Zee
ds. B.J.W. Ouwehand, Andel
ds. A. Baas
kand. G. Guijt, Katwijk aan Zee
ds. R.W. van Mourik, Alblasserdam
ds. A. Baas
kand. A.T Maarleveld
Kom over de Brugdienst??
ds. H. Russcher, Veenendaal


           
      

Protestantse Gemeente
Bruggemeestersstraat
aanvang 9.30 uur
BRUGKERK
2 mei
9 mei
13 mei
16 mei
23 mei
30 mei

de heer H. Meijer, Rotterdam
de heer Nathan Noorland
de heer Nathan Noorland, Hemelvaartsdag
de heer Johan Prosman, Hoevelaken
ds. C. Burger, Woerden
de heer Nathan Noorland
Kom over de Brug dienst??

Info over de diensten vindt u op de Facebookpagina van De
Brugkerk. Bethlehemkerk ’s Morgens worden de diensten uit
de Dorpskerk uitgezonden en ’s avonds uit de Bethlehemkerk.
Zie ook website: www.brugkerk.nl

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.

MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021
Collectanten gezocht in Nieuwerbrug
(bodegraven-reeuwijk)!
$  ~  +   ~]~      & &
huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard
op zoek naar collectanten in Nieuwerbrug (BODEGRAVENREEUWIJK). Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende
ziekte multiple sclerose (MS)?

Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor
kiezen om huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te collecteren.
De opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel
belang voor de 25.000 mensen met MS in Nederland die iedere
dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk
sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet
daarom doorgaan.
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog
leuk ook!

Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets
mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen
aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en
naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en
uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 25.000
mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. De
eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e
levensjaar. Dat maakt MS de meest invaliderende ziekte onder
jonge mensen.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet
hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek
is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt
de opbrengst uit de MS Collecteweek onder andere aan
wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en
een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS.
Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/
collecteren

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

-

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

3446 CP
Woerden
460170
www.autoserviceJaron.nl
info
Golf@autoserviceJaron.nl
van Biskaje 4a-10
3446 CP Woerden
www.autoserviceJaron.nl
info@autoserviceJaron.nl

Dealer van : Carl Groß • Gardeur • Mac • Tenson
Arrow • Olymp • Le Dûb • State of Art • For Fellows

VERKAIK

WAARDER

AUTO'S EN AANHANGWAGENS
Verkoop • Reparatie • Onderhoud
Wasstraat • Tankstation
Paaschallenge 2021

Kijk voor onze voorraad auto’s en aanhangwagens op:
Wanneer? 29 maart tot 2 april
www.verkaikwaarder.nl

Waar? Start Brugkerk Meer info: www.
De Groendijck 49 - 3466
NJ Waarder - Tel.: (0348) 50 14 29
brugkerk.nl
Voor wie? 2 personen of als gezin
info@verkaikwaarder.nl
M.C. (Mieke) Smith-Sonneveld
Voorzitter Brugkerk

TelefPPO W
TelefPPO/
OedeemfysiotheraQJFt,JOEFSGZTJPUIFrapie

www.fysiot
JOfo@fysiot

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

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

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

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

Weyland 19a - 2415 BB Nieuwerbrug
Tel. / fax: 0348 - 688 147
Mobiel: 06 - 55 100 457
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Nieuwerbrug in het Waterlinie Journaal

Vanaf januari verschijnt iedere maand een nieuw
Waterlinie Journaal op BR6, RPL Woerden en
hoofdkwartier1672.nl. Hierin wordt verteld over het
prinselijke hoofdkwartier bij Nieuwerbrug en het
bezette Woerden tijdens het rampjaar 1672.
Dorpsgenoot Michiel van de Burgt vertelt over de
historie, we bezoeken een locatie, bespreken een
project, een persoon vertelt over zijn, of haar

Nieuws van de brandweer
De maand maart bood weinig werk
voor brandweer Nieuwerbrug,
gelukkig maar! Met uitzondering
van donderdag 11 maart. De zon
scheen gelukkig wel, maar het
KNMI gaf code geel af voor de
eerste lentestorm van het jaar
2021. Er waren vier meldingen
kort achter elkaar.

waterlinie en in Job ’s
Waterlinie vlog hoort u
wat er op dit moment
speelt in onze omgeving.
Nieuwerbrug
komt
regelmatig aan bod. In
mei speelt ons dorp zelfs
de hoofdrol. Er wordt
verteld hoe de schansen
er hier uit hebben
gezien, het dorp wordt
zelf besproken en ook
in het nieuwe stripboek
het Waterwapen komt
Nieuwerbrug regelmatig
voor.
   
is vanaf 31 mei via uw
televisie een week lang
te zien op BR6. Alle
   
terugkijken via hoofdkwartier1672.nl.

Het Waterlinie Journaal zal tot en met het
jubileumjaar 2022 worden uitgezonden. Ons
hoofdkwartier bestaat dan namelijk 350 jaar.
Michiel van de Burgt

Don’t know why there’s no sun up in the sky… Stormy weather
Aretha Franklin

De eerste melding betrof een schoorsteenbrand

De tweede melding betrof “weg letsel
A12”. Dit bleek een paardentrailer die
door de storm van de weg was gewaaid,
Gelukkig was de trailer leeg en waren er
geen mensen of dieren in gevaar. Wat
inhield dat we konden “inpakken” en
Rijkswaterstaat ervoor zorgde dat de
snelweg weer vrijgegeven kon worden
zodra de situatie veilig werd geacht.
Onderweg naar de Kazerne kwam er een stormschade melding binnen op de
Weiweg. Een boom was omgewaaid waardoor de weg geblokkeerd was voor
al het verkeer. De boom werd van de weg verwijderd. Toen bleek dat het
niet de enige boom was die de omgeving onveilig maakte. De bevelvoerder
besloot om een tweede boom om te zagen. Na het zagen konden we weer
“inpakken” en onze weg naar de kazerne vervolgen.
Nog een melding, stormschade aan de Graaf Florisweg. De zinken
gevelbekleding liet los door de wind. Met behulp van een spanband hebben
we de deze voor nood vastgezet.
De buurman konden we ook een beetje helpen; zijn dakpannen lagen los
en sommigen waren naar beneden gevallen. Omdat we geen dak kunnen
repareren of leeghalen, hebben we dit deel afgezet met een lint.

Bij nadere beschouwing bleek de pallet kachelpijp zo
heet te zijn geworden dat de coating was losgelaten.
We hebben met de warmtemeter kunnen zien of er nog
ergens hitte zat in het kanaal. Dat was niet het geval.
Hoe dan ook, het is goed dat 112 was gebeld, met het
blote oog kun je immers niet door de muren heen kijken.

Heeft u na het lezen van
bovenstaande interesse in
de vrijwillige brandweer
Nieuwerbrug, neem dan
contact op met Marcel van
Oussoren. We zijn op zoek
naar nieuwe mensen!
Martine van Wageningen
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Zaterdag 13 juni:

Installatiebedrijf

HAGOORT

BV

GAS - WATER - SANITAIR
LOODGIETERSWERK
VERWARMING

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

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

Goudseweg 149a
2411 HK Bodegraven
Telefoon 0172 - 61 42 31

Gastouderopvang Dol-ﬁjn
Professioneel
kleinschalig

persoonlijk
huiselijk
creatief

Weyland 15
2415 BA Nieuwerbrug
Tel. 0348 - 550 725
Fax 0348 - 550 500
Mobiel: 06 22 74 65 77

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
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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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KONINGSDAG 2021
Helaas, dit jaar weer geen grote
activiteiten met koningsdag, koningsdag
wordt weer woningdag.
Toch willen we het niet geheel stil laten
verlopen, voor alle kinderen is er een
kleurplaat die wordt verspreid en ook is
af te halen bij de Dagwinkel. Kleur deze
kleurplaat zo mooi en creatief mogelijk
in, voor de mooiste is er een prijsje te
winnen. Lever de kleurplaat weer in bij
de Dagwinkel voor 28 April.
Koningsdag komen we, in de middag,
door de straten van Nieuwerbrug met
een heerlijke traktatie voor iedereen!!
Luister goed of je de bel hoort luiden en
kom dan, coronaproof, naar buiten en
neem de traktatie in ontvangst.
Ook op dinsdag 4 Mei dodenherdenking
mogen we geen bijeenkomst organiseren,
wel worden de kerkklokken geluid rond
20:00 uur. U kunt de bijeenkomst met
de burgemeester wel bekijken via BR6
(rtvbodegraven).

Hemelvaartsdag, donderdag 13 Mei,
willen we wel een autopuzzeltocht
organiseren. Alleen met beperkende
maatregelen, iedereen moet in de
auto blijven zitten, dus geen grote
tussenstops en geen gezamenlijke
prijsuitreiking. Wij maken de uitslag
bekend via onze facebookpagina. U
kunt starten tussen 12:00 en 13:30
uur vanaf het parkeerterrein bij het
Wierickehuis, kosten zijn €2,50 p.p.
;+]   =
In verband met het corona
virus kunnen we dit jaar niet
langs de deuren gaan met de
donateurskaarten. Wij willen u
vragen of u zelf uw donatie á vijf euro,
wil overmaken naar onze rekening.
Rekeningnummer Regiobank: NL33
RBRB 0674 5966 09 Ten name van:
Oranjevereniging te Nieuwerbrug.
Wilt u bij de omschrijving uw naam
en adres invullen. Alvast hartelijk
bedankt voor uw steun.
Oranjevereniging “Prinses Juliana”
Marianne Hogendoorn

Vroeger, vroeger
Na mijn overgrootvader Bos kwam zijn zoon
Piet (1878-1958) in de bakkerij. Niet zo ruw,
maar erg nieuwsgierig. Als de winkelbel
eens ging, niet iedere dag, was hij er als de
kippen bij om te zien wie er was. Op een
dag stond er een verlegen, hij noemde het
‘bescheten’, boerenkind voor de toonbank
en Piet vroeg: “Hoe is het met je moeder?
“Goed” antwoordde het kind, waarop Piet
vroeg: “Poept zij nog zo dun?”
Op dat moment kwam zijn vrouw Anna in het
winkeltje en stuurde Piet naar zijn bakkerij.
Op een dag tijdens de broodbezorging
stond een vrouw met een niet al te goede
reputatie gebogen over de wastobbe. Piet
bedacht zich geen moment en pakte haar
onder haar rok. (A la Trump) Het bleek dat
zij daar niet van gediend was. Piet werd
weggestuurd en mocht niet meer aankomen.
Klant verspeeld. Thuis gekomen biechtte hij
zijn zonden op bij Anna. Die handelde het
kort en krachtig af met de woorden: “Ik
zeg toch altijd je mag onderweg wel trek
krijgen, maar je komt thuis eten.”
Anna was de baas en had de broek aan,
misschien wel twee over elkaar.
Henk Aberson

Nieuws van EHBO-vereniging
Beste Nieuwsbruglezer,
De dagen worden weer langer en de lentekriebels
komen weer tevoorschijn. Op een terrasje
zitten en een drankje nuttigen, daar moeten
wij nog even opwachten. Afhankelijk hoe de
 )   `    
1951 - 2011
bekeken welke versoepelingen van de Corona
maatregelen komen. Het is te hopen dat het aantal besmettingen
afneemt en het R-getal enige tijd onder 1 komt, want dan daalt het
aantal besmettingen. Vooralsnog is het devies om de maatregelen die
nu gelden vol te houden, alleen samen kunnen wij het Corona virus
verslaan.

Erna de Ridder

Jolanda van Rossum

Er is ook nog goed nieuws vanuit onze EHBO-vereniging.
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Jolanda van Rossum,
Wilma Koot en Erna de Ridder hun EHBO-diploma hebben
gehaald bij onze EHBO-vereniging.
De jubilarissen worden normaal gesproken in het zonnetje
gezet tijdens de Algemene Ledenvergadering maar die
kan nu niet fysiek plaatsvinden. Daarom heeft het bestuur
besloten om het bijbehorend jubileum speldje en een bos
bloemen bij de jubilarissen thuis te overhandigen. Het
bestuur feliciteert Jolanda van Rossum, Wilma Koot en
Erna de Ridder nogmaals met het 25-jarige jubileum als
gediplomeerd EHBO'er.
Martin Wolswijk.
Algemeen bestuurslid EHBO-vereniging Nieuwerbrug

Wilma Koot

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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In ochtendjas en op sokken de straat op…
Op
maandagochtend
22
maart zit ik al om 6 uur aan
de ontbijttafel.
Om 11.50 uur moet ik me
melden voor opname in het
ziekenhuis, ik moet dan
nuchter zijn. Dat betekent
dat ik 6 uur voor die tijd nog
maximaal twee beschuitjes
met jam mag eten. Zonder
ontbijt ben ik niets waard,
dus zette ik de wekker voor
het nuttigen van mijn laatste maal voordat ik zonder
baarmoeder en eierstokken verder door het leven zou
gaan.
Ik ben nog nooit geopereerd, nog nooit onder narcose
   )      )  
wat. Totdat kortgeleden baarmoederkanker bij mij
werd geconstateerd. Een kwaadaardig groeisel in mijn
)      )
zien. Daar was geen ontkennen meer aan.

Geen 'kasplant'
De zondag voor de operatie kwamen mijn kinderen om
me een hart onder de riem te steken. Ik vertelde ze
van mijn wens om niet te moeten leven als 'kasplant' als
het mis zou gaan. "Maar mam, dat weten we toch van
je, we kennen je langer dan vandaag. Heb je het ook
ergens opgeschreven?" Nee, dat had ik nog niet gedaan. Ik
besloot dat die maandagochtend te doen na mijn vroege
beschuitje. En zo zat ik daar een ‘afscheidsbrief’ te
schrijven aan Wim en mijn kinderen.

Een lammetje
Net toen ik toe was aan de laatste woorden zag ik
voor mijn neus in de wei aan de andere kant van de
sloot opeens een lammetje lopen.
Hij liep richting het openstaande hek. Als een speer
schoot ik omhoog. Ik moest voorkomen dat dat lam
de drukke weg op zou lopen. Op sokken en in mijn
ochtendjas rende ik over de weg richting het hek om
het lammetje tegen te houden. Dat was vergeefs, hij
glipte langs me heen de weg op. Auto's stopten, een
  `            
liep zich vast in de tuin van Joop. Joop wist hoe je
een schaap pakt en hij zette het lam op zijn kont.
En nu? Ik suggereerde het beest terug te zetten in
de wei en dan het hek dicht te doen. Maar Joop
dacht dat hij dan zo weer zou ontsnappen. "We
moeten hem in een kruiwagen doen, dan kunnen we
hem ergens naartoe brengen", zei Joop. Ik rende op
mijn sokken naar huis om een kruiwagen te halen.
Ook pakte ik een telefoon om een paar buren met
schapen te bellen. "Nee, dat lam is niet van ons", was
steeds het antwoord. Joop legde ondertussen het lam
in de kruiwagen en samen liepen we naar de eerste
de beste buren met schapen in de hoop dat zij er
wel raad mee zouden weten. Vol adrenaline liep ik
achter de kruiwagen in mijn ochtendjas weer naar
huis. Daar schreef ik de laatste woorden onder mijn
)  
Ik nam een douche en even later bracht mijn dochter
me naar het ziekenhuis.
Nawoord
Ondertussen ben ik alweer goed hersteld. Het viel
allemaal gelukkig erg mee. De brief was niet nodig ;-)
En het lam… dat is liefdevol opgevangen en dartelt
nu tussen de andere lammetjes in de wei.
Cora Postema

Jaaroverzicht 2020
Vorig jaar hebben we nog een ledenvergadering kunnen houden
in het Wierickehuis maar helaas is het dit jaar niet mogelijk om
een ledenvergadering te houden. Toch willen wij u op de hoogte
brengen over het reilen en zeilen van de Oranjevereniging in 2020.
In 2020 hebben we één activiteit georganiseerd, de
lampionnenoptocht op 31 Januari ter ere van de verjaardag van
H.M. Prinses Beatrix. Er liepen weer veel kinderen en ouders mee
achter de majorettes en muziekfanfare van De Vriendschap. Ook
         
De kinderen hebben de prijsjes thuis gekregen.
Ook hebben we nog de ledenvergadering kunnen doen op 27
Februari in het Wierickehuis, daarbij waren 5 donateurs aanwezig.
Koningsdag werd woningsdag, we hebben een oproep gedaan aan
de mensen om hun tuin of raam zo mooi mogelijk te versieren,
hierop hadden veel mensen meegedaan. We zijn met een versierde
)      `       )   
prijzen uit te delen.
Door het coronavirus hebben we de rest van het jaar geen
activiteiten mogen organiseren.
De kas is gecontroleerd door Astrid van Rooyen en Dorothea
Verduijn. Beiden hebben geen onregelmatigheden geconstateerd.
In 2020 hebben we een bestuurswissel gehad, Jan van Beekum,
heeft het penningmeesterschap overgenomen van Carla Vonk.
Carla heeft zich de laatste jaren ingezet bij het beheren van onze
         ` 
voor Koningsdag. Wij bedanken Carla voor haar inzet voor de
vereniging.

Vooruitblik 2021
De Oranjevereniging bestaat op 15 Januari 100 jaar. Zo gauw het
mogelijk is zullen we dat met verschillende activiteiten gaan
vieren.
Voorlopig is het nog niet mogelijk om een activiteit te organiseren.
Koningsdag wordt weer een Woningsdag, maar we zullen op een
ludieke manier proberen om toch een beetje koningsdaggevoel
te kunnen geven aan alle Nieuwerbruggers.
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, mensen die ons
willen helpen met het bedenken, organiseren en uitvoeren van
activiteiten. Dit hoeven niet altijd alle activiteiten te zijn, hulp
) `        
Marianne Hogendoorn, 0620107397.
Oranjevereniging “Prinses Juliana”
Marianne Hogendoorn

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'
Nieuwerbrug aan de Rijn
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Uit de notulen van de Oranjevereniging deel 4
In de Nieuwsbrug van maart schreef ik dat de notulen van eind
1945 tot 1958 ontbreken.
Maar de tentoonstellingscommissie Wierickehuis is bezig met het
samenstellen van een tentoonstelling ”100 jaar Oranjevereniging”
en heeft na enig speurwerk nog aanvullende informatie gevonden
in de Bodegraafse courant uit die periode en dat met ons gedeeld.
Waarvoor dank. Dus met een greep uit die artikelen gaan we nog
even terug naar die periode.
Op de vergadering van 30 januari 1948 wordt besloten dat de
Oranjevereniging op 2 en 3 februari ter gelegenheid van de
verjaardag van Prinses Beatrix een tweetal feestavonden zal
organiseren in de zaal van „Het Grauwe Paard”.
Op 30 april 1948: De Oranjevereniging “Prinses Juliana” geeft
ter gelegenheid van de herdenking der bevrijding een tweetal
toneeluitvoeringen in de zaal Van “’t Grauwe Paard'’, waar dan
door leden van de Woerdense Zwemvereniging W.Z.C. zal worden
op gevoerd de klucht in drie bedrijven “De tante van Charlie”.
21 januari 1949: Jaarvergadering Oranjevereniging.
De Oranjevereniging “Prinses Juliana ”hield woensdagavond
haar jaarlijkse ledenvergadering in café J. F. de Goei. Nadat
de voorzitter dhr. B. van Ommeren met enige woorden deze
vergadering had geopend, gaf hij het woord aan de secretaris
om de notulen van de vorige vergadering voor te lezen, waarna
`    )      ) 
in 1948. De inkomsten waren f 2822,54; reserve inkas f 1464,76,
totaal f 4287,30. Uitgeven f 3958,63 zodat er een batig saldo
in kas is van f 328,67. Voor bet punt bestuursverkiezing waren
aftredend dhr. G. Kortekaas en G. de Vlieg. Dhr. van Baren stelde
voor de aftrededen bij acclamatie te herstemmen, de voorzitter
en beide aftrededen wensten een schriftelijke stemming. Met
bijna algemene stemmen werden beide heren herkozen.
Na een uitgebreide discussie werd besloten de feestelijkheden
in verband met de verjaardag van H.M. de Koningin in augustus
te houden omdat de datum van 30 april zich gewoonlijk voor
festiviteiten niet leent in verband met de weersomstandigheden.
4 februari 1949: Maandag en dinsdag hield de Oranjevereniging
“Prinses Juliana” in “Het Grauwe Paard” een tweetal feestavonden
o.l.v. haar voorzitter, dhr. B. van Ommeren,
Na een kort welkomstwoord brachten een aantal leden van deze
vereniging de klucht “Haar laatste wil” van J. W. v. d. Heijden en
Henk Bakker ten tonele. De inhoud van dit stuk deed de talrijke
aanwezigen daverend lachen. Het waren een paar goed geslaagde
avonden.
24 juni 1949: Voetballen voor ouden van dagen.
Maandagavond organiseerde de voetbalclub ”De Rijnstreek”
een voetbalwedstrijd tegen een elftal, bestaande uit leden
van de muziekvereniging “Kunst na Arbeid” en leden van de
Oranjevereniging ”Prinses Juliana”. Jammer was het, dat
het weer niet erg meewerkte waardoor de belangstelling niet
bijzonder groot was.
Nadat “”Kunst na Arbeid” onder de vrolijke tonen van marsmuziek
vanaf Nieuwerbrug naar het terrein was gemarcheerd, werd
een aanvang met de wedstrijd gemaakt. Het overwicht van “De
Rijnstreek” was wel wat groot zodat zij met 4—0 de wedstrijd
wón.
De opbrengst ten bedrage van f 28,80 werd overgedragen aan het
comité voor ouden van dagen.
8 juli 1949: Die Oranjevereniging “Prinses Juliana” heeft
besloten 20 Juli a.s. haar Oranjefeest houden. De opening van
de feestelijkheden is op dinsdagavond 19 Juli a.s. Dan zal de nu
langzamerhand traditionele voetbalwedstrijd tussen leden van
de muziekvereniging “Kunst na
#)     `%  ` 
wedstrijd is er zang van de Chr. Gem. Zangvereniging “Excelsior”
en muziek van “Kunst na Arbeid”.
Op de feestdag zelf luidt het programma:9-12 uur Kinderspelen.
13.30-14.30 uur Hardrijden op on- gezadelde boerenpaarden.

14.30-15.30 uur Touwtrekken. 15.30-17.30 uur Snelwandelen
met hindernissen. 18.45-19.45 uur Demonstratie door de
atletiekvereniging “Nurmi” uit Bodegraven. 20.00-23.00 uur
opvoering van het toneelstuk “Een huis vol herrie” door het
amateurgezelschap uit Haastrecht. Waarna om 23.00 uur een
groot vuurwerk. Het geheel wordt opgeluisterd met muziek.
Voor de wedstrijden zijn geldprijzen en medailles uitgeloofd.
27januari 1950:
De Oranjevereniging Prinses Juliana hield in “Het Grauwe Paard”
haar jaarlijkse ledenvergadering onder voorzitterschap van dhr.
B. van Ommeren. De uitgaven van 1949 waren van dien aard, dat
zij de inkomsten ver zijn te boven gegaan, zodat de reserve een
geduchte knauw heeft gekregen. Men besloot dan ook om het
Oranjefeest van dit jaar op iets bescheidener manier te vieren
en de contributie iets te verhogen om wat op verhaal te komen.
Aftredend waren heren K. Mulckhuyse, W. Agterof en B- van
Ommeren. Bij schriftelijke stemming werden de voorzitter en
beide aftredende met grote meerderheid herkozen. Na de pauze
had de uitreikingplaats van de medailles, uitgeloofd voorde
atletiekwedstrijden in 1949.
2 februari 1951
Woensdag- en donderdagavond gaf de Oranjevereniging “Prinses
Juliana” een tweetal toneeluitvoeringen. Al verschillende malen
werd door leden van de Oranjevereniging een klucht opgevoerd,
waarom men meende nu eens niet een levensdrama voor het
voetlicht te moeten komen. Men koos hiervoor “Boerenstrijd’
een drama in drie bedrijven. De inhoud van het stuk betreft
een boerengezin bestaande uit vader, moeder, zoon en dochter.
Vader van Vliet die zich van arbeider tot een klein boertje
heeft opgewerkt, komt hierbij voor bijna onoverkomelijke
moeilijkheden te staan. De zoon van van Vliet die zijn vader in het
bedrijf trouw terzijde staat, wordt het beroep moede en neemt
na verschillende verwikkelingen dienst bij de politie. In het derde
bedrijf dat tien jaar later speelt, dreigt het bedrijfje van van
Vliet te zullen ondergaan. Van Vliet heeft een lening gesloten
bij een geldschieter en deze dreigt met verkoping. Die zoon van
van Vliet is inmiddels gepromoveerd tot commissaris van politie
en weet zijn vader op het nippertje van de ondergang te redden.
Het stuk op zichzelf voldeed in alle opzichten. Alle medewerkers
komt een woord van lof toe, vooral mw. Hoosheek was zeer goed
 `
)    (  
er van de zijde van het publiek maar matige belangstelling was,
wat de opkomst betreft. Het waren genotvolle avonden en zeer
zeker geslaagd, die met een gezellig samenzijn werden besloten.
6 februari1953
De Oranjevereniging “Prinses Juliana gaf in “Het Grauwe Paard”
een toneelavond. Het toneel werd ditmaal niet verzorgd door
eigen leden, doch door het toneelgezelschap “Nut en Vermaak”
uit Leiden. Na opening door dhr. B. van Ommeren werd een
aanvang gemaakt met het spel. Opgevoerd werd “Bakersprookje
een blijspel in drie bedrijven van Ronald Jeanis.
14mei1954:
De werkzaamheden zijn begonnen!
Nog een kleine week meer, en de blijde dag waarop H.M.
Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard een bezoek aan onze
gemeente zullen brengen, is daar. Zij die met de voorbereidende
werkzaamheden bezig zijn werken in koortsachtig tempo
en op de Nieuwe Markt is het podium waarop H.M. straks zal
plaatsnemen al opgebouwd. Het daarvoor komende grasveld is
uitgezaaid, wagens vol materiaal voor de verdere versieringen
zijn al aangebracht en de meisjes van de Nijverheidsschool zijn
volop bezig met het vervaardigen van de straatversiering.
Het programma is uiteindelijk ook geheel gereed gekomen en
wanneer het weer zich zo houdt zoals we dat de laatste dagen
hebben, dan belooft het een stralende feestdag te worden,
waaraan Bodegraven nog vele jaren lang met genoegen zal
terugdenken.
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Ook in Nieuwerbrug, dat voor een gedeelte tot onze gemeente
behoort, heeft men gemeend iets te moeten doen. Mw. van
Leeuwen, als initiatiefneemster, heeft met enkele dames en het
bestuur van
de Oranjevereniging het plan gemaakt om door een eenvoudige
maar smaakvolle versiering de Koningin te ontvangen. Aan
weerszijden van de straatweg tegenover de Brugstraat zal
een Meiboom worden opgesteld, waarom een aantal meisjes
zullen ronddraaien en een liedje zingen op het moment dat
H.M. en later de Prins zullen doorkomen. Maar nu hoopt men
  (   ` 
even, al is het slechts één minuut zal stil blijven staan. Met
de bevolking van Nieuwerbrug, die altijd spontaan meedoet
en als kleine gemeenschap meestal bijzondere prestaties bij
Koninginnefeesten levert, hopen wij dat deze verwachting zal
worden verwezenlijkt.
17september1954
De Koningin stopte. EEN MOMENT OM NOOIT TE VERGETEN.
Al spoedig na het bekend worden van de plannen voor het
Koninklijk bezoek aan Woerden en Bodegraven, werd er in
Nieuwerbrug een damescomité gevormd, dat in samenwerking
met de Oranjevereniging zou trachten dat ook voor Nieuwerbrug
deze dag niet zonder huldeblijk aan de Vorstin zou voorbijgaan.
Van verschillende zijden werden er stappen ondernomen om,
zij ’t in snelheid van 60 km. Dhr. P. D. v. d. Linde nam contact
op met de burgemeesters van Bodegraven en Rietveld, om ten
gunste van bescheiden vorm, ook Nieuwerbrug in dit bezoek te
betrekken. De plannen waren echter dat H.M. Nieuwerbrug zou
passeren maar na een wijziging in de plannen werd besloten dat
de Koningin in langzaam tempo Nieuwerbrug zou passeren.
Dit was voor het damescomité het sein om tot activiteit over
te gaan, gelden werden ingezameld om versieringen aan te
brengen. Maar ondertussen was het dhr. E. J. ’t Veer na enkele
besprekingen een rechtstreeks schrijven richtte aan H.M. om
ook nog in het bezoek te delen. Het antwoord kwam spoedig en
luidde dat het schrijven was doorgezonden aan de Commissaris
der Koningin.
Het was dan ook niet te verwonderen dat vele honderden
’s morgens zich hadden opgesteld om de Koninklijke stoet te
zien passeren. Aan weerskanten van de weg ter hoogte van de

Brugstraat waren een tweetal Meibomen geplaatst waar een
tiental meisjes in het wit gekleed om de boom heen danste.
Toen de auto’s in zicht kwamen steeg de spanning. In langzaam
tempo reden de auto’s langs, tot dat de auto van H.M. midden
onder de versiering stopte. Onder een bijna diepe stilte werden
deze momenten verwerkt, maar toen het dochtertje van dhr.
van Bruchem H.M. bloemen aanbood, en de Koningin dit met een
glimlach aanvaardde met de woorden “dit vind ik echt leuk” brak
de spanning in donderend hoera. Direct hierop reden de auto’s
met het Koninklijk bezoek weer door, maar Nieuwerbrug had
een minuut de Koningin in haar midden gehad en was meer dan
voldaan.
Tot zover de berichtgeving uit die periode.
De tentoonstellingscommissie is nog op zoek naar foto’s van
het bezoek van de Koningin aan Nieuwerbrug zoals hierboven
beschreven.
Heeft u nog foto’s zoals hierboven beschreven of kent u iemand die
hen hieraan kan helpen dan horen zij dat graag. Contactpersoon:
Jan van de Burgt of anders via de Oranjevereniging.
Oranjevereniging Prinses Juliana
Dorothea Verduyn

Oranjevereniging
'Prinses Juliana'
Nieuwerbrug aan de Rijn
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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
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Nieuwerbrug in nieuw stripboek Het Waterwapen
Bericht van Amnesty:
Goed Nieuws Rusland Klachten
tegen arts die kritiek uitte op
Corona aanpak deels onterecht.
Tatyana Revva, een intensive carearts, werd berispt toen ze met zeven
    `    
160 kg. van de receptie via de trap
naar de eerste verdieping moest
brengen; het ziekenhuis beschikt
niet over een lift. Omdat het naar
)      `  
tijd in beslag nam, berispte de
ziekenhuisdirectie Revva voor “het
ontijdig invullen van de medische
documentatie en verstrekken van
medische zorg aan een ernstig
 `     ~]~]
had Tatyana Revva haar zorgen
bij de onafhankelijke vakbond
Doktersalliantie voor artsen geuit.
Ze stuurde een brief en een video,
waarbij ze klaagde over het tekort
aan beschermende middelen en
andere problemen bij de coronaaanpak
in
haar
ziekenhuis.
De brief en de video werden
openbaar gemaakt. Kort daarop
nam het ziekenhuis disciplinaire
maatregelen, die volgen Revva
ongegrond zijn en alleen maar
genomen vanwege haar kritiek
op het ziekenhuis. Een rechtbank
in Rusland heeft in december
2020 besloten dat de disciplinaire
maatregelen tegen Tatiana Revva
deels onterecht zijn. De rechtbank
droeg het ziekenhuis op om Revva
   `  
geven. De rechtbank vond twee
andere berispingen wel terecht.
Tatiana Revva is van plan om tegen
deze beslissingen in beroep te gaan.
Voor meer informatie over de acties
en het werk van Amnesty kunt u de
website van Amnesty International
bezoeken.

In het nieuwe stripboek Het Waterwapen
zien we hoe de waterlinie ons tijdens het
rampjaar 1672 redde van de Franse invasie.
Het prinselijk hoofdkwartier lag dat jaar
bij Nieuwerbrug. Ons dorp komt daarom
meerdere malen in getekende vorm
voorbij. Maar ook de aanval op Woerden
en de plundering van Bodegraven zijn in de
strip verbeeld. Eind deze maand kunt u in
het Waterlinie Journaal meer over de strip
zien.
Het Waterwapen is te bestellen via:
    +)+
Michiel van de Burgt

Amnesty Nieuwerbrug

brugje
Gezocht
Huurhuis gezocht in dorpskern van Nieuwerbrug voor Dhia van de
dagwinkel graag contact opnemen met 06 22282099

info@pmvanbemmel.nl



7 keer op rij
Beste Wijnsupermarkt

2020

5 keer op rij
Meest Verantwoorde Supermarkt

2020



3 keer op rij
Beste Vleeswaren Supermarkt



2 keer
Klantvriendelijkste Supermarkt

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019


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

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00

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

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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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

