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Uit ’t Winkeltje

velden van NiTA. Over het dorpshuis heeft u hierboven
kunnen lezen. Jan van Sligtenhorst vertelde dat er in het
kader “Nieuwer Ter Aa Sportdorp “ sportieve plannen zijn,
waarover we vast in de toekomst meer zullen horen, natuurlijk
in nauwe samenwerking met NiTA. Al met al een plezierige
vergadering waarbij we afgesproken hebben zoveel mogelijk
samen te werken en elkaar op de hoogte te houden van de
diverse activiteiten. De gemeente Stichtse Vecht brengt ons
plastic zakken en knijpers om de rommel op te rapen.

Onlangs hebben wij een prijs onderzoek bij A merken gedaan
bij de Albert Heijn in Breukelen en COOP in Kockengen in
vergelijking met ‘t Winkeltje van Ter Aa. Hieronder ziet u het
resultaat. We doen het zo gek nog niet. Vraag naar nog meer
vergelijkingen in ‘t Winkeltje.
Artikelen
COOP AH ‘t Winkeltje C1000
Dubbelfriss
1,13
1,09
1,15
1,13
Duyvis borrelnootjes
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1,87
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1,87
Robijn passiebloem
3,26
3,26
3,26
3,26
Tuc Naturel
0,67
0,68
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0,68
Unox Gelderse RW
2,49
2,15
2,17
2,17
Frou Frou
1,39
1,20
1,21
1,20
Bolletje beschuit
0,71
0,71
0,73
0,71

Dorpshuis

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de situatie
rondom het dorpshuis zorgelijk is. Mede naar aanleiding
van de reacties op Facebook, in de Nieuwer Ter Aa Social
Broadcast, en aan de beheerder, heeft het bestuur aan een
tiental geïnteresseerden op 16 maart een toelichting gegeven
over de aard van het besluit om per 1 mei terug te treden.
Tot dusverre hebben veel mensen aangegeven betrokken te
willen worden bij acties waardoor de kans op voortbestaan
van het Dorpshuis kan toenemen. Zo wordt bekeken of er een
‘Vrienden van’ kring opgezet kan worden die financiële steun
kan bieden. Daarnaast wordt onderzocht of het voorbestaan
van alleen het winkeltje mogelijk is. Helaas heeft het tot
nu toe nog niet geleid tot aanmeldingen van kandidaatbestuursleden. Daarvoor kunt u zich nog steeds melden bij
het bestuur. De komende maand wordt verder gegaan met
alle activiteiten gericht op het voortbestaan. We houden u op
de hoogte.

12 Maart j.l. hadden we het jaarlijks overleg met de diverse
groeperingen in NTA. Hierbij waren tot ons plezier een
aanzienlijk aantal groeperingen vertegenwoordigd. De
Brandweer, de visclub, Oranje Commissie, de Hervormde
Kerk, NiTA. School en natuurlijk de Stichting het Dorpshuis
en de Klankbordgroep. De Brandweer heeft momenteel
16 actieve leden, zij maken zich nog steeds zorgen over
het parkeergedrag in ons dorp. Waarover verder in deze
Nieuwsbrief meer. De visclub heeft 24 leden, zij komen ook
zelf in deze nieuwsbrief aan het woord. De Oranjecommissie
viert 30 april met ons allemaal Koninginnedag, alleen zal
het er dit jaar iets anders uitzien. Met de kerk gaat het ook
goed, met de toren niet helemaal, die is van de gemeente.
NiTA zou graag vaker met dit gezelschap bij elkaar komen, zij
hebben plannen om een aantal nieuwe sportactiviteiten in
NTA te organiseren. De school staat voor de taak op 26 april
een sportdag te organiseren, dit is een landelijk voorstel in
verband met de troonswisseling mogelijk geschiedt dit op de

Kinderoptocht Koninginnedag

Heb je altijd al een prinses willen zijn, een stoere ridder, prins
of grappige nar? Dat komt goed uit want het thema van de
optocht is “prinsen en prinsessen”. Kom je te paard, in een
koets of met je kasteel. Leef je creativiteit uit en laat het zien.
De optocht start om 9.00 uur op de parkeerplaats bij ’t Draaipunt, de muziekkar voorop zorgt voor de vrolijke noot. Voor
elke jeugdige deelnemer aan de optocht is er na afloop weer
een leuke attentie.

Peuterspeelmomenten in Nieuwer Ter Aa?!

Nu de peuterspeelzaal genoodzaakt is te stoppen, wordt er
gekeken of er mogelijkheden zijn om toch Peuterspeelmomenten te blijven organiseren in Nieuwer Ter Aa. Ouders en
andere betrokkenen steunen dit initiatief. Het lijkt dan ook te
gaan lukken om per 1 september te starten met in ieder geval
1 peuterspeelmorgen. Binnenkort volgt een informatieavond
voor ouders en betrokkenen. Er zijn genoeg aanmeldingen
van kinderen om ook een tweede morgen aan te bieden, hiervoor zoeken we alleen nog wel vrijwilligers met een pedagogische achtergrond (opleiding/ervaring). Wordt u ook blij van
dit initiatief en wilt u ons op de een of andere manier helpen
dit goed van de grond te krijgen? Neem dan contact op met
Marieke Plette (wmplette@ziggo.nl).

Agenda
3 april
4 april
5 april
13 april
13 april
20 april
23 april
26 april
30 april
8 juni

Grof huisvuil ophalen tegen betaling! Zie
afval kalender.
Plastic ophalen
Klaverjassen o.s.v. NiTA 20.00 uur
Oud papier
Rommelmarkt Ned. Hervormde Kerk
Fietstocht Gereformeerde Gemeente
Takken ophaaldag
Koningsspelen School met de Bijbel
Koninginnedag
Viswedstrijd voor de kinderen

Bibliotheek

Omdat de school week 18 en 19 meivakantie heeft, zal
de bibliotheek zoals gebruikelijk in deze weken alleen op
woensdagavond open zijn. Dat betekent dus geen bibliotheek
op de maandagen 29 april en 6 mei en de donderdagen 2 en
9 mei.

Nieuws van de Visclub

25 jarig jubileum “Hengelsport Vereniging Nieuwer Ter Aa”
Dit jaar bestaat de visclub 25 jaar en dat wil het bestuur niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Op zaterdag 8 juni 2013 van
09.00 – 12.00 zal er een viswedstrijd op witvis voor de jeugd
tot 16 jaar worden georganiseerd voor de school bij de Aa. De
gevangen vis word vakkundig afgehaakt, gemeten en wordt
terug gezet in het water. Het aas zal door de visclub worden
verzorgd en natuurlijk zal er tussendoor ook wat lekkers te
versnaperen zijn. Deelnemers van deze ochtend kunnen leuke
prijzen winnen en je kunt je vanaf 08.45 aanmelden op de
plek aldaar. De visclub bestaat op dit moment uit 24 leden en
nieuwe leden zijn altijd welkom. Mocht je interesse hebben
om een keer te gaan vissen in ons gepacht viswater De Aa,
dat loopt vanaf de duiker bij de speeltuin t/m de duiker bij
de snelweg in Oud Aa. Voor incidentele vissers van 16 jaar en
ouder zijn er dagkaarten à € 2.50 p.p. te koop in ‘t Winkeltje.
Let wel op de openingstijden!

Parkeren in het dorp

Via deze Nieuwsbrief wil Brandweer Nieuwer Ter Aa het
parkeren in het dorp onder de aandacht brengen. Het
gebeurt regelmatig dat we door diverse straten in het dorp
lopen/rijden en denken, als we nu een incident zouden
hebben in deze straat, dan is het haast onmogelijk om met
de brandweerwagen de straat in te rijden, omdat er auto’s
en bedrijfswagens aan weerszijden van de straat en zelfs op
kruisingen geparkeerd staan. Ook het parkeren bij de kerken
en de voetbalvereniging verdient geen schoonheidsprijs, daar
worden de auto’s ook zeer ruim geparkeerd en het komt zelfs
voor dat de auto’s half voor de brandweeruitrit bij de kazerne
geparkeerd worden. Wij willen u, bewoners, verenigingen,
kerken, school en bedrijven, vragen het parkeren bij uw
gezin, leden, personeel enz. onder de aandacht te brengen.
Als Brandweer hebben wij de taak de veiligheid op het dorp
en daarbuiten te waarborgen, met als hoogste prioriteit het
redden van mens en dier en wij zouden daar graag de ruimte
voor krijgen, mocht het nodig zijn. Wij zijn er voor u, bent u er
ook voor ons? Bedankt voor u medewerking!
Met veilige groet, Brandweer Nieuwer Ter Aa

Rommelmarkt Hervormde kerk Nieuwer Ter Aa.

Op D.V. 13 april wordt er een rommelmarkt gehouden door de
Hervormde Gemeente te Nieuwer Ter Aa. Op D.V. 6 april komen
we bij u langs voor spullen die we op de rommelmarkt kunnen
verkopen. Ook zullen we op 6 april stroopwafels verkopen voor
het goede doel: Woord & Daad. Grote spullen zullen alleen na
telefonisch overleg mee genomen worden. De rommelmarkt
wordt gehouden van 10.00 uur tot 13.30 uur bij ‘Het Anker‘
achter de Hervormde kerk. Doel van de opbrengst is Stichting
‘Open Doors’ en de Hervormde gemeente. U kunt ons bereiken
op de nummers: 06-24786148, Jaco van Sligtenhorst of 0645231721, Dries van Selm. Van harte welkom!

Kapster in het Dorpshuis Ons Genoegen

Op zaterdagmorgen is kapster Diana Zagt in het dorpshuis
aanwezig. Zij werkt alleen op afspraak. U kunt u haar bellen op
06-38237033 0f 0294-285810

Bezoek

Vanuit de gemeente Vianen is er voor de kern Everdingen en
vanuit de gemeente Lopik voor de kern Polsbroek onlangs
veel interesse getoond voor ons concept van het dorpshuis
Nieuwer Ter Aa. Natuurlijk zijn we hier zeer trots op dat ze
juist bij ons komen kijken, maar hebben we wel onze zorgen
uitgesproken over de voortgang van het project en dat we in
deze moeilijke tijden wel tegen dingen aanlopen. Wij staan
nog steeds achter ons project, maar wat de toekomst ons
brengen zal is voor ons ook nog ongewis.

Fietstocht 20 april

Het mooie weer komt er aan, tijd om op de fiets te stappen
door de mooie omgeving waaronder Kasteel de Haar. We
starten bij aannemersbedrijf den Hertog, Ter Aaseweg 14,
tussen 10.00 en 11.30 uur. Enkele stops incl. consumptie
onderweg. De opbrengst is voor de zending en evangelisatie.
€ 5,00 p.p. Of €25,00 max. per gezin inschrijfgeld. U fietst toch
ook mee? Voor inlichtingen Cor van Sligtenhorst 06-34181298

Klaverjassen bij o.s.v. NiTA

Vrijdag 5 april is er bij o.s.v. NiTA een gezellige klaverjasavond
vanaf 20.00 uur, opgeven bij Gerard Wiebes 06-14642352 of
Peter Voorend 06-18553064 Met leuke prijzen. Inschrijven
€3,00 per persoon.

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit
dan t/m 25 april aan via beheerder@dhog.nl
Contactinformatie
Beheerder Dorpshuis, redactie nieuwsbrief
Jan van Sligtenhorst 06-38312050 beheerder@dhog.nl
Sleutelbeheerder Cor van Sligtenhorst 06-34181298
Klankbordgroep klankbordgroep@nieuwerteraa.info
Opmaak Bart de Koning bart@bartdekoning.nl

