
Nieuwsbrief 28 juli 2013

Uit ’t Winkeltje
Openingstijden tijdens de vakantieperiode
(22 juli t/m 31 augustus 2013)

Maandag 13.00-17.00 uur
Dinsdag  10.00-12.30 uur
Woensdag 10.00-12.30 uur
Donderdag Gesloten
Vrijdag  10.00-12.30 en van 13.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-12.30 uur

Vanaf 2 september staan wij weer op de reguliere tijden voor 
u klaar. Telefoonnummer  ‘t winkeltje 0294-230110

Winkelmedewerkers gezocht
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers v.a. 16 jaar om mee te 
draaien in ‘t winkeltje, voor zowel de vakantieperiode als de 
reguliere periode. Wij bieden ook plaats voor stagiaires v.a. 12 
jaar. Voor informatie en/of aanmeldingen mail of bel naar de 
beheerder: beheerder@dhog.nl of 06-38312050. 

Kanoverhuur

Vanaf heden zijn er via het Dorpshuis ook kano’s te huur. 
Tegen leuke, aantrekkelijke prijzen kunt u genieten van 
de mooie � ora en fauna van de rivier de Aa. Te huur zijn: 
2x 1 persoons kano, 1x 2 persoons Canadese kano en 1x 
3 persoons Canadese kano. Meer informatie: mail of bel 
naar de beheerder:  beheerder@dhog.nl of 06-38312050. 
Voorkom teleurstellingen en reserveer voortijdig. Tijdens 
openingstijden kunt u ook bellen naar ’t winkeltje, 0294-
230110. Het invullen van een inschrij� ormulier en het tonen 
van een legitimatie is verplicht.

Kapster 
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.

Afscheidsreceptie Peuterspeelzaal De Rakkers 
woensdagmiddag 10 juli
Zoals inmiddels bij velen bekend sluit Peuterspeelzaal ‘de 
Rakkers’ per 1 augustus a.s. na ongeveer 36 jaar de� nitief haar 
deuren. Op woensdag 10 juli a.s. willen wij dit van 15.00 tot 
17.00 uur ook afsluiten met een afscheidsreceptie in dorpshuis 
Ons Genoegen (Doude van Troostwijkstraat 20). Wij nodigen 
(oud) bestuursleden, leidsters, ouders en kind(eren) en andere 
betrokkenen van harte uit om hier bij aanwezig te zijn. U kunt 
zicht hiervoor aanmelden via: info@pszderakkers.nl.

Veranderingen in de klankbordgroep

De afgelopen tijd hebben er in de Klankbordgroep wijzigingen 
plaats gevonden wat betreft het personele bestand. Petri 
van ’t Kaar heeft ons na jaren trouwe “dienst” verlaten. Haar 
bevlogenheid om voor ons dorp, zowel naar binnen als naar 
buiten (gemeente), op te komen zullen we gaan missen. Ze 
had een hele goede band met de gemeente, want kom niet 
aan Nieuwer Ter Aa! Vanaf het begin had ze zitting in de 
Klankbordgroep. Nu vond ze het tijd om nieuwe mensen een 
kans te geven om voor Nieuwer Ter Aa op te komen. We willen 
haar hierbij nogmaals bedanken voor al het werk wat ze heeft 
verricht. En als het om nieuwe mensen gaat, het is gelukt! We 
mochten Ineke Kroon en Forien Bouman als klankborders 
welkom heten. Ook voor de Nieuwsbrief heeft zich iemand 
aangemeld en dat is Marieke Plette. We zijn als KBG heel erg 
blij met deze mensen en hopen dat ze zich goed in onze groep 
kunnen vinden om ook voor ons dorp hun steentje te kunnen 
bijdragen.

Fietsvierdaagse bij Dorpshuis Ons Genoegen

De � etsvierdaagse wordt gehouden van 2 t/m 5 juli 2013. U 
kunt starten tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf het dorpshuis. Als 
u minimaal 3 avonden mee� etst ontvangt u een medaille. De 
afstand is 15-20 km. Inschrijfgeld: Volwassenen en kinderen 
ouder dan 14 jaar € 5,00 p.p. , kinderen t/m 14 jaar € 2,50 p.p. 
Kinderen die niet zelf � etsen kunnen gratis mee. Zegt het 
voort. Voor meer info: Jan van Sligtenhorst, 06-38312050 of 
beheerder@dhog.nl.

Agenda
2 t/m 5 juli Fietsvierdaagse
10 juli  Afscheidsreceptie ‘de Rakkers’
20 juli  Oud papier

Herkent u dit bord? Er komen 
verschillende klachten bij ons binnen 
dat er te hard gereden wordt in ons dorp. 
Op deze manier willen wij uw aandacht 
vragen om de 30 km zone in ons dorp 
te respecteren. Wilt u ook uw bijdrage 
leveren aan de veiligheid van Nieuwer Ter 
Aa? Let dan a.u.b op uw snelheidsmeter.



Afhaalpunt in het Dorpshuis

Het Bibliotheekpunt in Nieuwer Ter Aa kan doorgaan als 
een Afhaalpunt. De gemeente Stichtse Vecht heeft met het 
bestuur van het Dorpshuis Nieuwer ter Aa overeenstemming 
hierover bereikt.

Vanaf 1 juli a.s. betekent dit voor u:
Boeken en andere materialen voor kinderen en volwassenen 
kunt u thuis, via de website van de Bibliotheek, reserveren.

U kunt bij het Afhaalpunt uw gereserveerde boeken en 
materialen afhalen en terugbrengen.

Voor diegene die thuis geen computer heeft, komt op 
het Afhaalpunt een computer waarop materialen kunnen 
worden gereserveerd en verlengd.

Het Afhaalpunt zal ruim open zijn, gelijktijdig met de 
openingstijden van ’t winkeltje van Ter Aa in het Dorpshuis.

Op donderdagavond 5 september zal er een voorlichtingsavond 
georganiseerd worden. Deze start om 19.30 in het Dorpshuis. 
Tijdens deze avond krijgt u uitleg over hoe het Afhaalpunt 
werkt. Ook zal er vanaf die datum op een vaste tijd in de week 
hulp zijn bij het boeken uitzoeken via de computer. Deze 
hulp wordt gegeven door de dames die de uitlening in het 
bibliotheekpunt altijd hebben verzorgd.

PeuterPret in Nieuwer ter Aa

Vanaf september 2013 zijn kinderen van 2-4 jaar en hun 
(groot)ouders welkom in dorpshuis Ons Genoegen om elkaar 
te ontmoeten, samen te spelen en samen te ontdekken. Op 
dinsdag- en donderdagmorgen zijn wij open van 8.45 – 11.45 
uur. U kunt samen met uw (klein)kind binnenlopen wanneer 
u dat uitkomt. Er is geen vaste begin of eindtijd. Ook voor 
een uurtje bent u van harte welkom. Elke morgen zijn er twee 
vrijwilligers met ruime ervaring en/of opleiding in de ruimte 
aanwezig  en doen activiteiten met de kinderen. De activiteiten 
zijn niet verplicht. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig 
waar u gebruik van kunt maken om samen te spelen.  U kunt 
er ook voor kiezen om uw kind onder de hoede te laten van de 
vrijwilligers.  Meer informatie over PeuterPret en de bijdrage 
in de onkosten leest u in onze folder. De folder vindt u in het 
dorpshuis of kunt u aanvragen via peuterpretnta@gmail.com 
of via het telefoonnummer: 0294-232924. Bent u nieuwsgierig 
geworden naar dit concept? Kom dan een keer vrijblijvend en 
kosteloos kijken. 

Sing-inn Het Anker

Op D.V. 29 juni wordt er een Sing-inn gehouden met het 
thema: “Tot zegen zijn”. Dit met het oog op de zomerstop. Er 
worden liederen gezongen en een overdenking gehouden.
Voor jong en ouder in Het Anker in Nieuwer ter Aa. Tijd: 18.45 
uur tot ongeveer 19.30 uur. Inloop vanaf 18.30 uur met ko�  e, 
thee, fris.

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 25 augustus aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com

Contactinformatie
Redactie nieuwsbrief Marieke Plette 
nieuwsbriefdhog@gmail.com
Beheerder Dorpshuis Jan van Sligtenhorst
06-38312050 beheerder@dhog.nl
Sleutelbeheerder Cor van Sligtenhorst 06-34181298
Klankbordgroep klankbordgroep@nieuwerteraa.info          
Opmaak Bart de Koning info@bartdekoning.nl

Volleybal
Elke dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur wordt er in 
de gymzaal van het dorpshuis  ‘Ons Genoegen’ gevolleybald. 
Wij doen dit vooral met héél veel plezier. We zijn nog op zoek 
naar mensen die het leuk vinden om met ons een balletje mee 
te slaan. Vanaf september begint het nieuwe seizoen. Kom 
een keertje kijken of meedoen, wellicht is het een blijvertje. 
De contributiekosten zijn € 50,00 voor een jaar.  Voor meer 
informatie:  Natascha 06-50231145                                                                                                                         

Sportieve clinics voor kinderen en hun ouders tijdens 
beweegdag
 
Sportdorp NIKO organiseert op vrijdag 6 september in Nieuwer 
Ter Aa een beweegdag. In de middag zijn basisscholieren 
van harte welkom en ’s avonds mogen alle overige inwoners 
en belangstellenden aan de slag. De beweegdag vindt 
waarschijnlijk plaats in en rondom het Dorpshuis. Hieronder 
vindt u al een groot deel van de activiteiten die worden 
gedaan. Noteer 6 september daarom alvast in uw agenda.

Van 14.30 tot 16.30 uur worden in twee rondes clinics 
georganiseerd voor basisschoolkinderen. De eerste ronde is 
onder schooltijd. De tweede ronde is optioneel. Sportdorp 
hoopt echter op een mooie opkomst, ook van aanmoedigende 
ouders. De kinderen kunnen kiezen uit vier verschillende 
clinics. Waarschijnlijk zijn dit tafeltennis, zelfverdediging, 
poldersport en jeugdgym.

Om 18.30 start de beweegavond voor de overige inwoners. 
Dan worden drie rondes van dertig minuten georganiseerd. 
Deelnemers bepalen zelf aan hoeveel rondes ze meedoen. Er 
worden onder meer clinics aangeboden in conditietraining, 
sportief wandelen, tafeltennis, poldersport, dans, oude-
rengym en hardlopen voor beginners. Tevens kunnen 
deelnemers langs bij de fysiotherapeut, voedingsdeskundige, 
specialist in � etsen en is er een mogelijkheid om te voetballen 
en volleyballen. 

Na a� oop van de clinics is er de mogelijkheid om in te schrijven 
voor een beweegcursus van een aantal weken. De activiteiten 
worden aangeboden in cursusvorm, zodat deelnemers kennis 
kunnen maken met de activiteit en de sportaanbieder. 
Meer informatie over de beweegdag wordt zo snel mogelijk 
gecommuniceerd. Hebt u vragen? Dan kunt u contact 
opnemen met projectleiders Jan van Sligtenhorst en Patrick 
Hilhorst van Sportdorp NIKO. Jan via e-mailadres sligt064@
planet.nl of telefoon 06-38312050 en Patrick is bereikbaar via 
e-mailadres patrick.hilhorst@sportservicemiddennederland.
nl. Natuurlijk kunt u ook dagelijks even binnenlopen bij Jan in 
het Dorpshuis.  


