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Uit ’t Winkeltje

Zoals u wellicht al heeft gelezen zijn wij over gegaan naar een 
andere leverancier. Hierdoor kunnen wij u blijvend scherpe 
prijzen voor uw boodschappen aanbieden. Laat u verrassen 
door de leuke aanbiedingen in de winkel op het schap 
tegenover de kassa. Naast onze bezorgservice kunnen wij voor 
u ook diverse leuke, door u zelf uitgekozen producten in de 
vorm van een pakket aanbieden aan bv. een zieke, bruidsparen 
of een  jarige. Wij pakken het dan voor u in en zorgen dat het 
op de plaats van bestemming wordt afgeleverd. Vraag naar de 
voorwaarden bij de beheerder. Heeft u nog vragen suggesties 
of bestellingen bel gerust naar ’t winkeltje: 0294-230110.

Wilt u gaan BBQ-en?
Bestel uw pakketten via ‘t winkeltje!

Wij doen al jaren lang zaken met de keurslager Langelaar 
uit Kockengen, Via ‘t winkeltje kunt u ook uw BBQ pakketten 
bestellen en indien gewenst laten bezorgen. Vraag naar 
prijzen en voorwaarden bij de beheerder.

Peuterspeelmomenten

Vanaf september 2013 kunnen de peuters (vanaf 2 jaar)  uit 
Nieuwer Ter Aa en omgeving in het dorpshuis komen spelen 
op dinsdag- en/of donderdagmorgen  onder deskundige 
leiding. Naast het spelen gaan we ook met elkaar zingen, 
knutselen en allerlei andere leuke dingen leren. Wilt u uw 
peuter aanmelden of meer informatie over de speelmomenten 
dan kunt u contact opnemen met Marieke Plette (wmplette@
ziggo.nl / 0294-232924).

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.

Sportdorp NIKO

Aankomende weken staan er diverse activiteiten te gebeuren 
die vanuit sportdorp NIKO zal worden georganiseerd. Zo zal 
er bijvoorbeeld na het Beachvolleybaltoernooi op iedere 
woensdagavond vanaf 19.30 uur gevolleybald kunnen 
worden op het veldje voor de school aan de Aa. Ook zal er een 
soort sport en beweegdag komen waarbij u diverse sporten 
of bewegingsactiviteiten kunt uit proberen om vervolgens uw 
keuze voor een bepaalde sport te maken. Hier kunt u dan ook 
advies krijgen van diverse specialisten zoals bv. Fysiotherapie 
praktijk Brouwers Swinkels en voedingsdeskundige 
mevr. Van Vliet uit Kockengen. Voor meer info zie: www.
sportdorpnieuwerteraa.nl. Heeft u nog suggesties meld ze 
gerust bij projectleider Jan van Sligtenhorst: sligt064@planet.
nl of 0638312050

Gezocht…. 

Enkele vrijwilligers met “groene vingers” om de perkjes  bij o.a. 
de bomen in de Dorpstraat, Wilhelminastraat en het tuintje 
bij het Dorpshuis  te ontdoen van onkruid en het netjes bij te 
houden. U kunt zich hiervoor opgeven bij Theo den Hertog 
of Frans Wiebes. Namens de klankbordgroep alvast bedankt.

Visclub

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 wordt 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. Vanaf 16 jaar 
zijn er dagkaarten a 2.50 p.p. te koop in het winkeltje van “Ons 
Genoegen”, let dan wel op de openingstijden hiervan.

Zendingsavond in Nieuwer Ter Aa

Op woensdag  5 juni  vindt in kerkelijk centrum  Het Anker  
een zendingsavond plaats. Op deze avond zullen Maarten 
en Arine Kommers, uitgezonden via de GZB ( gereformeerde 
Zendingsbond)  en nu met verlof in Nederland  een presentatie 
geven van hun werk in Peru.  De familie Kommers wordt mede 
gesteund door de Hervormde  gemeente van  Nieuwer Ter  
Aa  en tijdens hun verlofperiode bereid om in onze gemeente 
een presentatie te komen geven. De avond wordt geopend 
om 19.45 uur en rond 22.00 uur afgesloten. U bent allen van 
harte welkom in Het Anker,  Kerklaan  in Nieuwer Ter Aa.  Voor 
verdere informatie  mklopper@planet.nl.

Agenda
1 juni  Oud Papier
1 juni   Zomerstartwandeling
  (opgeven in ’t winkeltje)
8 juni   Viswedstrijd bij de Aa ter viering van 25 
  jarig bestaan Visclub Nieuwer Ter Aa
19 t/m 22 juni Beachvolleybaltoernooi OSV Nita



Zomerstart 1 juni

Doe zaterdag 1 juni mee met een inspirerende themawandeling 
over Boterwal en Bosdijk. Start half 10 in het dorpshuis, met 
koffi  e plus verrassende specialiteiten die we onderweg ook 
tegen zullen komen. Opgeven via egbertbouman@solcon.nl.

Collectanten gezocht voor de nierstichting

De nierstichting is op zoek naar nieuwe collectanten voor haar 
jaarlijkse collecte in de derde week van september (15 t/m 21 
september).Ben je geïnteresseerd en heb je tijd? Meld je dan 
nu vast aan bij: Janke Dijkstra, Ruwielstraat 10 Nieuwer Ter Aa, 
jankedijsktra@casema.nl, mobiel: 06-13104472

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 23 juni aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Beheerder Dorpshuis Jan van Sligtenhorst
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Sleutelbeheerder Cor van Sligtenhorst 06-34181298
Klankbordgroep klankbordgroep@nieuwerteraa.info          
Opmaak Bart de Koning info@bartdekoning.nl

(advertentie)

TE KOOP Kerklaan 6a te Nieuwer Ter Aa 

Appartement op de 1e verdieping met onder andere 
lichte woonkamer met toegang tot balkon op het Zuiden. 
Open keuken met inbouwapparatuur. Slaapkamer met 
aangrenzende badkamer. Vlizotrap naar verdieping met 
dakramen waar extra kamer gecreëerd kan worden. In de 
kelder een ruime berging van 20 m². Vraagprijs; € 159.500,- k.k.  

Bel nu voor een bezichtiging!  Vida makelaars og 0297- 212987 
info@vidamakelaars.nl www.vidamakelaars.nl

Na de prachtige Vreedenhoff excursies met Harry de Koning 
organiseert dorphuis Ons Genoegen een thuiswedstrijd in ons 
eigen stukje Groene Hart. Met Boterwal, Bosdijk en meer.  
 
Culinaire start in dorpshuis  
Adres : Doude van Troostwijkstraat 20 
Bij de koffie mag u een paar verrassende 
specialiteiten verwachten die we onderweg 
ook tegen zullen komen. 

Zomerstartwandeling 
Boerenland, Bosdijk en Boterwal 
Zaterdag 1 juni 9:30u-13:00u 
Vanuit Dorpshuis Ons Genoegen, Nieuwer Ter Aa 
 

Opgeven 
Bij gids Egbert Bouman: 
egbertbouman@solcon.nl 
of bij dorpshuisbeheerder 
Jan van Sligtenhorst: 
06-38312050. 
 
De kosten zijn 2 Euro, 
koffie inbegrepen. 
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