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Appeltje van Oranje
Zo als u inmiddels door diverse aankondigingen hebt kunnen
vernemen is er op zaterdag 28 mei a.s. een dorpsfeest in en rondom
het Dorpshuis. Het belooft een ware happening te worden. Alle
“Draaienezen” worden hiervoor uitgenodigd, u komt toch ook?
Ook voor de kinderen zal er veel te doen zijn. Eten en drinken is
“gratis” voor de dorpsbewoners. U krijgt dan ook te horen of we de
grote Appel hebben gewonnen. Leest u nog even het programma
na wat u de afgelopen week heeft ontvangen.
Lekker gegeten (ingezonden)
Afgelopen 19 mei was er weer een heerlijke maaltijd voor de
ouderen. Dit keer ging het om “vergeten” groenten. We hebben b.v.
tomatensoep gegeten van tomaten die we normaal aan de dieren
voeren omdat er een “plekje o.i.d.” op de tomaat zat die dan niet in
de winkel te koop zijn maar wel prima om te eten. Dat was ook met
de aardappels zo, wel gewassen maar ongeschild gekookt. Al met
al was het heerlijk, evenals het toetje van fruit dat je ook makkelijk
zelf in de tuin kan laten groeien. Het eten was ditmaal gemaakt
door een jongedame die leert voor het hotel management.
Aankomende maaltijd is op 7 juli a.s. en dat zal een verrassing
worden heb ik begrepen. Een mee-eter.
Koffie/spelochtend
Donderdag 23 juni a.s. is er koffie-/spelochtend. U bent van harte
uitgenodigd hier aan deel te nemen. Onder het genot van een
lekker bakkie koffie of thee en een lekkernij kunt u uw spelletje
spelen met de anderen. Het was de laatste keer heel gezellig en
we zullen er alles aan doen om dit ook nu weer zo leuk mogelijk te
maken. Deze ochtend hoeft u niets te betalen en u wordt eventueel
gratis gehaald en thuis gebracht.
Maaltijd
Op donderdag 7 juli a.s. is er weer een maaltijd voor de ouderen.
De activiteitencommissie is iets leuks van plan te doen en gaan
daarvoor stappen ondernemen. Wilt u zich voor 4 juli a.s. opgeven
bij Ineke Kroon, tel. 0294-232143 of Truus van Drogenbroek tel.
0294-231821. Wanneer u zich opgeeft krijgt u ook gelijk te horen
wat de bedoeling wordt. Over het vervoer hoeft u niet in te zitten,
want garage Vossestein heeft een speciale auto ter beschikking
gesteld om de mensen die slecht ter been zijn toch naar de maaltijd
te laten komen en deze worden dan ook weer thuis gebracht.

juni 2016
Buitenkast AED
Het Dorpshuis beschikt sinds kort over een buitenkast voor de AED.
Deze zal eerdaags geplaats worden. Mensen die een AED diploma
of certificaat hebben worden verzocht zich aan te melden bij www.
hartslagnu.nl. U wordt dan in het systeem opgenomen en u kunt
dan bij een calamiteit via de alarmcentrale worden opgeroepen
om in actie te komen. Op dit moment zijn er in Nieuwer Ter Aa
zes burgerhulpverleners. Ook kunt u contact opnemen met Frans
Wiebes. We hopen de kast in de eerste week van juni in gebruik te
kunnen nemen in aanwezigheid van de pers.
Attentie, attentie!
Er is al eerder over geschreven maar bij het Dorpshuis is een
container voor het inleveren van uw frituurvet. U kunt dit inleveren
in gesloten flessen. Goed voor het milieu en voor het Dorpshuis, de
opbrengst is nl. voor het Dorpshuis.
Wist u dat..,
… Arie van Zutphen het Dorpshuis van binnen en buiten heeft
geschilderd en dit op vrijwillige basis heeft gedaan.
… Jannie de Kruif mooie kaarten maakt en de opbrengst voor het
Dorpshuis is.
… Jannie ook mooi kan borduren, zie de washandjes en
handdoeken in ’t winkeltje, waarvoor ook hier geldt dat de
opbrengst voor het Dorpshuis is.
…de fa. Vossestein een auto voor de ouderen beschikbaar heeft
gesteld voor het vervoer van de ouderen die naar de maaltijd gaan.
… er zich veel vrijwilligers hebben aangemeld om het Dorpsfeest
op de 28e tot een groot succes te maken.
… wij erg blij zijn met het Appeltje en met de mensen die hier aan
hebben mee geholpen, direct of indirect.
…we de volgende keer verder gaan…
Gevraagd
wij zijn nog op zoek naar een vrijwilliger die de grote zaal (sportzaal)
van het Dorpshuis wil schilderen. Voel je je geroepen of wil je het
met meerderen doen, neem dan contact op met de beheerder van
het Dorpshuis, Cor van Sligtenhorst.
AED
Deze apparaten zijn te vinden in ’t Draaipunt, Dorpshuis ‘Ons
Genoegen’, in ’t Anker en de brandweerkazerne. Maar bel altijd
eerst 112.
Klachten?
Over het dorp, door bijvoorbeeld defecte lantaarnpalen, losse
stoeptegels en dergelijke, neem dan contact op met de gemeente
Stichtse Vecht via TIC (telefonisch informatie nummer) 14 0346 of
via www.stichtsevecht.nl, formulier “melding leefruimte”.

Agenda
Fietsdriedaagse
Dit jaar wordt de avondfietsdriedaagse gehouden op 29, 30 juni en
1 juli 2016. Er worden mooie tochten uitgezet en er wordt rekening
mee gehouden dat er ook kinderen kunnen mee fietsen. Zet u het
vast in de agenda. Het wordt de moeite waard.

01 juni
10 juni 		
18 juni
18 juni 		
23 juni 		
29 juni - 1 juli
7 juli		

Informatieavond Dorpskerk
Dorpsbarbecue
Viswedstrijd Visclub
Oud papier
Koffie- en spelochtend
Fietsdriedaagse
Maaltijd 55+-ers

Zelfredzaam thuis
We gaan alweer richting vakantie tijd. Al is het natuurlijk niet zo
dat iedereen op vakantie gaat of kan. Maar als het zonnetje schijnt,
schijnt het voor ons allemaal. En ja, soms moeten we het wel eens
een poosje zonder doen, maar het goede nieuws is dat in Nederland
het weer nooit lang hetzelfde is. Wat wel hetzelfde blijft is, dat u mij
mag bellen als u problemen tegen komt met uw zelfredzaamheid
thuis. Van welke aard dan ook. Huis, tuin of keuken problemen. Een
helpend handje hier of daar of een chauffeur nodig voor arts of
ziekenhuis bezoek, geef bijtijds een belletje en we proberen er een
mouw aan te passen. Mocht het zo zijn dat u me per telefoon niet
kan bereiken, dan is daar de mogelijkheid dat ik met vakantie ben.
Met regenpak en laarzen mee want we blijven in Nederland. Dus
hebt u vragen bel bijtijds 0294-234571. Cok Wiebes.
“Hengelsport Vereniging Nieuwer Ter Aa”
organiseert ‘’Jeugd viswedstrijd’’
Op zaterdag 18 juni 2016 van 09.00 tot ca. 12.00 uur zal er weer
een viswedstrijd op witvis ,voor de jeugd tot 16 jaar, worden
georganiseerd voor de school bij de Aa. Deelnemers van deze
ochtend kunnen leuke prijzen winnen en je kunt je vanaf 08.45 uur
aanmelden op de plek aldaar.
Dorpsbarbecue 10 juni 2016
In de vorige nieuwsbrief stond al een stukje geschreven over de
te houden barbecue op het speelveld van de basisschool. Heeft
u/jij zich al opgegeven? Dit kan nog tot 4 juni a.s. bij Carla van
Dijk, tel. 0294-233080, e-mail: mj.vandijk@ziggo.nl of bij Sarie den
Toom, tel. 0294-234298. In het dorp is er een uitnodiging rond
gebracht. Buiten ons dorp kan men zich telefonisch of per e-mail
opgeven. We hopen op veel reacties. De kosten zijn € 9,00 p.p. voor
volwassenen en jongeren op het Voortgezet Onderwijs, € 5,00 p.p.
voor kinderen op de basisschool en gratis voor kinderen t/m 3 jaar.
Voor inlichtingen kan men bij bovenstaande personen terecht.
Carla, Liesbeth, Sarie, Dries en Ina.
‘Bouw je mee?!’
Op D.V. 17 en 18 augustus a.s. organiseren de beide kerken van
Nieuwer Ter Aa een middag voor kinderen. De middagen staan in
het teken van het verhaal van de Ark van Noach. Waarom bouwde
Noach eigenlijk een ark? En hoe groot was de ark? Tijdens deze
middagen zullen we samen eten, vertellen, de kinderen mogen
hun eigen ark gaan bouwen; zal het lukken om ze drijvend te
krijgen? Als afsluiting zullen we op 18 augustus om 19.00 uur een
echt vuur ontsteken. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar oud zijn van
harte welkom, opgeven is niet nodig. De locatie is Dorpshuis Ons
Genoegen. Beide middagen starten om 12.00uur en duren tot
16.00uur. Ben je ouder dan 12 jaar en vind je het ook leuk om te
komen? Dan ben je van harte welkom om de jongere kinderen een
handje te helpen!
Terugblik Koningsdag 2016 				
Wij hadden niet durven hopen dat het zo’n mooie dag zou
worden! De weersvoorspellingen een dag tevoren waren niet
best, waardoor de spanning toch wel een beetje opliep! (En)
door deze voorspellingen werd ons spontaan aangeboden het
ontbijt binnen op te zetten, Dorpshuis hartelijk dank hiervoor!!
Zodoende werd het een erg knus begin van de dag en daarmee
werd de toon gezet. De kinderen hadden hun best gedaan om hun
“voertuig” zo mooi mogelijk te versieren en ook hierdoor werden
wij verrast! Fijn dat er veel meededen! Vervolgens werd het een
gezellig samenzijn tijdens de koffie in ’t Draaipunt en ook tijdens
de markt die behoorlijk druk bezocht werd. De waterballen waren
hierbij een trekpleister, met soms wel een wachtrij van 45 minuten!
De Dorpskraam trok hierbij ook veel publiek! De diverse foto’s en
attributen leverden veel gesprekstof op. Verhalen over toen en nu!
Hiermee werd het doel van deze kraam bereikt. Met dank aan Truus
den Hartog en Willemijn den Hertog die met veel enthousiasme
een praatje maakten met de bezoekers. Uiteraard is iedereen

benieuwd naar de uitkomst van de Quiz. De winnaar van de quiz
is: Dhr. E. Hulsman. Ook benieuwd naar de antwoorden? Neem
een kijkje in het Dorpshuis daar hangen de vragen en antwoorden
van de Dorpsquiz. De kinderen kregen ‘s middags een geweldige
voorstelling van Meester Wes en Kip, mede mogelijk gemaakt door
2 spelers van onze plaatselijke toneelvereniging. En de zeskamp,
die we vooraf bijna in het water zagen vallen, werd een waar succes
met uiteindelijk in het water vallende deelnemers.

Wat waren jullie sportief, petje af! Zelfs Burgemeester Witteman
kwam nog een keer terug om de sfeer op ons dorp te proeven.
De dorpsloop, de wedstrijd van het jaar op ons dorp, was ook
weer een echte wedstrijd met eindsprints van, vooral, de jongste
deelnemers! Als afsluiter kon iedereen meedoen aan de nachttocht.
De nachttocht werd ook werkelijk goed bezocht en wat hebben we
het ook hier ontzettend getroffen. Kortom, wat een dag!! De sfeer
was goed, we hoorden positieve geluiden en iedereen was blij.
Dorpsgenoten, dank voor jullie aanwezigheid hierbij! Wij willen
iedereen die zich heeft opgegeven, voor welke activiteit dan
ook, bedanken voor hun deelname. Alle vrijwilligers die deze
dag belangeloos voor ons klaar stonden, wij hebben jullie hulp
nodig gehad! Ontzettend bedankt hiervoor! Jullie hebben nog
één ontknoping tegoed en dat is de uitkomst en de winnaar
van de nachttocht! De nachttocht is gewonnen door groep 17,
de groep van: Bert en Kirsten van Selm, Caitlin Fokker, Elsemiek
Fokker, Melissa vd Klashorst, Lianne en Mark Terpstra, Sjoerd Brand,
Cees Langelaar en Loes Versteegh. De uitkomst was een lied, op
de wijs van “Oh Denneboom”, met het, op mooie wijze, zingen
van het lied kon de draak verdoofd worden om zo de kroon weer
terug te kunnen brengen bij de Koning!! Groep 17 wist het lied te
ontcijferen, ontzettend goed gespeeld!! Het lied luidt als volgt:
Oh kroonjuweel Oh kroonjuweel. Wanneer ben je terug in mijn kasteel?
Je werd laatst uit mijn kamer gejat en nu ben ik het behoorlijk zat. Oh
kroonjuweel Oh kroonjuweel Kom mee terug naar mijn kasteel!
Nogmaals onze hartelijke dank aan u, onze dorpsbewoners,
deelnemers aan de activiteiten en alle vrijwilligers voor jullie
aanwezigheid en inzet. Wij hebben genoten van jullie enthousiasme
en begroeten u graag weer op Koningsdag 2017! Hartelijke groeten,
Het Oranje Comité; Liesbeth Bouthoorn, Margret Roelofsen, Remko
Knol, Eline Peters, Stephanie van Selm, Peter de Jong, Arjen Peters,
Sandra Wiebes

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan
t/m 20 juni aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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