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Even na praten 
Dat was het op zaterdag 9 april jl. Toen werd er terug gekeken op 
het bezoek van koningin Maxima aan ons dorp. Er waren zo’n 50 
mensen op deze bijeenkomst en we genoten volop van de filmpjes 
en foto’s die werden getoond. En later werd er weer nagepraat 
onder het genot van een drankje en hapje. “Zag je haar, dat had 
ik niet eens gezien, op de dag zelf”, zei één van de aanwezigen 
en zo kwamen de verhalen los. Wat ook erg leuk was dat de oud 
wethouder dhr. Jaap Verkroost langs kwam om te zien hoe het er 
aan toe is gegaan. Hij was onder de indruk en hoopte dat we de 
eerste prijs van de appeltjes van Oranje mochten ontvangen maar 
vond ook dat dit al een hele prestatie is. Ook kwamen er diverse 
vragen of men foto’s kan bestellen. Nou dat kan, er komt in ’t 
winkeltje een lijst te hangen waar u uw naam op kunt zetten en 
welke foto u wilt bestellen. De foto’s kosten € 1,00 per stuk. U kunt 
dit ook digitaal aanvragen. Het was een erg gezellige middag.

Dorpsfeest
Op zaterdag 28 mei a.s. wordt er een dorpsfeest gehouden in het 
kader van het winnen van één van de appeltjes van Oranje. U leest 
hier meer over in deze Nieuwsbrief.

Maaltijd
Het is weer zo ver, donderdag 19 mei a.s., is er weer een maaltijd 
voor de ouderen en alleenstaanden. Bent u nog nooit eerder 
geweest, dan wordt het toch eens tijd om aan te schuiven. Heeft 
u problemen met vervoer, geen probleem, u wordt opgehaald en 
weer thuis gebracht. De kosten zijn € 10,00 per persoon, daar hoeft 
u het niet voor te laten en dat het altijd gezellig is blijkt wel uit de 
stukjes welke eerder in de nieuwsbrieven zijn beschreven. U kunt 
zich opgeven bij Truus van Drogenbroek, tel. 0294-231821 of bij 
Ineke Kroon, tel. 0294-232143. Wilt u zich voor 17 mei a.s. opgeven, 
dan komt het helemaal voor elkaar. En wie het eerst komt ook het 
eerst maalt. De zaal is open vanaf 17.45 uur en het is natuurlijk in 
het Dorpshuis. De volgende koffie-/spelochtend is op 23 juni a.s. en 
de maaltijd op 7 juli a.s. (dit belooft iets aparts te worden).

Schoenverkoop
Op dinsdag 17 mei a.s. van 9.00 tot 12.00 uur is er een 
schoenenverkoop in het Dorpshuis van dhr. H.v.d Wilt. 

Doude van Troostwijkstraat
Afgelopen maandag 18 april jl. is er een bijeenkomst geweest 
voor de herstructurering van deze straat. Er was ook iemand van 
de gemeente bij die de vragen beantwoordde welke door de 
bewoners werden gesteld. Het was een prima avond waarin de 
ideeën werden gedeeld. De bewoners krijgen nog een verslag 
en voor diegenen die belangstelling hebben hoe het ongeveer 
gaat worden, de nieuwe Doude van Troostwijkstraat, kan de 

Agenda
14 mei  Wandeltocht VBWC
17 mei  Schoenenverkoop
19 mei  Maaltijd 50+-ers en alleengaanden
21 mei  Oud papier 
28 mei  Feestdag Appeltje van Oranje
28 mei   Zangavond zondagsschool
01 juni    Informatieavond Dorpskerk
10 juni   Dorpsbarbecue
18 juni   Viswedstrijd Visclub

voorgestelde situatie inzien in het Dorpshuis, waar Cor ook de 
nodige informatie kan verstrekken, dat kan ook bij Theo, Cornelis-
Jan of Frans.

Containers
Inmiddels zult u het wel ervaren hebben dat de plastic zakken 
moeilijk in de nieuwe containers passen. U wordt aangeraden deze 
zakken niet meer zo vol te doen omdat ze anders niet passen in de 
nieuwe container. Als de oude zakken op zijn komen er nieuwe en 
deze zijn aangepast aan de container. Ook staat op deze zakken 
wat u er voortaan in kunt doen.

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”.

Aangepaste Openingstijden ‘t winkeltje van Ter Aa in April en Mei
Maandag 25-04  gesloten  13.00-17.30 uur
Dinsdag 26-04  10.00-12.30 uur 13.00-17.30 uur
Woensdag 27-04 (Koningsdag) 10.00-12.30 uur gesloten
Donderdag 28-04  10.00-12.30 uur gesloten
Vrijdag 29-04  10.00 -12.30 uur 13.00 – 17.30 uur
Zaterdag 30-04  10.00-12.30 uur
Maandag 02-05  gesloten  13.00-17.00uur
Dinsdag 03-05  10.00-12.30 uur 13.00-17.00uur
Woensdag 04-05   10.00-12.30 uur gesloten
Donderdag 05-05   gesloten    
Vrijdag 06-05  10.00 -12.30 uur 13.00–17.30uur
Zaterdag 07-05  10.00-12.30 uur

Maandag 16-05  gesloten
 
Zelfredzaam thuis
Na alle feestrumoer over de komst van Koningin Maxima, zijn we 
nu weer terug in de orde van de dag. Waarin we doorgaan met de 
dingen waar we mee bezig waren. Of niet. Want je leven kan zo 
maar ineens drastisch veranderen. En ook dat maken we mee in 
ons dorp. Het kan ook zo zijn dat uw leven langzaam een beetje 
verandert, waarin het niet meer kan zoals u het gewend was. Waar 
hulp nodig is bij dingen die u eerst zelf kon. Of misschien zijn er 
aanpassingen nodig in huis of tuin om het leven net even wat 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 mei aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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makkelijker te maken. Als u daar tegen aan loopt en u wilt eens van 
gedachten wisselen over hoe het ook zou kunnen, mag u gerust 
bellen. Het hoeft niet over grote en ingewikkelde zaken te gaan, 
(mag wel) als u behoefte heeft aan ruggespraak pak rustig de 
telefoon en bel. Cok Wiebes  tel. 234571. Dan kunnen we er samen 
naar kijken.

NiTA Keuken open met Koningsdag 
Van 16.00 uur tot 18.00 uur is de keuken open. Maak het uzelf 
gemakkelijk en kom lekker eten bij het Draaipunt.  Hopelijk hebben 
we lekker weer,  want dan staat ons gezellig terras voor u klaar. Tot 
dan! 

Nieuwer Ter Aa viert feest!
Zoals al eerder aangekondigd willen we op zaterdag 28 mei a.s. met 
het hele dorp vieren dat  Dorpshuis Ons Genoegen een Appeltje 
van Oranje heeft mogen ontvangen.  Het feest start om 10.00 uur 
en duurt tot ongeveer 14.30 uur, en zal rondom het Dorpshuis 
gevierd worden.  Er worden allerlei activiteiten voor jong en oud 
georganiseerd. Alle activiteiten worden gesponsord door het 
Dorpshuis, evenals een kop koffie of thee of een beker fris met een 
heerlijk stuk versierde cake voor elke dorpsbewoner.  Tevens zal 
er van 10.00 – 12.00 uur een markt zijn met o.a. streekproducten. 
Wilt u/jij ook iets aanbieden/verkopen dan kunt u dit opgeven 
voor 9 mei a.s. via lisedenhertog@hotmail.com of in het Winkeltje. 
Graag erbij vermelden of u een kraam van 4 meter of 2 meter wilt 
hebben en graag een indicatie van wat u wilt aanbieden/verkopen. 
We hopen uiterlijk een week voor het feest bij iedereen een brief 
in de brievenbus te doen met alle informatie en het volledige 
programma. (Wilt u of jij deze dag ons ondersteunen als vrijwilliger 
dan horen wij dit graag via bovenstaand mailadres of via het 
Winkeltje)

Zangavond zondagsschool ‘De Zaaier’ 
Op D.V. zaterdag 28 mei hopen we de zangavond van de 
zondagsschool te hebben. Wij willen u en jou hiervoor van harte 
uitnodigen! De avond begint om 19.00 uur in de Gereformeerde 
Gemeente kerk in Nieuwer Ter Aa. Het thema zal zijn: ‘Laat de 
kinderen tot Mij komen.’ Deze avond zullen we afscheid nemen 
van Kristel de Jong en John Guravage. De kinderen op de 
zondagsschool vragen elke zondag weer om voorbede te doen 
voor o.a. de vele vluchtelingen die Europa en Nederland binnen 
komen. Wij merken dat zij zich bewust zijn van de erbarmelijke 
omstandigheden waarin deze mensen verkeren. Aangezien de 
meeste vluchtelingen islamitisch zijn, hebben velen nog nooit 
van genade gehoord of een Bijbel gelezen. Daarom willen wij 
met de zangavond collecteren voor evangelisatiewerk onder 
vluchtelingen in AZC Utrecht. Dit wordt gedaan door het platform 
‘Kerk en Vluchteling Utrecht’ onder supervisie van Stichting Gave. 
Stichting Gave heeft veel kennis betreffende evangelisatiewerk 
onder vluchtelingen. Zij gelooft dat Christenen en kerken in de 
buurt van asielzoekers de eerstverantwoordelijke zijn om de 
vluchteling gastvrij te ontvangen. Daarom traint en ondersteunt 
zij vrijwilligers en lokale kerken om contacten op te bouwen 
met asielzoekers, hen Gods liefde te laten zien en in contact te 
brengen met Gods Woord.  Heeft u een paar uurtjes over en wilt 
u graag meehelpen in het AZC in Utrecht? Kijk op www.kerk-en-
vluchteling-utrecht.nl of mail naar annemarievanputten@gave.nl 
Heeft u algemene vragen m.b.t. vluchtelingen en statushouders, 
kijk dan op www.gave.nl. We hopen u en jullie te ontmoeten! De 
leiding van de zondagsschool 

Wandeltocht VBWC 
Op zaterdag 14 mei 2016 organiseert de Vereniging Brandweer 
Wandel Club een wandeltocht  van 40 km vanuit  de 
Brandweerkazerne Nieuwer Ter Aa aan de Dorpsstraat. Wilt u de 
uitdaging aangaan om eens met een gezellige groep (brandweer)
mensen mee te wandelen dan nodigen wij u graag uit!! Om de 
ongeveer 10 km is er een uitrustpost met koffie, thee, water en wat 

lekkers. Er zijn mogelijkheden om op eigen gelegenheid de tocht 
in te korten, maar dat is dan wel zonder rustposten. De kosten voor 
niet leden zijn € 2,00 en de start is om 7.00 uur. Heeft u interesse, 
dan graag opgeven voor donderdag 11 mei 2016 per mail aan: 
brand.a@casema.nl

Dorpsbarbecue 2016
Dit jaar willen enkele leden van de Hervormde Gemeente weer 
een dorpsbarbecue organiseren op D.V. vrijdagavond 10 juni a.s. 
De barbecue wordt gehouden op het speelveld van de basisschool 
(Doude van Troostwijkstraat). Aanvang. 18.45 uur. Hierbij is 
iedereen van harte uitgenodigd. De kosten voor volwassenen en 
jongeren op het voortgezet onderwijs € 9,00 p.p., kinderen op 
de basisschool € 5,00 p.p., en kinderen t/m 3 jaar gratis. Opgeven 
kan bij Carla van Dijk, Honderdschelaantje 5, tel. 233080, e-mail: 
mj.vandijk@ziggo.nl of Sarie den Toom, van Rennessestraat 6, tel. 
234298. Betaling kan dan op de avond zelf. In het dorp wordt nog 
een uitnodiging rond gebracht. Buiten het dorp aanmelden zie 
bovenstaande. Voor inlichtingen kan men ook bij bovengenoemde 
personen terecht. Carla, Dries, Ina, Liesbeth en Sarie.

Als ramen konden spreken...
Informatieavond over de restauratie van de Glas in Lood ramen 
van de Dorpskerk in Nieuwer Ter Aa. Heeft u altijd al meer willen 
weten over de bijzondere Glas in Lood ramen? Kom dan naar de 
informatieavond in het Anker. De Dorpskerk met het beroemde 
orgel en bijzondere glaskunst is gezichtsbepalend voor Nieuwer Ter 
Aa.  Een historisch gebouw waarvan de muren en ramen spreken 
over de kastelen en hun inwoners in de omgeving van Nieuwer Ter 
Aa. Door o.a. milieu invloeden gaat de kwaliteit van het glas in lood 
steeds meer achteruit. De oudste ramen zijn al ernstig aangetast 
en dreigen verloren te gaan. Het wordt tijd om in actie te komen 
om dit cultureel erfgoed te behouden. Glasatelier Immanuel zal 
u meer vertellen over het bijzondere ambacht van Glas in Lood 
restauratie en de verhalen die de ramen in de Dorpskerk ons te 
vertellen hebben. Datum: woensdag 1 juni 2016 , Tijd: 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30uur), Locatie: Het Anker, Kerklaan.


