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Uit ’t Winkeltje
Vanaf 2 september is de winkel weer op de gewone tijden 
open. 
Maandag             13:00-17:30 uur
Dinsdag               08:30-17:30 uur (12:30-13:00 pauze)
Woensdag           08:30-13:00 uur
Donderdag          08:30-14:00 uur (12:30-13:00 pauze)
Vrijdag                08:30-17:30 uur (12:30-13:00 pauze)
Zaterdag             10:00-12:30 uur

Plastictassen en Eierdozen
Wij vragen u om te helpen met het hergebruiken van 
plastictassen en eierdozen. Heeft u ze niet meer nodig? Wij 
gebruiken ze graag nog een keer.

Kleingeld
In ‘t winkeltje zitten we regelmatig om het hand met kleingeld, 
bij de bank moeten we ervoor te betalen als we dit willen 
hebben. U moet er voor betalen als u het inlevert bij de bank. 
Wij houden ons daarom graag aanbevolen om uw kleine geld 
in te wisselen voor groot(papier) geld.

Vrijwilligers
Voor ’t winkeltje zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die 
graag een bijdrage willen leveren om ‘t winkeltje draaiende 
te houden. De beheerder komt graag met u in contact om 
te bespreken over uw mogelijkheden. Is ‘t winkeltje niet uw 
ding? voor allerlei andere zaken kunnen wij uw hulp natuurlijk 
ook altijd gebruiken. Voor informatie en aanmeldingen bij de 
beheerder Jan van Sligtenhorst.

Trapveldje/kunstgrasveldje
Regelmatig wordt er geconstateerd dat er op het 
kunstgrasveldje dingen worden gesloopt. Onlangs heeft 
o.s.v. NiTA nog ruim € 600,00 moeten betalen voor reparatie 
aan doelen en netten die op het kunstgras staan. Dit kan en 
mag toch niet de bedoeling zijn. Wij willen dan ook graag 
de ouders van kinderen die zich met enige regelmaat op het 
kunstgrasveld begeven, vragen om uw kinderen hiervan op 
de hoogte te stellen. In de toekomst zal hier meer toezicht 
op gehouden worden en indien nodig opgetreden of op 
aangesproken worden. Natuurlijk zullen we de te maken 
onkosten proberen te verhalen op diegene die de schade 
hebben gemaakt. Tevens willen wij melden dat tijdens 
activiteiten van o.s.v. NiTA, in wat voor vorm dan ook, het 
recht hebben om een ieder die daar dan zich bevindt en niet 
deelneemt aan de activiteit, vriendelijk kunnen verzoeken 
het veld te verlaten. Buiten de activiteiten van o.s.v. NiTA om 
is het veldje openbaar en moedigen wij een ieder aan zoveel 
mogelijk te sporten of te bewegen op dit veldje. Namens o.s.v. 
NiTA bedankt voor uw medewerking.

PeuterPret
Dinsdag 3 september a.s. is PeuterPret geopend in Dorpshuis 
Ons Genoegen (en daarna elke dinsdag- en donderdagmorgen, 
m.u.v. de vakanties). Alle peuters uit Nieuwer ter Aa en 
omgeving zijn van harte welkom om met elkaar te spelen, te 

zingen en te knutselen. U kunt met uw (klein)kind binnen lopen 
wanneer u dat uitkomt tussen 8.45 en 11.45 uur. Zaterdag 28 
augustus houden wij een kinderkleding- en speelgoedbeurs 
met mooie tweedehands en nieuwe kleding, speelgoed en 
andere leuke hebbedingetjes. En natuurlijk leuke spelletjes 
voor de kinderen. Wilt u uw kleding, speelgoed of iets anders 
verkopen dan kunt u contact opnemen en een tafel huren. De 
huur van een tafel is 25% van uw opbrengst. 
Voor meer informatie, een informatiefolder of het huren van 
een tafel op de beurs kunt u mailen naar: peuterpret@live.nl.

Met elkaar zorgen voor een mooi en schoon dorp!
De klankbordgroep heeft de laatste jaren flink hun best 
gedaan om ons dorp leefbaarder te maken. Ze hebben dan 
ook al heel wat voor elkaar gekregen en hebben een goede 
verstandhouding met de gemeente. Ze kunnen echter niet 
alles alleen en ook de gemeente heeft nog 11 andere kernen. 
Wat kunnen wij doen om ons dorp schoon, gezellig en leefbaar 
te houden?
1. Veeg eens uw eigen stoepje en goot schoon; vaak staan er 
te veel auto’s zodat de veegwagen niet overal kan komen.
2. Houd de stoep begaanbaar en knip uw heg op tijd zodat de 
kinderen niet over de staat hoeven te lopen. U zou toch niet 
willen dat ze onder een auto komen doordat uw heg over de 
stoep groeit?
3. Pak eens een papiertje op die iemand vergeten is in de 
prullenbak te gooien. 
4. Moeders, als u toch in de speeltuin bent met uw kinderen, 
trek eens wat onkruid weg rond het badje of raap papier op.
Er zijn vast nog wel meer kleine dingen die u kunt doen, maar 
zo wordt ons dorp al schoner en netter. Doet u allemaal mee? 
Een mede dorpsgenoot.

Kanotocht over de Aa
Heeft u altijd al eens willen kanoën, maar nooit gedurfd of 
vindt u het alleen niet leuk? Zaterdag 21 september vanaf 
10.00 uur is uw kans. Wij hebben voor 7 personen plaats in een 
kano, maar natuurlijk kunt u zelf ook uw kano meenemen. We 
gaan dan een uurtje of 2 varen en gaan eens kijken hoe mooi 
onze eigen rivier de Aa is. Deelname is € 3,50 p.p. voor diegene 
die zelf een kano meenemen bedragen de kosten € 1,50. 
Opgave en informatie bij de beheerder van het Dorpshuis Ons 
Genoegen

Agenda
6 sept.   Kick off Sportdorp NIKO 
7 sept.   Voetbal Samenwerkingsverband Vecht-  
  streek (jeugd) goalmaster bij o.s.v. NiTA
7 sept.  Oud papier ophalen
14 sept.  Startdag Hervormde Kerk
21 sept.  Kanotocht over de Aa
28 sept.  Rommelmarkt School met de Bijbel en kin  
  derkleding- en speelgoedbeurs Peuter Pret
10 okt.  Workshop “Vrouwen kunnen ook klussen”   
  door Hans van Sligtenhorst o.v.b.
12 okt.  Boerenlandwandeling o.v.b
18 okt.  Playbackshow v.a. 14 jaar o.s.v. NiTA
19 okt.  Oud papier ophalen



Klankbordgroep
Afgelopen tijd is er weer het één en ander veranderd in het 
dorp. Er hebben zich enkele vrijwilligers opgegeven om bij 
het Dorpshuis het groen te onderhouden, geweldig! Hartelijk 
dank voor jullie inzet. Ook het straatje tussen de Dorpsstraat 
en D.v. Troostwijkstraat begint er netjes uit te zien. Er zijn al 
wat leuke tuintjes aangelegd en zo wordt het steeds beter. 
’t Laantje is geasfalteerd wat niet onopgemerkt is gebleven. 
Maar…het wordt nu wel als een racebaan ervaren, dat zorgt 
er voor dat de fi etsers en wandelaars zich niet veilig voelen. 
Hier kunnen we met z’n allen toch iets aan doen? Dan is de 
Renessetraat helemaal opgeknapt. Meerder parkeerplaatsen 
zijn gecreëerd en de beplanting wordt ook nog aangepast. 
Zo wordt het best mooi. In de M. v. Zantenstraat worden de 
afgezaagde bomen in het najaar vervangen door nieuwe
bomen. Het slootje tussen de Dorpsstraat en het voetbalveld 
wordt ook in het najaar schoongemaakt en valt onder regulier 
onderhoud. Op 2 september a.s. is er weer de dorpsschouw. 
Hierin zullen we met de gemeente om de tafel zitten en met 
deze mensen door het dorp lopen om te zien wat er nog 
gedaan moet worden.

Er zijn nogal eens klachten die wij direct doorsturen naar de 
gemeente maar u kunt dit ook zelf doen, door te mailen naar 
het TIC (www.stichtsevecht.nl) of te bellen naar 0346-254000.

Kennismaken met bewegen in Nieuwer Ter Aa
Kick-off  van Sportdorp 
Sportdorp Nieuwer Ter Aa en Kockengen (NIKO) heeft op 
vrijdag 6 september in eerstgenoemde dorp een kick-off . 
Tijdens dit evenement kunnen mensen van alle leeftijden 
een of meerdere beweegclinics volgen. Hier zijn geen kosten 
aan verbonden en vooraf aanmelden is niet nodig. Sportdorp 
NIKO is een samenwerkingsverband van sportverenigingen, 
andere lokale partijen en Sportservice Stichtse Vecht met als 
doel zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte 
meer en vaker te laten bewegen.

Clinics
Van 14.30 tot 16.45 uur zijn basisscholieren welkom in 
en rondom Dorpshuis Ons Genoegen aan de Doude van 
Troostwijkstraat 20. Zij kunnen jeugdgym, tafeltennis, 
poldersport en zelfverdediging uitproberen. Tussen 18.30 
en 22.00 uur kunnen mensen van twaalf jaar en ouder 
kennismaken met conditietraining, dans, hardlopen voor 
beginners, ouderengym, poldersport, skeeleren, sportief 
wandelen, tafeltennis en / of yoga. Ook zijn er diverse stands 
met informatie over bewegen, kleding, fysiotherapie en 
voeding.

Laagdrempelig
“Sportdorp NIKO wil kennismaking met bewegen 
laagdrempelig houden. Deze kick-off  is daar een mooi 
voorbeeld van”, vertelt projectleider Jan van Sligtenhorst. “Deze 
clinics zijn speciaal voor beginners. Iedereen kan sporten of 
bewegen op zijn of haar eigen niveau. En als de kennismaking 
bevalt, is het natuurlijk mogelijk de activiteit verder uit te 
proberen door deel te nemen aan een vervolgcursus. Tijdens 
de avond kunnen mensen zich gelijk inschrijven”.

Meer informatie 
Voor meer informatie over het Sportdorp kan worden gekeken 
op www.sportdorpniko.nl of  contact worden opgenomen met 
projectleiders Jan van Sligtenhorst en Patrick Hilhorst. Jan is 
bereikbaar via telefoonnummer 06-38312050 en e-mailadres 
sligt064@planet.nl. Patrick is bereikbaar via e-mailadres 
patrick.hilhorst@sportservicemiddennederland.nl.

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 22 september aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Tevens zijn er tijdens deze avond diverse stands met informatie 
en/of producten die u misschien kunnen helpen of stimuleren 
om meer te sporten of te bewegen.  O.a. Fietsenhandel 
Wim Kroon met demonstratie en verkoop van elektrische 
fi etsen, Voedingsdeskundige Jessica van Vliet geeft advies 
over voeding, Bij Sportswear4all(Elly Verkerk) kunt u kleding 
of materialen kopen of bestellen die u nodig heeft voor het 
uitoefenen van uw sport. Fysiotherapeut Brouwers-Swinkels 
zal u van advies voorzien over houding en mogelijkheden om 
te sporten of te bewegen met beperkingen, tevens kunt u uw 
vetpercentage laten meten. Tijdens deze avond zal van 19:00-
22:00 uur ‘t winkeltje geopend zijn met leuke aanbiedingen 
van sportdrankjes.

Wij komen naar u toe 
Wilt u zelf het gemak ervaren van een E-Bike dan nodigen wij u 
uit, tijdens de Kick off  van Sportdorp NIKO 6 september om te 
komen naar Dorpshuis Ons Genoegen voor een demonstratie 
en een proefrit met de Sparta de nummer 1  E-Bike.
Kroonfi etsentechniek, Portengen 36 Kockengen.06-28129598, 
www.kroonfi etsentechniek.nl 

Startdag Winterwerk Hervormde Kerk Nieuwer Ter Aa
Op zaterdag 14 september willen wij als gemeente bij elkaar 
komen voor de start van het winterwerk.  Vanaf 14.00 uur vinden 
er op het erf van Gijs en Jolanda van Eck (Demmeriksekade 
25 in Vinkeveen) allerlei activiteiten plaats die in het teken 
staan van het thema ‘Leven met lef’ (o.a. een crossfi ets 
parcours, kussengevecht over het water, een dienstenveiling 
en creatieve workshops voor kinderen en volwassenen) We 
sluiten de dag af rond 19.00 uur met een sing-in. Nieuwsgierig 
en zin om ook mee te doen? Iedereen van harte welkom. Meer 
informatie? Neem contact op met Wilke Sloesarwij 0294-
233978 of stuur een mail naar: startdagcommnta@gmail.com.

Te huur aangeboden
Industriële ruimte van ca 156 m2 binnenruimte. 
Werkplaats,opslag, kantoor en kantineruimte. Voorzien van 
3fase elektra, verwarming, warm en koud water. Plus ca 110 m2 
afgesloten buitenruimte. Plaats:  Nijverheidsweg Kockengen.
Reacties: Graag schriftelijk reageren voor 14 september 2013 
naar: M.A. van der Ploeg,.Portengen 73 A. 3628 EC Kockengen.
Bezichtiging mogelijk in overleg, na reactie.


