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Dorpshuis Ons Genoegen heeft
het Appeltje van Oranje gewonnen!

Woensdagochtend kleurde Nieuwer Ter Aa oranje! Iedereen keek
reikhalzend uit naar de komst van koningin Máxima. De Doude
van Troostwijkstraat vulde zich met veel belangstellenden. Zo
rond 12.15 uur was het dan eindelijk zover en stapte de koningin
met veel genoegen het Dorpshuis binnen. De gesprekken en
de rondleiding verliepen zeer ontspannen. De koningin had
zich goed voorbereid en liet zich uitgebreid informeren. Voor
de gelegenheid waren er diverse activiteiten georganiseerd
voor jong en oud. Zo gaf de judo groep een presentatie, waren
er kinderen die gingen tafeltennissen en de ouderen hadden
een spel en ontmoetingsuurtje. Ina den Hartog vertelde vol
trots over het winkeltje, Corrie de Koning liet zien hoe de
bibliotheekkast werkt en tenslotte vond er een ontmoeting
plaats tussen de koningin en een aantal vrijwilligers van het
Dorpshuis.
Na de groepsfoto nam de directeur van het Oranjefonds,
Ronald van der Giessen, het woord en verraste ons allen met
de mededeling dat Ons Genoegen, samen met twee andere
initiatieven de winnaar is van het Appeltje van Oranje 2016.
De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door prinses
Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro.

Komt u ook gezellig nagenieten?

Zaterdag 9 april van 15.30 – 17.00 uur bent u van harte welkom
om samen met ons nog even terug te blikken op het bezoek
van de koningin. Er zijn woensdag 30 maart prachtige foto’s
en filmpjes gemaakt. Het lijkt ons gezellig om onder het genot
van een hapje en een drankje nog even wat ervaringen uit te
wisselen. Als u vervoer nodig heeft kunt u contact opnemen
met het winkeltje, tel. 0294-230110.

Felicitatie van burgemeester Marc Witteman

Via de mail ontvingen wij een felicitatie van de burgemeester:
“Het was vandaag een bijzondere dag voor alle dorpsbewoners
van Nieuwer Ter Aa. Koningin Máxima kwam vanmorgen op
werkbezoek om zich persoonlijk te laten informeren over wat dit
dorp zo bijzonder maakt dat men de nominatie heeft gekregen voor
een Appeltje van Oranje. Daar waar de leefbaarheid in veel kleine
kernen onder druk staat slaagden de inwoners van dit dorp erin
om de teruggang te stoppen en weer een nieuw ‘hart’ in het dorp
te brengen. Na jarenlang hard werken door heel veel dorpsgenoten
gaat het steeds beter met de leefbaarheid in Nieuwer Ter Aa. Aan
het einde van het werkbezoek maakte het Oranjefonds bekend
dat de felbegeerde prijs, het Appeltje van Oranje, daadwerkelijk in
Nieuwer Ter Aa terecht gekomen is. Binnenkort mag het bestuur
van het dorpshuis de prijs in het paleis in ontvangst gaan nemen.

Agenda
Zaterdag 9 april		
Donderdag 26 mei
Zaterdag 28 mei		

Gezellig nagenieten! van 15.30-17.00 uur in Dorpshuis Ons Genoegen
Uitreiking Appeltje van Oranje in paleis Noordeinde
Feestelijke dag ter gelegenheid van het Appeltje van Oranje

De prijs laat zien dat het beleid van de gemeente om te vertrouwen
op de eigen kracht van de gemeenschap en taken over te dragen
succesvol is. Een betere aanmoediging om daarmee door te
gaan kan ik niet bedenken. Uiteraard was ik vandaag een trotse
burgemeester.”

de koningin. De kinderen van de judogroep: “Ze zei hoi tegen
ons!” en mevrouw Wiebes had de dag van haar leven toen
koningin Máxima naast haar kwam zitten. Op donderdag werd
Theo den Hertog nog gebeld door de persoonlijk assistente van
de koningin. Namens de koningin bedankte ze alle vrijwilligers
en inwoners van Nieuwer Ter Aa voor het warme en goed
georganiseerde bezoek.

Dorpshuis Ons Genoegen in het nieuws!

Tussen 13.00-14.00 uur ontplofte internet! Diverse berichten,
felicitaties, filmpjes en foto’s werden gepost op facebook. Tot in
Parijs verschenen er artikelen en foto’s van het bezoek van ‘ La
Reine Máxima des Pays Bas à Nieuwer Ter Aa!’ Op internet kunt
u uitgebreide verslagen en filmpjes terugvinden als u zoekt op:
Nieuwer Ter Aa/ Máxima. Interviews: RTV Utrecht, Blauw Bloed,
Hart van Nederland, RTV Stichtse Vecht.

Nieuwer Ter Aa viert feest!

Wat een belevenis!

Woensdag was een dag vol indrukken! Zo vertelde Coby van
Sligtenhorst aan SBS 6 dat ze gedroomd had dat de koffie om
zou gaan, werd Theo den Hertog voor het eerst van z’n leven
geschminkt voor het televisieprogramma van RTV Utrecht en
gaf koningin Maxima aan dat ze het dorpsautootje zo grappig
vond! Veel genodigden hadden een persoonlijk momentje met

Donderdag 26 mei wordt het Appeltje van Oranje 2016
overhandigt door koning Willem Alexander en koningin
Máxima in paleis Noordeinde. Ook zal een symbolische cheque
worden overhandigd met het bedrag van 15.000 euro. Dit
bedrag zal onder meer worden besteed aan het verduurzamen
van het gebouw. Bij zo’n prijs hoort ook een feestje! Dit willen
we graag met het hele dorp vieren. Reserveert u alvast zaterdag
28 mei in uw agenda! U krijgt hier binnenkort meer informatie
over maar het belooft een feestelijke dag te worden.
Foto’s: Bart Homburg Oranjefonds
en Kersten van Dalen photography (uit Nieuwer Ter Aa!)

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