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Adreswijziging
Vanaf heden is het e-mailadres van het Dorpshuis gewijzigd 
in beheerder@nieuwerteraa.info. Wilt u de oude gegevens 
verwijderen?

Snel internet
U kunt u nog steeds opgeven voor snel internet. Wanneer er 
meer duidelijkheid is zullen we u hier over informeren.

Tent in de wijk
Op woensdag 30 mei a.s. staat de gemeente bij het Dorpshuis. 
U bent van harte welkom van 17.00 uur tot 20.00 uur. U kunt 
met de gemeente en de groenaannemer in gesprek over het 
onderhoud van ons dorp. In de Nieuwsbrief van mei is hier 
uitgebreid aandacht aan besteed.

Rectifi catie
De website van de groenaannemer is kleurrijkbuiten.nl.

Koffi  e-/spelochtend
De koffi  e- en spelochtend is op 14 juni a.s., u bent van harte 
welkom vanaf 10.00 uur. Wilt u gehaald worden? Dat kan. 
Uiteraard wordt u ook weer thuis gebracht. Neem dan 
even contact op met Ineke Kroon en het komt in orde. Het 
telefoonnummer is 0294-232143.

Zelfredzaam Thuis en de uitleen
Beiden te bereiken op tel. nummer 0294-234571. Als u geen 
gehoor krijgt  en niet wordt teruggebeld op dezelfde dag dan 
kunt u contact opnemen met de beheerder van het Dorpshuis. 
Hij kent de sluip route en helpt u verder.

Hengelsport Vereniging  Nieuwer Ter Aa organiseert Jeugd 
Viswedstrijd
Op zaterdag 7 juli 2018 van 09.00 tot ca 11.30 uur zal er weer 
een viswedstrijd op witvis voor de jeugd tot 16 jaar worden 
georganiseerd voor de school bij de Aa. De gevangen vis 
word 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 uur aanmelden op de plek aldaar. De 
visclub bestaat dit jaar 31 jaar en heeft 27 leden. Nieuwe leden 
zijn altijd welkom, je kunt dit doorgeven in het winkeltje. 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. 

Actiemarkt
Vanuit de Gereformeerde Gemeente organiseren wij op D.V. 1 
juni  a.s. een actiemarkt waarvan de opbrengst naar 3 goede 
doelen gaat. De doelen zijn in Pakistan (onderwijs), Nigeria 
(dovenzorg) en India (toerusting van jonge christenen). Op 

Agenda
1 Juni  Actiemarkt
14 juni  Koffi  e- en spelochtend
15 juni  Dorpsbarbecue
7 juli  Jeugdviswedstrijd

Afval en oud papier
Maandag 4 juni  GFT
Donderdag 7 juni PMD
Maandag 11 juni  Restafval
Zaterdag 16 juni  Papier
Maandag 18 juni  GFT
Maaandag 25 juni Restafval

deze markt zal een mooi aanbod van spullen en activiteiten zijn 
zoals: Broodje hamburger en patat, Kinderkleding, Speelgoed, 
Boeken, Decoratiemateriaal, Skelter rijden, Fotoshoot, Aloë 
Vera Producten, Mode accessoires, Planten, Grabbelton, een 
spectaculaire Verloting, IJs, Fotokaarten, Haar invlechten, 
Haakspullen, etc. Kortom echt de moeite waard om te komen! 
Wij kijken uit naar uw komst! 

 

ACTIEMARKT

Dorpshuis 

‘Ons Genoegen’ 

Doude van Troostwijkstraat 

Nieuwer ter Aa 

Vrijdag 1 Juni 
15.00-20.30 

Met onder andere: 

 

• •  Broodje Hamburger 
• •  Kinderkleding 
• •  Speelgoed 
• •  Boeken 
• •  Decoratiemateriaal 

• •  Skelter rijden 
• •  Fotoshoot 
• •  Aloe Vera 
• •  Hoeden en Sieraden 
• •  Planten 
• •  Grabbelton 
• •  Verloting 
• •  IJs 
• •  Fotokaarten 

Opbrengst van de markt is voor: 
Goed onderwijs voor; doven in Nigeria, arme kinderen in Goed onderwijs voor doven in Nigeria,

Pakistan en jonge christenen in India 



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

Contactinformatie
Telefoonnummer Winkeltje van Ter Aa 0294-230110
Redactie nieuwsbrief Marieke Plette
nieuwsbriefdhog@gmail.com
Beheerder Dorpshuis Cor van Sligtenhorst
06-34181298 . beheerder@nieuwerteraa.info
Klankbordgroep klankbordgroep@nieuwerteraa.info
Website www.nieuwerteraa.info        
Opmaak Bart de Koning info@bartdekoning.nl

Dorpsbarbecue
Op vrijdagavond 15 juni willen wij weer een dorpsbarbecue 
houden. Dit zal plaatsvinden op het grasveld achter de 
basisschool aan de Doude van Troostwijkstraat 22. De kosten 
bedragen € 8,= voor de volwassenen en kinderen op het 
voortgezet onderwijs en € 4,= voor kinderen van de basisschool 
leeftijd. Kinderen tot en met 3 jaar mogen gratis mee eten. 
Aanvang is om 18.45 uur.  Meer informatie vind u in de bijlage 
aan deze nieuwsbrief. Allemaal van harte welkom! Liesbeth, Ina, 
Sarie, Dries en Carla 

Actie Adopteer een Ruitje groot
succes tijdens de Oranjemarkt
Het liep storm bij de restauratiekraam. Een groot aantal 
bezoekers schreven hun naam op een drietal borden waarop 
de Glas in Lood Ramen waren afgedrukt. Binnen anderhalf uur 
tijd werd er voor €5.709 aan ruitjes geadopteerd! Zo komt de 
restauratie steeds dichterbij. Sommige families adopteerden 
zelfs hun eigen familiewapen! Zo’n buitenkans is helaas niet 
voor iedereen weggelegd! Hartelijk dank voor de steun en de 
vele giften die we hebben mogen ontvangen.

Bestel Gebak en Red het Dak!
De heerlijkste taarten (ook allergievrij) kunt u bij ons bestellen. 
Van Appeltaart tot Kokoskoek en ook arretjescake behoort 
tot de mogelijkheden. Heeft u iets te vieren of wilt u iemand 
verrassen? Bestel dan Gebak en Red het Dak! De opbrengst zal 
worden besteed aan het vervangen van de dakleien van de 
Hervormde Kerk. Het assortiment met prijzenlijst  hangt op het 
prikbord in het Dorpshuis en kunt u vinden op onze website 
www.hervormdnieuwerteraa.nl  Bestellingen kunt u doorgeven 
via restauratie@hervormdnieuwerteraa.nl  of in de brievenbus 
van Dorpsstraat 21 bij de familie Griffioen.

Restauratie actie kerk
Veel mensen in het dorp zijn bezig geld in te zamelen om de 
restauratie van de kerk mogelijk te maken. Ook de kinderen van 
de School met de Bijbel willen daar hun steentje aan bijdragen. 
Het kan dus gebeuren dat u kinderen van school aan de deur 
krijgt die u vragen mee te doen. Op welke manier, dat leggen 
ze u graag zelf uit!
 
Terugblik Koningsdag
We kunnen met elkaar terug kijken op een geslaagde 
Koningsdag. Een heerlijk en gezellig ontbijt, een muzikaal 
moment tijdens het zingen van het Wilhelmus, de gezelligheid 
tijdens de markt, het enthousiasme met de middagspelen, 

de sportiviteit tijdens de dorpsloop en de spanning met 
de nachttocht. Het was allemaal erg geslaagd. Bedankt van 
jullie komst! Bedankt dat jullie meededen! Bedankt voor de 
gezelligheid! Bedankt vele vrijwilligers voor jullie inzet! Zonder 
jullie hulp is een dag als Koningsdag echt niet mogelijk! De 
winnaars van deze dag willen we nog even op een rijtje zetten.
Kleurwedstrijd: 1e prijs: Bram Peters, 2e prijs: Minke Plette     
Spijkerbroek hangen: Jan Derk Schulp
Middagspelen: 1e prijs volwassenen: Ad Meerkerk, 2e prijs 
volwassenen: Harry de Koning. 1e prijs jeugd: John Guravage, 
2e prijs jeugd: Jeroen Boxhoorn. 1e prijs kinderen: Jasper de 
Jong, 2e prijs kinderen: Jara Priem
Dorpsloop: Meisjes 5-7 jr: 1e Minke Plette, 2e Rozemarijn van 
Slooten en 3e Gerrieke Meijer. Jongens 5-7 jr: 1e Chris Wiebes, 
2e Martijn Fokker en 3e Bram Peters. Meisjes 8-10 jr: 1e Gerinde 
van Slooten, 2e Maud van de Horst en 3e Jara Priem. Jongens 
8-10 jr: 1e Boas van Eck, 2e Thom Plette en 3e Floris Klees. 
Meisjes 11-14 jr: 1e Machteld Sloesarwij, 2e Natasha Peters 
en 3e Marjolein Samsom. Jongens 11-14 jr: 1e Gerrit Metz, 2e 
Marc Zagt en 3e Julian Klees. Dames: 1e Eline de Jong. Heren: 
1e Jeroen Boxhoorn, 2e Stijn Teekens en 3e Harm Hulsman 
Nachttocht: Groep 4 van Tabina Hoogendoorn, Letty Priem, 
Reinate Hogendoorn, Peter Korver, Paulina Ludgendroff, Diana 
Seeleman en Wilma.


