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Nieuw bestuur Dorpshuis Ons Genoegen
Na veel jaren van intensieve arbeid voor onze Multi Functionele 
Accommodatie “Ons Genoegen”, hebben Wilke Sloesarwij 
en Alvin Mangel zich teruggetrokken als bestuursleden. Wij 
zijn hen veel dank verschuldigd want, met onder andere 
hun inzet, hebben we een prachtig en goed functionerend 
Dorpshuis en winkeltje in ons dorp. Vanaf de start hebben zij 
de kar getrokken en nu is het aan nieuwe bestuurders om die 
door te blijven trekken. Het nieuwe bestuur heeft er veel zin in 
om de accommodatie in stand te houden en nieuwe impulsen 
te geven. Zij stellen zich nu aan u voor: Theo den Hertog 
(voorzitter), Alie van Sligtenhorst ( financiën), Cees van Mourik 
(beoogde penningmeester), Hugo ten Brink (algemeen lid) en 
Frans Wiebes (secretaris). Nogmaals onze hartelijk dank aan 
Wilke en Alvin.

Burgemeester
De burgemeester heeft haar stem op 17 maart jl. in het 
kader van de gemeenteraadsverkiezingen uitgebracht in het 
dorpshuis in Nieuwer Ter Aa. Ze kreeg bij die gelegenheid 
een bloemetje van Theo den Hertog, in zijn rol als voorzitter 
van de Stichting die de belangen van ons dorpshuis 
behartigt. Het was goed om bij die gelegenheid te merken 
hoe ze zich met Nieuwer Ter Aa verbonden voelt. Al met al 
een bedrijvige toestand, met televisie opnames en diverse 
vertegenwoordigers namens de pers. En toch zo op z’n 
“Draais”, heerlijk ontspannen. Voor iedereen een kopje koffie. 
Ook nam ze nog even een kijkje in ’t winkeltje en ze was  blij 
verrast dat er ook Fair Trade artikelen werden verkocht. Hoe 
dan ook, het was een positieve gebeurtenis waarbij Nieuwer 
Ter Aa zijn beste gezicht kon tonen. Wij wensen het nieuwe 
College van B&W , alsmede de nieuwe Gemeenteraad alle 
goeds in de aankomende bestuursperiode.

Hebt u het al gezien? Het dorpshuis heeft weer schone ruiten. 
Dat is gedaan door onze glazenwasser Niels den Hartog. Hij 
heeft ons langs deze weg gesponsord. Wilt u ook uw ruiten, 
ramen, enz. laten schoonmaken? Neem dan contact op met 
Niels, tel. 06 65 59 03 440.

Vertrek
Jammer dat Monique den Hartog het bestuur van de 
klankbordgroep moet verlaten vanwege het vele werk wat ze 
al doet. Ze was een graag geziene figuur in ons bestuur en wij 
zullen haar op de vergaderingen missen. Monique is er langs 
de zijlijn nog wel bij door middel van haar betrokkenheid bij 
de website en communicatie. Monique bedankt voor je inzet.

Eenden
Is het u al opgevallen dat de eenden weg zijn? Ze stonden 
in het plantsoentje aan de Doude van Troostwijkstraat bij de 
school. Uit voorzorg zijn ze door de gemeente weggehaald,

omdat er kornuiten zijn die ze wel konden gebruiken. Maar ze 
worden wel weer terug geplaatst.

Maaltijd
Er wordt weer een maaltijd gehouden voor 55 plussers 
en alleengaande op woensdag 9 april a.s. Ook nu weer in 
Dorpshuis “Ons Genoegen”. Wilt u er ook bij zijn, laat dat dan 
even weten in ’t Winkeltje of bij Truus van Drogenbroek, tel. 
0294-231821. Het is altijd erg gezellig en voor de prijs hoeft 
u het niet te laten, deze is € 10,00 per persoon. We hebben 
eerder mensen moeten teleurstellen maar er is nu plaats voor 
40 personen.  Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Geeft u 
zich voor 7 april a.s. op dan bent u verzekerd van een heerlijke 
en gezellige maaltijd.

Gevonden
Er zijn meerdere lege rode bierblikjes in de berm van ’t Laantje 
van het merk Amstel gevonden. Te verkrijgen bij Hugo ten 
Brink, Laantje 2.

Gym voor senioren in Nieuwer Ter Aa
Zoals u wellicht al gelezen hebt in de VAR en Vechtstroom,  
Welzijn Stichtse Vecht wil starten met gymnastiek voor 
65-plussers (iets jonger mag ook hoor) in Nieuwer ter Aa.   Een 
uur gezellig en sportief bewegen.   Het eerste blok bestaat 
uit 10 lessen op woensdagmiddag, van 14.00 tot 15.00 uur in 
de sportzaal  in Dorpshuis  “Ons Genoegen”.    De eerste les 
zal zijn op 2 april 2014. De lessen worden afgestemd op de 
samenstelling van de groep.  Natuurlijk kunnen we alleen 
starten bij voldoende aanmeldingen.  U kunt een folder en 
inschrijfformulier ophalen in het dorpshuis.  Heeft  U nog 
vragen over de inhoud van de lessen,  dan kunt u contact 
opnemen met Francis de Jong, tel.   0294-233394 of 06-
52512878. De medewerkers van  Welzijn  Stichtse Vecht, Cora 
Broeke,  Bettina Kok en Inge Joosten staan u ook graag te 
woord, tel. 0346-290710.

Enquête over bezinningsuurtje ‘Het Dorpsplein’
Onder de naam ‘het dorpsplein’ wil een groepje inwoners uit 
ons dorp één of meer keren per kwartaal een bezinningsuurtje 
over levensvragen  organiseren. We noemen dit initiatief ’Het 
Dorpsplein’. Via een eenvoudige enquête willen we graag 
vooraf uw mening horen over dit initiatief. U vindt de enquête 
en de inleverdoos in de hal van dorpshuis Ons genoegen. We 
zouden het zeer waarderen als u de enquête wilt invullen. 
Een eerste proefbijeenkomst willen we houden op woensdag 
9 april om 20.30 uur. We beginnen met kennismaking bij 

Agenda
4 April  Stroopwafelverkoop
9 April  Maaltijd 55+-ers/alleengaande (dorpshuis)
9 April  Het Dorpsplein (dorpshuis)
10 April  Avond over Rentmeesterschap in het Anker
19 April  Oud Papier
26 April  Koningsdag



een kopje koffie of thee. Gekoppeld aan de betekenis van 
Pasen praten we daarna met elkaar door over de vraag of 
er leven is na de dood. Ter bestrijding van de kosten vragen 
we een kleine vrijwillige bijdrage. We hopen dat dit initiatief 
over kerkgrenzen heen mag bijdragen aan de onderlinge 
contacten in het dorp. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Jacob en Nienke Boxhoorn, Bert en Marcia den Hartog of Henk 
van Rhee en Dina Mazzolari.

Stroopwafelverkoop
Op D.V. vrijdagavond 4 april a.s. komt de jeugdvereniging 
van de Nederlands Hervormde kerk bij u aan de deur om 
stroopwafels te verkopen. De opbrengst is bestemt voor 
Woord & Daad.   

Avond over rentmeesterschap
In de Vechtstreek zijn veel landgoederen. Vroeger 
functioneerden daar rentmeesters, op sommige landgoederen 
is dat nog zo.  Die waren en zijn verantwoordelijk voor het 
beheer van het landgoed plus de financiële uitgaven. Ze 
moesten daarvoor verantwoording afleggen aan hun al dan 
niet adellijke heren. Dit is een mooi beeld van onze verhouding 
tot God. Hoe gaan wij om met het bezit en het geld dat de 
God ons mensen heeft toevertrouwd? Hoe zorgzaam zijn 
wij ook naar elkaar toe? Daarover denken we met elkaar na 
op D.V. donderdag 10 april a.s. Dan hoopt drs. Nico van der 
Voet daarover, op uitnodiging van de DeVe commissie van 
de Hervormde Gemeente, een lezing te verzorgen. U bent 
welkom om 20 uur in het Anker.

Koffiestop 
Op 24 januari 2014 (en ook al eens in 2013) maakten de mensen 
op de foto tijdens hun wandeling vanaf Woerden gebruik van 
de mogelijkheid om koffie te drinken in het dorpshuis. 

Gebak en zo!
Wilt u een lekkere zelfgebakken taart voor een verjaardag of 
gewoon voor bij de koffie, maar hebt u geen tijd (of zin) om 
deze zelf te bakken? Vindt u het gebak in de winkels te duur? 
Ik bak het graag voor u! En… voor een klein prijsje! Wat dacht 
u bijvoorbeeld van 10 moorkoppen voor maar € 5,-! Of een 
lekkere vlaai (diverse soorten) voor € 7,50! In het Dorpshuis 
hangt een prijslijst. U kunt de prijslijst ook op mijn website 
vinden of als u wilt kunt u er één per email ontvangen. Hebt 
u iets in gedachten en het staat niet op de lijst? Vraag naar de 
mogelijkheden. Traktaties: Moet u weer traktaties maken om 
uit te delen op school en heeft u echt geen inspiratie meer? Of 
hebt u er geen tijd voor? Ook dit maak ik graag voor u! Kosten: 
materiaalkosten + traktatie + € 0,50 per stuk. Lise den Hertog 
(lisedenhertog@hotmail.com/www.gebak-en-zo.jouwweb.nl)

Terugblik Tweedehandskledingbeurs 
De kledingbeurs voor volwassenen is 8 maart jl. geweest en de 
opkomst was erg laag. Het weer was heerlijk en we konden de 
kramen ook buiten zetten. Het was gezellig, maar je hoopt toch 
op een goede toeloop. De zelfgemaakte kruidcakecupcakes 
en havermoutkoekjes met koffie of thee stonden klaar, maar 
ook dat mocht helaas niet baten.

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 24 april aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Sleutelbeheerder Cor van Sligtenhorst 06-34181298
Klankbordgroep klankbordgroep@nieuwerteraa.info          
Opmaak Bart de Koning info@bartdekoning.nl

Beachvolleybaltoernooi
18 tot en met 21 juni organiseren we voor de 21e keer het 
beachvolleybaltoernooi. Opgeven kan tot 26 april via de 
website www.beachnta.nl

Update Draaise Boekenkast
Even een update over de Draaise Boekenkast. Zoals u hebt 
kunnen zien worden er volop boeken aangeleverd. Fijn om 
te zien dat iedereen hier aan mee doet. We zien ook dat er 
regelmatig wat boeken (met name kinderboeken) worden 
‘geruild’. Om deze ruildienst efficiënter te laten lopen willen 
we nog even een keer de regels benadrukken:
1. Boeken uit de kast mogen gratis meegenomen 
worden. Vindt u het boek toch niet zo leuk of wilt u een ander 
er ook plezier van laten hebben, dan kunt u het boek weer in 
de kast zetten. Denk er dan wel aan om de datum voor in het 
boek te zetten!! Hieraan kunnen we zien welke boeken er vaak 
worden geruild en welke eventueel weg mogen.
2. Hebt u boeken die u toch niet meer leest of wilt u een 
ander het plezier niet ontnemen om dit boek ook te kunnen 
lezen dan kunt u de boeken bij één van de beheerders van 
de kast afgeven (zie naam en telefoonnummers op de kast). 
Graag niet zomaar in het Dorpshuis neerzetten! Hierdoor 
wordt het chaotisch en kunnen we geen controle houden 
over de boekenvoorraad!
3. Nadat u de boeken aan de beheerders heeft gegeven 
heeft u er geen aanspraak meer op! Boeken die niet geschikt 
worden geacht of dubbel zijn, worden naar de Kringkoop 
gebracht.
4. We willen graag even benadrukken dat het niet de 
bedoeling is dat u bij ons al uw oude boeken afgeeft. Om de 
ruiling van de boeken op gang te houden kunnen we alleen 
boeken gebruiken die (enigszins) recent en in goede staat zijn.
Om van de Draaise boekenkast een succes te maken hebben 
we niet alleen boeken maar ook lezers nodig! Houd u/jij van 
lezen neem dan eens een kijkje tussen de alsmaar groeiende 
collectie boeken. De kast staat meteen rechts van de ingang 
van het Dorpshuis, naast de deur van de gymzaal. We hopen 
dat de Boekenkast in de toekomst een nog groter succes 
wordt!


