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Frituurvet inleveren
U kunt uw frituurvet inleveren bij Dorpshuis Ons Genoegen. 
Daar staat een gele container in de containerbak. Het levert 
het Dorpshuis geld op en hoe meer u inlevert hoe beter voor 
het milieu en mooi voor het Dorpshuis. Doet u mee? Dank u 
wel.

Schoorsteenvegers
Wij zij er op geattendeerd dat er malafi de schoorsteenvegers 
in Stichtse Vecht actief zijn. Deze mensen doen dat door een 
glad praatje te houden en vervolgens bent u de gedupeerde. 
Wees dus voorzichtig met “vreemde” mensen.

Maaltijd
Bent u afgelopen donderdag 13 februari niet komen eten? 
Dan hebt u wat gemist. De opkomst was boven verwachting, 
27 mensen hebben genoten van het drie-gangen menu.
Het menu bestond uit tomatensoep, suddervlees met 
broccoli en krieltjes, en het toetje was een chocolade 
mousse met gesponsorde slagroom. Er heerste een echte 
Koninginnedagsfeer.  In april hoopt de activiteitencommissie, 
Truus, Roos en Ineke weer een maaltijd te organiseren.

Opschoondagen
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart a.s. zijn er weer de 
opschoondagen. De schoolkinderen van Nieuwer Ter Aa, gaan 
dan in en rondom het dorp zwerfvuil op ruimen. Afgelopen 
jaar was de oogst aanzienlijk. Dingen die niet in de natuur 
thuis horen blijven daar erg lang liggen. Een plastic zak 
bijvoorbeeld wel een jaar en een klein kauwgummetje langer 
dan 20 jaar. Denk daar maar eens aan wanneer er iets op straat 
wordt gegooid. Vindt u rommel in de buurt van uw eigen huis 
of tuin, aarzel dan niet maar raap het op en gooit het even 
in de prullenbak. Dan zorgen we dat het dorp steeds schoner 
wordt. Er zijn afspraken met de gemeente gemaakt over het 
legen van de diverse prullenbakken. Overigens bent u ook 
van harte welkom om tijdens deze “Opschoondag” te komen 
helpen om diverse groepen schoolkinderen te begeleiden en 
te helpen. We beginnen op 28 maart om 13.30 uur en doen 
dit vanuit het Dorpshuis, om ongeveer 15.15 uur zijn we dan 
klaar. De gemeente Stichtse Vecht brengt containers, plastic 
zakken en knijpers om de rommel op te rapen. Help ons dorp 
schoon te houden.

Tweedehands kledingbeurs voor volwassenen
Op zaterdag 8 maart a.s.  van 13.00 – 17.00 uur wordt er in 
dorpshuis Ons Genoegen een tweedehands kledingbeurs 
voor volwassenen gehouden. Dit wordt georganiseerd door 
Annita den Hertog. “Ik ben Cambridge Weight Plan consulente 
in Breukelen. In mijn praktijk maak ik vaak mee dat mensen 
afvallen, maar nog niet op hun streefgewicht zijn en geen 
nieuwe kleding willen kopen. Hierdoor ontstond het idee een 
tweedehands kledingbeurs voor volwassenen te organiseren. 
Er worden ook schoenen, tassen, riemen e.d. aangeboden. 
Ook zullen er samples van Dyanne Beekman verkocht worden 
en de opbrengst daarvan  is bestemd voor de spelotheek 
‘De Speelwissel’ in Breukelen.  Daarnaast heb ik Diny van 
Bezooijen van Schoonheidssalon By Diny uit Kockengen 
bereid gevonden om, als men dat wil, opgemaakt te worden 
en zo de puntjes op de i te zetten. Ook zal er een kraam van 
Cambridge Weight Plan aanwezig zijn. Hier kan men de 
producten van Cambridge proeven en informatie inwinnen 
voor het eventueel gaan volgen van dit voedingsplan. Dit 
alles onder het genot van een lekker kopje koffi  e of thee. Ik 
hoop dat er een groot aantal mensen zal komen zodat we een 
gezellige middag hebben” aldus Annita den Hertog.

Sing-inn
Op D.V. 1 maart a.s. wordt er weer een sing-inn gehouden 
in ‘t Anker. Het onderwerp zal zijn: “Onze Vader” Er worden 
liederen bij dit thema gezongen en de dominee zal een korte 
meditatie houden. Het duurt ongeveer van 19.00uur tot 
19.45uur. Iedereen van harte welkom! 

Ingezonden stuk (1)
Beste dorpsbewoner, Ik ben Pluto, in het echt heet ik anders, 
maar dat mag niemand weten. Mensen uit ons dorp moeten 
altijd maar raden wie ik nou echt ben. Toch worden ze dagelijks 
met mij geconfronteerd, vooral de kinderen van het dorp. Ja 
heus! Weet u hoe dat komt? Ik laat wel eens een “boodschap” 
achter. Ja echt waar, en ik heb al zo vaak tegen mijn baasje 
gezegd: “Ruim het even op, dan lopen de mensen en kinderen 
er niet doorheen”.  Maar mijn baasje doet het niet. Wat naar 
hè?  En nu lopen er heel veel mensen en vooral kinderen met 
mijn uitwerpselen onder hun schoenen door het dorp! Vooral 
als ze door de Doude van Troostwijkstraat lopen of het hoekje 
omgaan bij de van Reedestraat en de Dorpsstraat! Ik zal het 
nog een keer tegen mijn baasje zeggen dat ik gewoon mijn 
boodschap moet doen op de daarvoor bestemde plekken en

Agenda
1 maart  Sing-inn ’t Anker
8 maart  Tweedehands kledingbeurs volwassenen
15 maart Oud papier ophalen
27 maart Workshop digitale fotografi e
28 maart Opschoondag Dorpshuis 
29 maart Brandweerwedstrijden
17 juni  Fotowandeling spoordijk naar Vinkeveen 
27 september   Najaarswandeling langs de Vecht Gunterstein

wel.



niet in tuinen van buurtbewoners, straten of stoepen. En 
mocht ik het toch per ongeluk doen, zal ik vragen of ze het 
even willen opruimen! Een hartelijke poot van Pluto. 

Ingezonden stuk (2)
Wat fijn dat er mensen zijn die hun viervoeter netjes buiten 
het dorp uitlaten! Nu het nog ’s avonds donker is even het 
volgende: het zou kunnen dat u het zelf niet door hebt,  maar 
met name bij de ter Aaseweg zijn jullie erg slecht te zien in het 
donker voor de automobilisten. Het is zeer aan te bevelen om 
voor uw eigen veiligheid een reflecterende jas of hesje aan te 
trekken. Het is maar een tip.

Optocht koningsdag
Ook dit jaar is er op koningsdag een optocht en het thema is 
`200 jaar Koninkrijk`. Iedereen is welkom om hier aan mee te 
doen. Het kan individueel, per straat of per groep dat bepaal 
je zelf.  Je kunt je opgeven tot 16 april a.s. door het sturen van 
een mail naar oc.ntaa@gmail.com

Brandweer Nieuwer ter Aa - 75 Jaar
Nog voor het uitbreken van de 2de Wereldoorlog werd ons 
dorp verrast met de oprichting van een vereniging die zich als 
doel had gesteld huis en haard te redden van een mogelijk 
vuur en iedereen Pro Deo te helpen in een noodsituatie. In de 
afgelopen 75 jaar waren er lieden uit onze kleine gemeenschap 
te vinden die het belangrijk genoeg vonden om tijd en energie 
vrij te maken om zich te bekwamen in het redden. Anno 2014 
is de vereniging van de vrijwillige brandweer nog steeds een 
feit en staan haar leden nog steeds dag en nacht klaar om te 
helpen waar nodig. Een eenvoudig belletje naar 112 zal garant 
staan voor het verzamelen van toegewijde, met adrenaline 
gevoede mannen, welke zonder aanziens des persoons, 
gehoor geven aan een oproep. Om op echte brandweerwijze 
dit jubileum te vieren, hebben onze brandweermannen 
zich bij het ABWC aangemeld voor het organiseren van een 
regionale brandweerwedstrijd. Aan dit gebeuren doen ze zelf 
jaarlijks mee en een fraai standbeeld in de kazerne vertelt 
met regelmaat het verhaal dat de jongens van ons dorp 
een aantal jaren geleden kampioen van Nederland werden.
Het ABWC - Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité - heeft 
zaterdag 29 maart a.s.  aangewezen als dag dat ons dorp 
bezocht zal worden door ruim 20 brandweerkorpsen uit de 
provincie, welke zullen gaan strijden om de beste te zijn. 
Informatie over de wedstrijd wordt tot het laatste moment 
geheim gehouden om zodoende elke wedstrijdploeg gelijke 
kansen te bieden. Maar zeker zullen er die dag elk uur 2 rood 
gekleurde voertuigen door het dorp rijden om zich te melden 
in de kazerne aan de Dorpsstraat waar zij de nodige instructies 
zullen krijgen voor de vaardigheidstoets op een locatie niet 
ver hier vandaan. Aan het einde van die spannende dag 
worden alle wedstrijddeelnemers verwacht in Dorpshuis 
Ons Genoegen voor de prijsuitreiking, waarmee ze mogelijk 
een plaats veroveren in de volgende ronde. De wedstrijd zal 
wat overlast bezorgen rond het parkeren van auto’s van het 
wedstrijdcomité en wedstrijddeelnemers. Uiteraard is de 
wedstrijd de hele dag door vrij te bezoeken. Met name voor 
dorpsbewoners biedt dit een kans om kennis te maken met het 
brandweervak, want ook onze brandweerpost is op zoek naar 
versterking vanuit de groep vrouwen en mannen die overdag 
in het dorp vertoeven en mee willen uitrukken naar dat wat 
om hulp heeft gevraagd. website: brandweernieuwerteraa.nl, 
email: info@brandweernieuwerteraa.nl

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 22 maart aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Doe meer met je digitale foto’s
Donderdagavond 27 maart a.s. van 20.00 – 22.00 uur verzorgt 
Egbert Bouman in Dorpshuis Ons Genoegen een avond 
digitale fotografie. Doe mee en ontdek hoe eenvoudig het 
is om met het gratis programma Microsoft Photo Gallery je 
foto’s nog veel mooier te maken en hoe je ze makkelijk kunt 
beheren en terugvinden. We gaan geen ingewikkelde dingen 
doen, maar je zult verbaasd staan wat je allemaal kunt zonder 
dure en ingewikkelde software. Breng je laptop mee, liefst met 
Windows Vista, 7 of 8. Het is handig als je Photo Gallery er al op 
staat. Je kunt het hier downloaden: http://windows.microsoft.
com/nl-nl/windows-live/photo-gallery

Bij voldoende belangstelling kunnen we nog veel meer doen 
rond het thema fotografie, zoals:
- basiskennis ‘hoe maak je een goede foto’
- fotowandelingen
- bekijken, bespreken en leren van elkaars mooiste foto’s 
- begrijp je (digitale) camera beter en benut alle snufjes
De kosten voor deze avond zijn: € 5,00 p.p.  Opgeven kan bij 
Egbert Bouman: EgbertBouman@valori.nl  

Inzamelactie voor de Voedselbank Stichtse Vecht 
Wij als jeugdclubs, de Morgenster en de Schakel, van de Herv. 
kerk te NtA, willen graag een inzamelactie houden voor de 
Voedselbank Stichtse Vecht. Dit om ons jaarthema ‘Leven met 
Lef’ in de praktijk te brengen. Het is de bedoeling dat we in 
ons eigen buurtje/straat/familie, voedsel gaan inzamelen. Dit 
willen we gaan doen van D.V. 21 maart t/m 4 april a.s. Op D.V. 
vrijdag 4 april gaan we, wat we hebben verzameld, inleveren 
en mogen we het gelijk sorteren op het sorteercentrum te 
Maarssenbroek. Het gaat om voedsel wat lang houdbaar is. Er 
komt ook een krat bij ’t Winkeltje te staan, waar u voedsel mag 
inleveren.  Lang houdbare producten kunnen o.a. zijn:
• potten groenten / blikken fruit                                                              
• macaroni / pasta / pastasaus / rijst
• pak vruchtensap / fles frisdrank
• jam / pindakaas / hagelslag
• suiker  / sauzen / liga’s
• rookworst / blikken knakworstjes
• thee / koffie / DE-punten
We hopen dat jullie ons hierbij willen helpen zodat het een 
geslaagde actie wordt. Alvast bedankt!

Kapster 
Op zaterdagmorgen is kapster Diana Zagt in het dorpshuis 
aanwezig. Zij werkt alleen op afspraak. U kunt u haar bellen op 
06-38237033 0f 0294-285810


