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Uit ’t Winkeltje

Vanaf half april zijn wij over gegaan naar een andere 
leverancier, namelijk de COOP uit Kockengen. We voldoen 
nu aan een wens van de gemeente om zoveel mogelijk te 
betrekken uit onze eigen gemeente. Maar het mooiste is 
ook nog dat we een groot aantal producten door deze deal 
goedkoper aan u kunnen aanbieden dan voorheen. Laat u 
verrassen en kom gerust eens kijken naar het vernieuwde 
aanbod. Een leuk detail aan deze overgang is ook nog dat we 
regelmatig met leuke acties van deze organisatie mee kunnen 
doen zoals o.a. het sparen van handdoeken en knuffels. Meer 
hierover in de nieuwsbrief van juni. Heeft u nog wensen voor 
wat betreft ons assortiment? Vraag bij de beheerder of Theo 
den Hertog. 

Afwijkende openings en sluitings tijden

30 april   tijdens de koninginnemarkt en de    
  dorpsloop open
9 mei   Hemelvaartsdag, gesloten
20 mei   2e Pinksterdag, gesloten. 

In de 2 vakantie weken zijn we gewoon open volgens de 
normale openings en sluitingstijden. Tijdens de openingstijden 
van ‘t winkeltje kunt u gebruik maken van onze kopieeer 
service, hieronder ziet u een overzicht van de kosten.
Kopieer en printkosten per stuk zijn:

A4 zwart wit  € 0,05  dubbelzijdig € 0,07
A4 kleur  € 0,10  dubbelzijdig € 0,15
A3 Zwart wit  € 0,12  kleur € 0,25

Mocht u ziek zijn of door omstandigheden niet naar ‘t winkeltje 
kunnen komen? Maak dan gebruik van onze bezorgservice. 
Boodschappen boven de € 10,00 brengen we dan bij u thuis. 
Belt u dan 0294-230110, dit is het nummer van ‘t winkeltje.

Bibliotheek

Omdat de school week 18 en 19 meivakantie heeft, zal 
de bibliotheek zoals gebruikelijk in deze weken alleen op 
woensdagavond open zijn. Dat betekent dus geen bibliotheek
op de maandagen 29 april en 6 mei en de donderdagen 2 en
9 mei.

Kapster in het Dorpshuis Ons Genoegen

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

Bericht van de Peuterspeelzaal de Rakkers

Woensdag 10 juli van 14-17u afscheidsreceptie PSZ De Rakkers 
voor (oud) leidsters, (oud) bestuursleden, (oud) leerlingen en 
andere betrokkenen in het Dorpshuis Ons Genoegen

Feestelijke plaatsing Koningslinde.

Onder grote belangstelling van jong en oud, is bij de “Een-
denvijver” de Koningslinde geplaatst. Mevrouw Hulsman-den 
Hertog en wethouder P. de Groene hebben deze boom door 
middel van het lostrekken van een oranje lint “onthuld”. Zij 
werden geassisteerd door de voorzitters van het Oranje Co-
mité, de Klankbordgroep en twee kinderen. Bij de Koningslin-
de is een paal met opschrift geplaatst met het eerste officiële 
wapen van de gemeente Stichtse Vecht. De kinderen hebben 
er tevens voor gezorgd dat de boom stevig is komen vast te 
staan. Na afloop was er een gezellig samen zijn in het dorps-
huis met koffie en thee en voor de kinderen limonade met iets 
lekkers.

Agenda
30 april  Koninginnedag
4 Mei   Dodenherdenking (vlag halfstok)
6 Mei   Vlaggen voor bevrijdingsdag(5 mei zondag)
21,22 & 23 mei  Ouder/kind voetbal o.s.v. NiTA 
  (voor jeugdleden)
week 22  Prins Bernard Cultuurfonds/Anjer Collecte
1 juni  Oud Papier
8 juni   Viswedstrijd bij de Aa ter viering van 25 
  jarig bestaan Visclub Nieuwer Ter Aa



Collecteren voor de Anjeractie 2013: Goed voor het 
Dorpshuis Ons Genoegen.

Collecteren voor de Anjeractie legt voor de stichtingskas van 
het Dorpshuis geen windeieren! Een derde van de opbrengst 
komt namelijk rechtstreeks ten goede aan de collecterende 
vereniging/stichting. De overige tweederde – aangevuld 
met een bijdrage uit het budget van het landelijk fonds – is 
bestemd voor culturele projecten binnen de provincie Utrecht.

Wij kunnen nog hulp van u gebruiken om te collecteren in de 
wijken: Nieuwer Ter Aa, Oukoop, Oud Aa en enkele wijken in 
Breukelen Meld je aan bij Jan van Sligtenhorst 06-38312050 of 
via beheerder@dhog.nl

Zangavond

Zaterdag 18 mei 2013 Hervormde gemeente Nieuwer Ter Aa 
Aanvang: 19.30 uur m.m.v. Chr. Gemengd Koor Hiddai o.l.v. 
Wim van Dijkhuizen Piano: Kees Matze Orgel: Jonathan Stam 
Panfl uit: Jessica Vos Spreker: dhr. A.W. Gouderjaan 

Toegang: vrij, collecte ten bate van stichting Lighthouse.

Sport en Bewegen

Wij zijn op dit moment bezig met een behoefte onderzoek 
onder alle inwoners van Kockengen en Nieuwer Ter Aa voor 
het Sportdorp NIKO. Onlangs heeft de vragenlijst op Rondje 
Kockengen gestaan en is als bijlage meegegaan met de 
nieuwsbrief in Nieuwer Ter Aa. Mogelijk heeft u de vragenlijst 
al ingevuld. Tevens hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 een 
vragenlijst ingevuld op school. 

Voordat wij activiteiten gaan organiseren is het belangrijk 
om de behoeften en wensen van u te weten. Heeft u de 
vragenlijst nog niet ingevuld dan vragen wij u dit als nog 
te doen. Ga naar www.sportdorpnieuwerteraa.nl en klik op 
invullen behoeftepeiling. Wij hopen op uw medewerking! 
Bedankt namens de projectleider Patrick Hilhorst en Jan van 
Sligtenhorst van Sportdorp NIKO.

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 24 mei aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com

Contactinformatie
Beheerder Dorpshuis, redactie nieuwsbrief
Jan van Sligtenhorst 06-38312050 beheerder@dhog.nl
Sleutelbeheerder  Cor van Sligtenhorst 06-34181298
Klankbordgroep klankbordgroep@nieuwerteraa.info          
Opmaak Bart de Koning bart@bartdekoning.nl

Visclub

Op zaterdag 8 juni 2013 van 09.00 – 12.00 zal er 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 aanmelden op de plek aldaar. De visclub bestaat 
op dit moment uit 24 leden en nieuwe leden zijn altijd welkom.  
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  à €2.50 p.p.  te koop in het winkeltje van 
“Ons Genoegen”,  let dan wel op de openingstijden hiervan. 

Gospelzanger Martin Brand in Mijdrecht!

50 muzikanten en zangers trekken door Nederland.

Op vrijdagavond 10 mei 2013 treedt de bekende gospelzanger/
spreker Martin Brand op in Mijdrecht. Samen met een voltallige 
band en gospelkoor MisSion trekt de zanger momenteel door 
het land met een nieuw programma ‘de Wens’! 

Vorig jaar leefden duizenden in Nederland met Martin Brand 
mee toen deze in juni totaal onverwacht een hartstilstand 
kreeg en overleefde. Een maand na ontslag uit het ziekenhuis, 
stond Martin Brand weer op het podium. 

Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met 
zendingsorganisatie OM-Nederland. Zaal open: 19:00 uur en 
aanvang 19:30 uur. locatie: De Meijert; Dr. J. van der Haarlaan 
6. Entree €7,50- Meer informatie: www.martinbrand.nu


