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Gesprekken gemeente
Naar aanleiding van diverse gesprekken met de gemeente 
groeien we steeds dichter naar elkaar toe. Er is veel respect 
hoe wij hier met elkaar omgaan en hoe het dorp wordt 
“onderhouden” door de bewoners en veel vrijwilligers. We 
hopen u op de hoogte te houden van de activiteiten met en 
door de gemeente naar Nieuwer Ter Aa.

Bosdijk
De Bosdijk staat in de planning om opgeknapt te worden. Dit 
hoopt men voor de bouwvak te hebben gerealiseerd.

Koningslinde
Om de Koningslinde wordt eind mei een mooi hek geplaatst 
en om het nog fraaier te maken wordt er ook bestraat. Het is de 
bedoeling om dat perkje met medewerking van vrijwilligers 
zelf te gaan onderhouden, dat wordt dan een mooi aanzien 
voor het dorp.

Eendjes
De bronzen eendjes die een tijdje geleden zijn weggehaald 
door de gemeente uit het perkje in de D.v.Troostwijkstraat, 
worden weer teruggeplaatst.

Windmolens
Er is weer sprake van om Windmolens te plaatsen. Dat moet 
dan gebeuren tussen Utrecht en Amsterdam. Inmiddels zijn de 
mensen die verantwoordelijk zijn geweest dat de windmolens 
niet geplaatst zouden worden hierover ingelicht. We proberen 
samen met de gemeente hiervoor een oplossing te vinden 
om de windmolens niet te laten plaatsen.

Eten
Het eten voor alleengaanden en 50 plussers was weer een 
succes. De volgende  “wat de pot schaft” is op 11 juni a.s. Meer 
nieuws volgt in de volgende Nieuwsbrief.

Plastic container
Wanneer u ziet dat de plastic container bij de van Renessestraat 
vol is dan kunt u dat doorgeven aan de gemeente via TIC 
(Telefonisch Informatie Centrum) via www.info@stichtsevecht.
nl of telefoon 14 – 0346. Hier kunt u ook andere klachten wat 
betreft de gemeente kwijt.

AED (reanimatie)
In Nieuwer Ter Aa is er een groepje mensen die een team 
burgerreanimatie/AED wil gaan opzetten. Dit willen ze gaan 
doen door “huiskamer reanimatie workshops” te organiseren. 
Voor dat het zo ver is komt er eerst een informatie avond welke 
zal worden begeleid door Peter van den Nouland (ambulance 
chau� eur) en Alexandra van der Schaaf (ambulance 

verpleegkundige). De bedoeling is dat eind mei te doen. Heeft 
u interesse om naar de informatieavond te komen dan kunt u 
zich nu al opgeven bij Nicolette Knol, via nrenes@hotmail.com 
of tel. 0294-231884. Voor alle duidelijkheid: heeft u hulp nodig 
bel dan eerst 112! De AED apparaten zijn in ’t Anker, brandweer 
kazerne, ’t Draaipunt en dorpshuis ”Ons Genoegen”.

Ideeën?
U kunt met uw vragen of met ideeën voor de Klankbordgroep 
terecht via klankbordgroep@nieuwerteraa.info. Wij proberen 
u dan ook zo snel mogelijk te antwoorden. 

Voorbereiding voor de Hart van Holland loop via 
Sportdorp NIKO
Dinsdag 17 juni a.s. is er in Kockengen voor de 2e keer de 
Hart van Holland loop. U bent hierin vrij om in te schrijven 
en mee te doen aan deze recreatieve loop. Vanuit Sportdorp 
NIKO kunnen we u ter voorbereiding een 6-tal looptrainingen 
aanbieden, onder leiding van Marein Verkerk. De start van 
deze trainingen zal zijn bij Dorpshuis Ons Genoegen. De 
data van deze trainingen zijn: 6, 13, 20 en 27 mei, 3 en 10 
juni a.s. Aanvang 19.30 uur. Hiervoor kun u zich opgeven bij 
Jan van Sligtenhorst 06-38312050 of via beheerder@dhog.nl.

Jeugdgym begeleider/-ster gezocht
Een aantal maanden geleden is er via Sportdorp NIKO Judo en 
Jeugdgym gestart en hier was goede belangstelling voor. Het 
Judo heeft inmiddels een vervolg gekregen onder leiding van 
Rens, maar helaas de jeugdgym nog niet, aangezien er geen 
trainer of begeleider/ster is gevonden om deze enthousiaste 
kinderen een uurtje beweging en plezier te geven. Wij van 
Sportdorp NIKO zijn dus op zoek naar iemand die het leuk vindt 
om met kinderen bezig te zijn en deze kinderen een uurtje kan 
bezig houden doormiddel van spelletjes of bewegingsactiviteit. 
Dag en tijd in overleg. Voor opgave of informatie vraag bij 
Jan van Sligtenhorst 06-38312050 of via beheerder@dhog.nl.

Agenda
12 t/m 17 mei  Anjercollecte
15 mei  Schoen- en panto� elverkoop
17 mei  Oud papier 
31 mei  Samenzangavond Geref. Gemeente
11 juni  Maaltijd alleengaanden en 50+-ers



Collectanten gezocht
Voor de Anjercollecte, het Prins Bernhard Cultuurfonds, zijn wij 
op zoek naar collectanten die in de week van 12 t/m 17 mei a.s. 
willen collecteren in de kern Nieuwer Ter Aa, het buitengebied: 
de Bosdijk, Oukoop en Oud Aa en mogelijk nog een deel in 
Breukelen. Een voorkeur van dag(en) en straat(en) kunt u zelf 
aangeven. 1/3 van de opbrengst zal bestemd zijn voor Dorpshuis 
Ons Genoegen. Graag opgeven in ‘t winkeltje van Ter Aa of bij 
Jan van Sligtenhorst, 06-38312050 of via beheerder@dhog.nl.

Schoen- en panto� elverkoop voor dames en heren
Donderdag 15 mei a.s. zal er van 9.30 uur tot 11.30 uur in 
Dorpshuis Ons Genoegen een schoen- en panto� elverkoop 
gehouden worden voor dames en heren. Er worden uitsluitend 
kwaliteits merkschoenen verkocht in grote en kleine maten, 
van smal tot extra breed. Voor elke voet een perfecte leest 
(merken o.a.: Waldlaufer, Xsensible, Verhulst, Romika, van 
Wezel).  Kortom, gemakkelijke schoenen en sandalen die heel 
lekker zitten! U kunt pinnen! 

Inzamelactie Voedselbank Stichtse Vecht
Bedankt voor het vele voedsel wat u geschonken heeft. De 
kinderen zijn zeer actief geweest en hebben kratten, dozen 
en tassen vol verzameld. U hebt mild en overvloedig gegeven. 
We zijn daadwerkelijk met ko� erbakken vol naar Maarssen 
gereden, om het voedsel aan te bieden aan de voedselbank. 
We werden hartelijk ontvangen, kregen een rondleiding en 
hebben het voedsel zelf gesorteerd. Het was een avond die 
indruk heeft gemaakt. We zullen het niet zo snel vergeten. We 
mogen ons gezegend weten door onze Redder, dat wij het zo 
goed hebben. De gezamenlijke jeugdclubs van de Hervormde 
kerk

Samenzangavond
Op D.V. zaterdag 31 mei a.s. wordt er een samenzangavond 
georganiseerd in het kerkgebouw van de gereformeerde 
gemeente (aan de Dorpsstraat). Deze avond staat in het teken 
van het thema: ‘Voor W(w)ie kniel jij? Rondom dit thema 
willen we samen psalmen en liederen gaan zingen. Ook zal er 
een Bijbelvertelling gehouden worden wat met dit thema te 
maken heeft. Deze avond zal mede mogelijk gemaakt worden 
door de plaatselijke Zondagsschool ‘De Zaaier’. Ook zal er een 
collecte gehouden worden t.b.v. het zondagsschool werk in 
Egypte. Al met al de moeite waard om te komen mee zingen 
en luisteren met ons. De avond zal om 19:00 uur beginnen. U/
jij komt toch ook? Wees welkom! Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 

t/m 25 mei aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com

Contactinformatie
Telefoonnummer Winkeltje van Ter Aa 0294-230110
Redactie nieuwsbrief Marieke Plette 
nieuwsbriefdhog@gmail.com
Beheerder Dorpshuis Jan van Sligtenhorst
06-38312050 beheerder@dhog.nl
Sleutelbeheerder Cor van Sligtenhorst 06-34181298
Klankbordgroep klankbordgroep@nieuwerteraa.info          
Opmaak Bart de Koning info@bartdekoning.nl

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.

Openingstijden ’t winkeltje van ter Aa
Maandag 13.00-17.30 uur
Dinsdag  8.30 -12.30 uur en van 13.00 – 17.30 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 12.30 en van 13.00-17.30 uur
Zaterdag 10.00-12.30 uur

Vrijwilligers gezocht
Voor het dorpshuis zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers 
die graag een bijdrage willen leveren om het dorpshuis 
draaiende te houden, zoals het schoonmaken van de ruimtes, 
tuinonderhoud of meedraaien in ’t winkeltje. In overleg met 
de beheerder Jan van Sligtenhorst, 06-38312050, kunt u 
bekijken welke werkzaamheden het beste bij u passen. 

High-tea Hoeve Landzicht
135 uur per week staand werken, geen vakanties, geen pauzes 
en geen salaris. Deze baan klinkt onmenselijk, maar toch doen 
miljoenen mensen dit: moeder zijn. Een goede reden om haar 
op 11 mei tijdens Moederdag dus eens � ink te verwennen! De 
vrijwilligers van Plan Nederland Utrecht hebben daarom een 
high-tea op deze dag georganiseerd om aandacht te vragen 
voor moeders in ontwikkelingslanden die helaas niet altijd de 
kans krijgen de beste zorg aan hun kind te bieden.
De high-tea zal plaatsvinden in het restaurant Hoeve Landzicht. 
Voor de high-tea betaal je €19,50, waarvan er €9,50 direct naar 
het meisjesfonds zal gaan. De high-tea zal van 12:00 uur tot 
16:00 uur plaatsvinden aan Oukoop 22 in Nieuwer Ter Aa. 

Verwen je moeder 11 mei dus met een high-tea en steun 
andere moeders in ontwikkelingslanden! Bel om te reserveren 
naar 0294 234070 of stuur een mail naar info@hoevelandzicht.
nl.


