
Bericht van de redactie: Alle activiteiten genoemd in de 
nieuwsbrief waren al binnen voordat alle beperkingen 
i.v.m. het Coronavirus opgelegd werden. Activiteiten die 
aan het eind van de maand plaatsvinden hebben we in deze 
nieuwsbrief opgenomen met de kanttekening dat er mogelijk 
activiteiten zijn die niet door zullen gaan als de beperkingen 
worden verlengd. 

Dorpsraad
De afgelopen vergadering is het hoofdzakelijk gegaan over de 
Dorpsvisie en het uitvoeringsplan. Er is contact gezocht met 
Charlotte Spaan met betrekking tot het bestemmingsplan. 
Door de bouw en de eventuele nieuwbouw moet het 
bestemmingsplan worden aangepast. Het zal nog even op 
zich laten wachten tot dit nu klaar is. Ook is er veel heen en 
weer gemaild over de speeltuinen, met weinig resultaat, maar 
wij blijven volhouden het z.s.m. te laten open stellen. Voor de 
bewonersavond worden onder andere de gebiedswethouder 
mevrouw Hetty Veeneklaas uitgenodigd en de gebiedsregiseur 
Ger-Jan Marsiljé.

Bouwplannen
Inmiddels is bekend dat de informatieve avond in ons 
Dorpshuis op 1 april niet zal plaatsvinden vanwege het Corona 
virus. Er is een nieuwe datum vastgesteld op woensdag 13 
mei om 19.30 uur. Die avond zal onder andere een presentatie 
plaatsvinden over de stand van zaken met betrekking tot de 
voorgenomen bouwplannen die er bestaan in de zuidoost 
hoek van ons dorp. Bij die gelegenheid zal ook een formulier 
‘onderzoek woningbehoefte’ worden gepresenteerd, waarbij 
(ex-) dorpsgenoten kenbaar kunnen maken of ze interesse 
hebben in een woning die gerealiseerd zal worden binnen dat 
plan. Door de kernbinding kan men dan een voorkeurspositie 
verkrijgen bij het te zijner tijd verkrijgen van een woning in de 
nieuwe wijk.

Geannuleerd voor de senioren
Het is inmiddels wel bekent dat door het Corona virus diverse 
activiteiten op een laag pitje komen te staan. Daarom is 
het Proathuis, Beweging- en koffieochtend en de Spel- en 
koffieochtend tot nader bericht afgelast. Voor vragen hierover 
kunt u contact op nemen met Ineke Kroon, Tel. 0294 232143.

Zelfredzaam Thuis
De eerste voorjaarsdagen hebben we langs zien komen. De 
bomen lopen uit en de bollen bloeien volop. Ondertussen 
probeert iedereen een weg te vinden in de veranderende 
omstandigheden door het Corona virus. We kunnen er niet om 
heen en moeten zien mee te bewegen met allerlei genomen 
maatregelen. Misschien is het goed om even op een rijtje te zien 
hoe het met de boodschappen/ voedsel voorziening gesteld is 
in ons dorp. Gelukkig hebben wij het winkeltje voor de meeste, 
algemene dagelijkse levens behoeften, ook als het gaat om 
drogisterij artikelen. Mocht u de deur niet uit willen of kunnen, 
de boodschappen worden zo nodig ook thuis gebracht. Dan 
hebben we de Kaasboer, Meijer, die langs de deur komt, u kunt 
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Agenda
25 april   Fietstocht

Afval en oud papier
Maandag 6 april  GFT
Vrijdag 10 april  Restafval
Maandag 20 april  GFT
Zaterdag 25 april  Restafval
Dinsdag 28 april  Plastic

hem bellen. Ook Kees Slinger komt 2x per week door het dorp 
met verse groenten. Medicijnen kunt u thuis laten bezorgen. 
Zo zien we dat er aardig wat voorzieningen in onze directe 
omgeving zijn. Mocht u toch ergens tegenaan lopen waarvan u 
niet weet hoe het voor elkaar te krijgen, kunt u ook Zelfredzaam 
Thuis bellen. Dan kijken we samen hoe het probleem aan 
te pakken. Tegelijkertijd zou het fijn zijn als vrijwilligers zich 
melden voor dit doel. We weten niet hoe lang deze situatie 
gaat duren dus zou het fijn zijn om een lijst te hebben van 
mensen die boodschappen willen halen, of bv. een hond uit 
zouden willen laten, kliko’s aan de weg zetten of andere hand- 
en spandiensten. Dus eigenlijk gewoon wat we al gewend zijn, 
naar elkaar omkijken, maar nu een beetje extra! Zelfredzaam 
Thuis, Cok Wiebes tel: 0294-234571.

Ophalen Oud Papier
Omdat de gemeente heeft besloten geen oud papier op te 
laten halen door vrijwilligers tijdens de coronacrisis wil ik 
graag aanbieden het oud papier op te halen bij ouderen en 
mensen die niet de mogelijkheid hebben het oud papier 
zelf weg te brengen. Laat mij even weten op 0294-232924 
als u oud papier heeft dat u graag kwijt wilt dan haal ik 
het zaterdagmorgen 28 maart op en zorg dat het bij het 
afvalscheidingsstation terecht komt. Alles uiteraard op 
voorwaarde dat dit dan nog mogelijk is en Nederland niet 
helemaal op slot is gegaan. M.v.gr Wilco Plette 

Matinee concert op zaterdag 2 mei 2020
te Breukelen ”Zingen in Vrijheid”   
Op zaterdag 2 mei 2020 geeft het Nederlands Concert 
Mannenkoor (NCM) voor de zevende keer een matinee concert, 
dat speciaal bedoeld is voor de bewoners van Zorgcentra en 
Senioren in de Vechtstreek. Dit concert zal wederom worden 
gehouden in de H. Johannes de Doperkerk, Straatweg 146 in 
Breukelen. De aanvang van het concert is om 15:30 uur; de kerk 
is open om 15:00 uur; het concert duurt ca. 90 min. Dankzij 
belangrijke sponsorbijdragen is de toegang voor het concert 
gratis! Onder leiding van dirigent Jimco Zijlstra brengt het 
NCM een afwisselend concert, waarin dit keer in muziek en 
zang wordt stilgestaan bij het onderwerp ‘75 jaar bevrijding’. 
Het thema ‘Zingen in Vrijheid’ zal in tal van herkenbare liederen 
weerklinken om dit luister bij te zetten. De begeleiding 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 april aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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wordt verzorgd door André van Vliet, orgel, en Jan Lenselink, 
vleugel; de vaste begeleiders van het Nederlands Concert 
Mannenkoor. Solist is NCM 1e tenor Folkert Vreeken. De gratis 
toegangskaarten, bestemd voor de bewoners van Zorgcentra 
en Senioren in de Vechtstreek, voor dit concert zijn vanaf medio 
maart beschikbaar in Dorpshuis Ons Genoegen. 

Nieuwsbericht van uw Ha-Ra adviseur in Kockengen
Het merk Ha-Ra is een begrip als het gaat om milieuverantwoord 
omgaan met de verzorging van jezelf en je omgeving. Ha-Ra 
Original: Schoonmaken met water, duurzaam, milieubewust, 
snel, gemakkelijk, veilig en ergonomisch. Dit zijn de kernwoorden 
van de Ha-Ra schoonmaaksystemen. Ha-Ra Naturals: Onze 
biologische huidverzorgingsproducten bestaande uit de 
uiterst werkzame anti-aging cosmetica en wellness producten 
op basis van zuiver biologische planten en hoogwaardige 
ingrediënten. Veelvuldig getest en gecertifi ceerd. Graag wil ik 
mijn enthousiasme met u delen. Met veel plezier kom ik bij u 
thuis voor persoonlijk advies op maat en/of om de producten 
te demonstreren. Uiteraard is een bijeenkomst met meerdere 
mensen tegelijk ook mogelijk. Tijdens de Oranjemarkt op 
27 april a.s. zal ik weer aanwezig zijn met Ha-Ra Original 
milieuvriendelijke schoonmaaksystemen. Wilt u Ha-Ra Naturals 
aanschaff en dan kunt u die altijd bij mij bestellen. Wilt u Ha-Ra 
producten aanschaff en of heeft u vragen? Neem dan contact op 
met: Mary van Schie, Van Lockhorstweg 38, 3628 AX Kockengen, 
Email: svs@solcon.nl, Tel.: 06 – 444 96 947.

Werken bij Hoeve Landzicht
Hoeve Landzicht is uitgeroepen tot 2e populairste trouwlocatie 
van Nederland!  Er komt een druk seizoen aan en wij zijn daarom 
op zoek naar enthousiaste jongens, meiden, dames en heren 
om vanaf april ons team te versterken. Dicht bij huis, nette 
verdiensten en er is veel te leren op onze boerderij! Wij zijn o.a. 
op zoek naar: Klusjes jongens en meisjes, Leeftijd: v.a. 14 jaar, 
Aantal uren: ca. 3 a 4 uur per week Voor op woensdagmiddag, 
vrijdagmiddag of in het weekend zijn wij op zoek naar jongens 
en meiden die kunnen helpen met allerlei klusjes in ons 
bedrijf. Bijvoorbeeld grasmaaien, terrassen vegen, tafels en 
stoelen goed neer zetten, bestellingen opruimen en de dieren 
verzorgen.  Afwashulp, Leeftijd: v.a. 15 jaar, Aantal uren: ca. 4 
– 6 uur per week De afwas is een belangrijk onderdeel in het 
bedrijf, zonder goede afwassers gaat het mis in de bediening 
en de keuken. Wij zijn daarom op zoek naar afwashulpen die op 
vrijdag, zaterdag of zondag van 17:00 – 22:00 kunnen werken. 
Bediening, Leeftijd: v.a. 16 jaar, Aantal uren: 6, 24 of voltijd Lijkt 
je het leuk om een paar dagen in de maand in de bediening 
te werken naast je reguliere 
baan? zoek je een bijbaan 
voor elke week? Of wil je 
voltijd aan de slag? Hoeve 
Landzicht is op zoek naar 
zowel beginnende als ervaren 
serveersters/obers voor ons 
restaurant, bij bruiloften en/of 
feestavonden. Werktijden zijn 
voornamelijk in de avonden. 
Zie al onze vacatures op www.
hoevelandzicht.nl/vacatures

Fietstocht ‘Draai’s rondje’ 
Komt u ook fi etsen? D.V. zaterdag 25 april kunt u een mooie 
fi etsroute (ong. 25 of 40 KM) fi etsen in de prachtige vertrouwde 
omgeving rond Nieuwer ter Aa. Voor 5 euro p.p. of max. 25 euro 
per gezin bent u ingeschreven, alle winst wordt overgemaakt 
naar Evangelisatie doeleinden. Inschrijven kan tussen 10.00 en 
12.00 uur bij restauratiebedrijf Den Hertog aan de Ter Aaseweg 
14, Nieuwer ter Aa. Op de startplaats is er een mini-markt met 
verschillende consumpties, ook als u niet mee fi etst bent u van 
harte welkom. Tijdens de fi etsroute zijn er twee rustplaatsen 
waar u even uit kan rusten van het fi etsen en u van verschillende 
consumpties kan genieten. Voor meer informatie of vragen kunt 
u contact opnemen met Cor van Sligtenhorst (06-34181298) We 
zien u graag op 25 april.

Klachten?
Over het dorp, door bijvoorbeeld defecte lantaarnpalen, losse 
stoeptegels en dergelijke, neem dan contact op met de gemeente 
Stichtse Vecht via TIC (telefonisch informatie nummer) 14 0346 of 
via www.stichtsevecht.nl, formulier “melding leefruimte”.

Kopiëren 
In het Dorpshuis kunt u terecht voor enkelzijdige en dubbelzijdige 
afdrukken op A4 formaat tegen respectievelijk € 0,10 en € 0,20. Voor 
kleurenkopieën betaalt u enkelzijdig A4 € 0,20 en voor dubbelzijdig 
€ 0,30. Een A3 kost zwart/wit € 0,15 en in kleur € 0,30. U kunt ook 
met uw stick terecht of via het mail adres van het Dorpshuis om 
direct te printen. U bent van harte welkom.

Dorpshuis
U kunt bij het Dorpshuis zalen huren voor een verjaardag/jubileum 
of voor een ander feestje. Dat kan met of zonder catering. Er is ook 
een beamer en geluidsinstallatie aanwezig. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met de beheerder, Cor van Sligtenhorst, tel. 06-
34181298.


