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Website
Heeft u al gezien dat Nieuwer Ter Aa een eigen website heeft?
Als u daar naar toe gaat bent u van het laatste nieuws op de
hoogte. De website is nog niet helemaal klaar maar u kunt hem
wel inzien. Er komen ook diverse links op de site zodat u bij uw
favoriete onderwerp kunt kijken, bijvoorbeeld de brandweer,
de kerk enz. Informatie over de Klankbordgroep komt hier
ook op maar daar wordt nog aan gewerkt. Via Facebook kunt
u uw eigen boodschap plaatsen op de site. Dus… even kijken,
ga naar http://nieuwerteraa.info voor de laatste nieuwtjes en
ontwikkelingen.
Internet
In de vorige Nieuwsbrief stond een stukje over het trage
internet. Inmiddels hebben zich al diverse mensen opgegeven
maar eigenlijk willen we meer klachten. In ’t winkeltje ligt een
intekenlijst waar u uw naam op kunt zetten en dan bundelen
we het totaal om het bij de provider aan te bieden. Wellicht
dat daar dan een reactie op komt.
AED
Regelmatig wordt ons gevraagd waar bevinden zich de
AED’s. Dit zijn apparaten die gebruikt worden als er mensen
gereanimeerd moeten worden. Bel eerst 112. De apparaten
zijn bij de Brandweer, het Dorpshuis, ’t Anker en ’t Draaipunt.
Veilig
Het zou zo mooi kunnen zijn als de hulpdiensten vrij door
ons dorp konden rijden maar helaas. Bij het Anker en de
kerk valt het niet mee om te parkeren maar het moet toch
niet zo veel moeite zijn om de auto dusdanig neer te zetten
dat er bij incidenten de hulpverlening er veilig langs kan?
Wilt u proberen hieraan mee te werken? Ook ouders die hun
kinderen naar school brengen met de auto. Het zou fijn zijn
als er minder van ’t Laantje gebruik wordt gemaakt. Dat is veel
veiliger voor de fietsende schoolkinderen.
Informatie avond
Mensen die bij de informatie avond zijn geweest hebben
kunnen vernemen wat er in de toekomst met ons dorp gaat
gebeuren of wat we ervan kunnen verwachten voor wat
betreft het IBOR (onderhouden van o.a. het groen). Ons dorp
wordt ingedeeld in de zogenaamde categorie B. Dat wil
zeggen dat er een gemiddeld onderhoud wordt gedaan, dus
eigenlijk zoals het nu is. Willen we het netter dan zullen we
als bewoners zelf ons gedeelte moeten onderhouden. Voor
verder inlichtingen kunt u bij de gemeente terecht of bij de
Klankbordgroep. Dhr. Herman de Haan heeft over Welzijn
Stichtse Vecht verteld en hoe je met ouderen om kunt gaan
door bijvoorbeeld een stukje te wandelen, te eten o.i.d. Zo is
er ook een Sociaal Wijk team waar familie en/of kennissen een
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beroep kunnen doen voor inwoners met verminderde
zelfredzaamheid, huisvesting, eenzaamheid, gezondheid
en/of financiële problematiek. Hiervoor kunt u bereiken:
Carolien van der Heijde (adviseur/welzijnconsulent, tel. 0629175257, e mail: c.vdheijde@welzijnsv.nl, Marieke van Uden
(wijkverpleegkundige), tel. 06-15946740, e mail: mvuden@
zuwezorg.nl of Monique Wolswijk (maatschappelijk werkster),
tel. 06-51474603, e mail: mwolswijk@zuwezorg.nl. Verder
kunnen bewoners van Nieuwer Ter Aa ook een beroep doen
op de Vrijwillige Hulpdienst “Graag Gedaan” voor bijvoorbeeld
kleine klusjes of vervoer naar dokter of ziekenhuis. Hiervoor
is het telefoonnummer 0346-263800. Op de website van de
gemeente staan allerlei vormen voor hulp en zorg op een rijtje.
Ga naar www.welzijnstichtsevecht.nl. Bewaar bovenstaand
stukje misschien heeft u er later iets aan.
Verder
Wij hebben bericht ontvangen dat de Bosdijk helemaal
opgeknapt gaat worden en dat er in Oukoop een drukriolering
wordt aangelegd langs de Angstel.

Nieuws uit ’t winkeltje

Tijdens de kerstvakantie zal ‘t winkeltje geopend zijn op de
volgende tijden:
Maandag 23 dec. 13.00-17.30 uur
Dinsdag 24 dec.
09.30-16.00 uur (12.30-13.00 gesloten)
Woensdag 25 dec. Gesloten
Donderdag 26 dec. Gesloten
Vrijdag 27 dec.
09.30-17.30 uur (12.30-13.00 gesloten)
Zaterdag 28 dec.
10.00-12.30 uur
Maandag 30 dec.
13.00-17.30 uur
Dinsdag 31 dec.
09.30-16.00 uur (12.30-13.00 gesloten)
Woensdag 1 jan.
Gesloten
Donderdag 2 jan. 13.00-17.30 uur
Vrijdag 3 jan.
09.30-17.30 uur (12.30-13.00 gesloten)
Zaterdag 4 jan.
10.00-12.30 uur
Kerstzegels
Vanaf heden zijn er in ‘t winkeltje ook kerstzegels te koop. Bij
aankoop van 3 of meer velletjes krijgt u een agenda cadeau
(zolang de voorraad strekt).
Schoen zetten
Ook dit jaar heeft het Dorpshuis Ons Genoegen Sinterklaas
met zijn pieten uitgenodigd. Kinderen t/m 12 jaar kunnen
van 2 t/m 4 december a.s. hun schoen komen zetten in ‘t
winkeltje, om hem dan vervolgens weer op te komen halen
op donderdag 5 december tussen 08.30-13.00 uur. Wie weet
zit er dan wat leuks in je schoen.

Agenda
30 november
13 december
21 december
21 december
1 januari
3 januari

Oud papier ophalen
Wintermarkt in het Dorpshuis
Kerstbingo o.s.v. NiTA
Kerstzangdienst Hervormde kerk
Nieuwjaarwensen in het Dorpshuis
Ik hou van Nieuwer Ter Aa

Slagerij Langelaar bereid zich voor op de feestdagen
Het duurt nog wel heel even, maar de kerstdagen zijn alweer
aanstaande.Wat gaat u doen? Wie komen er eten? Waar ga ik
eten? Of houden we het thuis gezellig met het eigen gezin?
Wilt u gaan gourmetten dan hebben wij de beste tip: Slagerij
Langelaar. In ‘t winkeltje liggen de bestellijsten van slagerij
Henk Langelaar voor u klaar! Pak een lijst mee en lever hem
tijdig weer in bij ‘t winkeltje. U kunt alles bestellen en dan
wordt het netjes verpakt afgeleverd in ‘t winkeltje. Denk
hierbij aan kalkoen, wild, rollades, gourmetvlees, e.d. Staat
datgene wat u wenst niet op de lijst of heeft u andere vragen?
Bel dan gerust 0346-241216 en overleg met de slager. Slagerij
Langelaar wenst u alvast fijne kerstdagen.
Wintermarkt
Ook dit jaar is er weer een wintermarkt in Dorpshuis Ons
Genoegen. De wintermarkt wordt gehouden op vrijdag 13
december a.s. van 15.30 tot 20.00 uur. Wilt u nog een kraam
of tafel huren? Neem dan contact op met beheerder Jan van
Sligtenhorst, 06-38312050 of beheerder@dhog.nl. Maar kom
vooral gezellig langs. U bent van harte welkom. Er is voor ieder
wat wils. Zeg het voort.
Sportdorp NIKO
Afgelopen weken is er via Sportdorp NIKO gestart met
jeugdgym o.l.v. Jeroen Langelaar en met jeugd Judo o.l.v.
meester Rens. Beide zijn voor een aantal weken op basis van
proef. In het nieuwe jaar zal bij voldoende animo een doorstart
worden gemaakt voor de rest van het seizoen. Aankomende
weken zal er in samenwerking me stichting Welzijn Stichtse
Vecht bekeken worden welke mogelijkheden er zijn met
ouderen en bewegen.

Kerstzangdienst Hervormde Kerk
Op zaterdag 21 december a.s. zal er een kerstzangdienst
gehouden worden in de Hervormde Kerk van Nieuwer Ter Aa.
Medewerking wordt verleend door gemengd koor Hiddai uit
Wilnis, o.l.v. Wim van Dijkhuizen, Jonathan Stam (orgel), Peter
van Dam (piano), Philinde van Selm (dwarsfluit) en ds. Vlijm
(meditatie). Aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom om
deze kerstzangdienst bij te wonen!
Kerstbingo bij o.s.v. NiTA
Zaterdag 21 december a.s. zal er bij o.s.v. NiTA een kerstbingo
worden georganiseerd. De zaal zal vanaf 19.30 uur open zijn
en de BINGO start om 20.00 uur met natuurlijk fantastische
prijzen. Er zal gespeeld worden in 4 gewone rondes en 1
super ronde en er zal worden afgesloten met een verloting.
Bingoblaadje los kost € 2,00 per ronde per blaadje, per 4
rondes € 7,50. Superronde los € 3,00 alles in één € 10,00.
Verlotingslootjes € 1,00 per stuk. Iedereen is van harte welkom
in ’t Draaipunt.
Oud en Nieuw in het Dorpshuis
Graag willen we u allen hierbij van harte uitnodigen om op 1
januari 2014 elkaar een gelukkig Nieuwjaar te komen wensen
in dorpshuis Ons Genoegen. Van 00.30 tot 02.00 uur bent u van
harte welkom . We proberen om mogelijk te maken om rond
00.45 uur nog wat mooi siervuurwerk af te kunnen steken. U
kunt hiervoor een donatie t/m 27 december a.s. deponeren in
de daarvoor bestemde melkbus die in ‘t winkeltje staat. Hoe
meer donaties hoe meer mooi siervuurwerk.

Ik hou van Nieuwer Ter Aa
Op vrijdagavond 3 januari 2014 om 20.00 uur is de 2de
hilarische spelavond gepland. Ik hou van Nieuwer ter Aa is
gebaseerd op Nieuwer Ter Aa en zijn inwoners. De kaarten zijn
te koop in ‘t winkeltje van Ter Aa in Dorpshuis ons Genoegen
voor € 6.00 p.p. Mis het niet, het is ‘iets’ waar je bij geweest wilt
zijn! Op=Op

Dorcas actie geslaagd
Iedereen die meegedaan heeft met de voedselpakketten
actie van Dorcas, hartelijk dank voor uw steun. We hebben
ongeveer 30 pakketten kunnen inzamelen. Ook dank aan hen
die geld gegeven hebben voor het transport, totaal €182,25.
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.

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan
t/m 22 december aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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