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Winkelnieuws
Na de sneeuwval en het intreden van de vorst hebben diverse 
mensen gebruik gemaakt van onze nieuwe service om bood-
schappen thuis te laten bezorgen. We zijn blij dat we u op 
deze manier de helpende hand kunnen bieden. Hierbij nog 
even het nummer van t ‘Winkeltje 0294-230110 hier kunt u uw 
bestelling doorgeven. Sinds kort is Gerrit Kroon ons Winkel-
team komen versterken. Door inkrimping van het bedrijf waar 
hij werkte is hij na 43 jaar werk in de metaalsector afgevloeid. 
Met medewerking van het UWV doet hij nu bij ons vrijwilli-
gerswerk en hoeft niet meer te solliciteren. Een win - win situ-
atie voor ons allemaal. 

In de vorige Nieuwsbrief stond per abuis een foutje bij ope-
ningstijden van het t ‘Winkeltje. Daarom hier opnieuw de re-
guliere openingstijden.

Maandag  13.00-17.30
Dinsdag   08.30-12.30  13.00-17.30
Woensdag  08.30-13.00
Donderdag  08.30-12.30  13.00-14.00
Vrijdag   08.30-12.30  13.00-17.30
Zaterdag  10.00-13.00

Fysiotherapie Brouwer-Swinkels in Nieuwer Ter Aa
Vanaf 1 januari 2013 is Ingrid Lammers- van Veenendaal 
toegetreden tot de maatschap van fysiotherapiepraktijk 
Brouwer-Swinkels cs. Wij blijven voorlopig onder deze naam 
bestaan. Deze wijziging heeft verder geen gevolgen voor de 
behandelingen die wij aanbieden in Dorpshuis ‘Ons Genoe-
gen’ te Nieuwer Ter Aa. U kunt daar dan ook gewoon terecht 
voor fysiotherapie, manuele therapie en kinderfysiotherapie. 

Verder is onze fysiotherapiepraktijk een samenwerkingsver-
band aangegaan met voetbalvereniging o.s.v. NiTA. Voor het 
1e elftal is Lara Schiedon namens onze praktijk de verzorger.

Openingstijden Nieuwer Ter Aa
Manuele therapie wo ochtend 08-00 -12.30 uur  
   Ingrid Lammers- van Veenendaal
Kinderfysiotherapie wo middag 13.00 – 17.00 uur  
   Loes ten Buuren
Fysiotherapie  di  middag  13.00 – 18.00 uur  
   vr  ochtend 08.30 – 12.00 uur 
   Ron Dillerop
  
Voor een afspraak kunt u contact met ons opnemen:
0346-250573 www.ftbrouwer-swinkels.nl

Informatieavond Duurzaam Nieuwer Ter Aa 
thema ledverlichting
Op woensdagavond 6 februari komt SODURV! naar Nieuwer 
Ter Aa. SODURV! is een bedrijf dat zich inzet om gemeen-
schapsgebouwen, maar ook bv. bedrijfsgebouwen en scholen 
te verduurzamen door samen met gemeente, leveranciers en 
bewoners een investering te doen. Door middel van bijvoor-
beeld het aanbrengen van led-verlichting, zonnepanelen of 
isolatie kunnen we wellicht honderden euro’s besparen op 
jaarbasis. Met deze fi nanciële boost kan Nieuwer Ter Aa zich 
nog beter inzetten voor activiteiten en faciliteiten in het dorp. 
De avond begint met koffi  e en thee om 19:00 en vanaf 19:30 
begint het programma. Er zullen verschillende sprekers en be-
drijven komen, zoals Duurzame Vecht en LeafLEDSolutions. 
Rond 21:00 eindigt de avond met een informatiemarkt en bor-
rel.  Wij DURV! wel, DURV! u ook? www.sodurvi.org

Musical de Muziekfabriek en 
Ik hou van Nieuwer Ter Aa
Langs deze weg willen we graag iedereen bedanken die een 
steentje heeft bijgedragen aan de musical “de Muziekfabriek” 
en de spelshow “Ik hou van Nieuwer Ter Aa”. Er zijn hierbij 
zo’n 500 bezoekers geteld.Het was een geweldig succes en 
smaakt naar een vervolg. Ook willen we graag de sponsors:  
Bouwbedrijf J.P. Den Hartog, Klussenbedrijf Hans van 
Sligtenhorst, G.J. Derksen infra BV, 4 your living (Remco Wiebes), 
Bart de Koning ontwerp en Elektrotechnisch installatie bedrijf 
Remco Vossestein enorm bedanken voor hun bijdragen en de 
School met de Bijbel voor hun medewerking.

 

Agenda
6   februari  Duurzaam Nieuwer Ter Aa onderwerp LED  
  verlichting (Dorpshuis) 
7   februari Plastic ophalen
8   februari 70/80er jaren muziekavond v.a. 21.00 uur   
  (Draaipunt)
16 februari Sing inn (het Anker)
27 februari Brainstorm en infoavond Sportdorp 
  Nieuwer Ter Aa (Dorpshuis)  
2   maart Oud Papier ophalen
6   maart Informatieavond Stichting Eleos over 
  omgaan met depressie (het Anker)



De Klankbordgroep ziet groen en grijs!
Enkele van de onderwerpen die ons geregeld bezig houden 
zijn de groenvoorziening en het onderhoud van de openbare 
weg in ons gebied. Groen en grijs genoemd. Tijd om u eens 
iets meer daarover te vertellen. Een aantal maal per jaar 
gaan leden van onze groep met mensen van Onderhoud van 
Gemeente Stichtse Vecht het dorp door om ongeregeldheden 
te signaleren, zoals slecht onderhouden gemeentegroen 
en slechte weg- en stoepgedeelten. Vervolgens wordt in 
een vergadering besloten welke dingen aangepakt kunnen 
worden en wanneer. De Gemeente doet dit volgens de IBOR 
methode (integraal onderhoud van de openbare ruimte). Dit 
is verdeeld in 3 categorieën t.w. HOOG onderhoud – bij ons 
bijna niets op aan te merken – BASIS onderhoud - voldoende 
onderhouden, wel wat op aan te merken – LAAG onderhoud – 
sober tot voldoende, echter enige achterstand in onderhoud. 
Dit wordt per straat bekeken – ook buiten het dorp – en geldt 
voor bomen, struiken, onkruid, straatmeubilair, verharding/
bestrating en afval. 4 februari is ons eerstvolgend overleg met 
de mensen van de gemeente. Het zal u duidelijk zijn dat er wel 
eens verschil van mening bestaat over goed en goed genoeg!
Komende maanden wordt er in het dorp op diverse plaatsen 
gesnoeid. Eind vorig jaar zijn op diverse plaatsen in het dorp 
metingen verricht om de situatie van het riool in kaart te 
brengen. We hebben inzage gevraagd in deze rapporten. We 
horen graag uw plannen om het dorp nog leuker te maken.

Brandweer Nieuwer Ter Aa
Vrijwillige Brandweer Nieuwer Ter Aa heeft een eigen website, 
hier kunt u alles lezen over het wel en wee, leden, uitrukken, 
cursussen en noem maar op.  Ga eens kijken naar:
www.brandweernieuwerteraa.nl 

Sing-inn voor jong & oud
Op DV 16 februari word er een Sing-Inn gehouden in het Anker 
naast de Herv. Kerk van Nieuwer Ter Aa. Er worden psalmen 
en liederen gezongen en een korte meditatie gehouden over 
het onderwerp ‘Dankbaarheid’. Iets belangrijks waar we veel 
te weinig bij stil staan in deze tijd. Vanaf 18.45 staat de koffie 
en thee klaar en de avond is ongeveer rond 19.45 afgelopen.

Allen hartelijk welkom! groetjes Lianne en Eveline 
(evelinedentoom@hotmail.com)

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit 
dan t/m 28 februari aan via beheerder@dhog.nl

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

Hier kan uw advertentie of oproep staan, 
neem contact op met Jan van Sligtenhorst


