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Werk in uitvoering
Eindelijk komt het er toch van. Dinsdag 17 januari jl. is er een 
bijeenkomst geweest met de bewoners van de Doude van 
Troostwijkstraat. Als de weersomstandigheden het toe laten dan 
wordt er eind januari begonnen met het opknappen van deze 
straat. Eerst wordt er een noodvoorziening voor het parkeren 
aangelegd en dan begint Vitens, tussen de Dorpsstraat en de van 
Renessestraat, (tot de hoek van nr. 1) aan de waterleiding. Direct 
er na gaat de aannemer dit gedeelte saneren en de riolering 
vervangen. Alle huishoudens die direct met dit werk te maken 
hebben ontvangen eerdaags een brief van aannemer Wallaard. 
Hier staat ook de totale planning in. Dat betreft ook de woningen 
aan de Dorpsstraat even zijde, alsmede de van Renessestraat. 
Voor meer informatie wordt u verwezen naar de gemeentelijke 
nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich aanmelden en op de hoogte 
blijven van geheel Stichtse Vecht of alleen van Nieuwer Ter Aa.

Fase twee
Zo als het er nu uit ziet zal dit project na de bouwvakvakantie van 
start gaan. Waarschijnlijk zal er in de tweede week van februari 
voor deze inwoners ook weer een bijeenkomst zijn. Men ontvangt 
hiervoor nog een uitnodiging. Overigens is het wel zo, dat wij 
door de gemeente op de hoogte worden gehouden en daarvan 
verslag doen in de Nieuwsbrief. Als er spontaan wijzigingen 
optreden komt dat niet van uit de KBG.

Koffie/spelochtend
Donderdag 16 februari is er weer een koffie/spelochtend in het 
Dorpshuis. De zaal is vanaf 10.00 uur open. U kunt als u dat wil ook 
opgehaald en thuis gebracht worden. Neem dan contact op met 
Ineke Kroon, telefoon 0294 232143. U bent van harte welkom, dit 
wilt u toch niet missen.

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”.

Hard rijden
Er wordt over het algemeen veel te hard gereden in ons dorp en 
er buiten (buitengebied). Is daar wat aan te doen? Eigenlijk is het 
een probleem van alle tijden. Toch wordt nu de nadruk gelegd 
op uw eigen verantwoordelijkheid. Gelukkig zijn er alleen maar 
“bijna” ongelukken. Maar je moet er toch niet aan denken dat 
“bijna” niet zo goed uitvalt. Men wordt gevraagd de huidige 
snelheid in het dorp te respecteren en niet harder dan 30 km per 
uur te rijden en in het buitengebied de 60 km te hanteren. 

Enquête
Zo als beloofd hierbij een korte impressie van de gehouden 
enquête. Over het algemeen is men zeer tevreden in het dorp 
wat betreft de veiligheid en om er te wonen. Ook het dorpshuis 
(’t winkeltje) komt zeer goed uit de bus. Zelfredzaam Thuis, het 
Saltro, de speeltuinen en ook de zwemplek scoren hoog. Er moet 
wel bij aangetekend worden dat de speeltuinen en de zwemplek 
behoefte heeft aan betere voorzieningen. Ook is er vraag naar 
nieuwe betaalbare woningen. Beter onderhoud van het groen 

Agenda
11 februari Sing inn ‘t Anker
14 februari Ontmoetingsmiddag het Anker
16 februari Koffie/spelochtend
18 februari Oud papier
3 maart  Filmavond jeugd vanaf 12 jaar Dorpshuis
17 en 18 maart Toneel
24 en 25 maart Toneel

en betere trottoirs. De grootste ergernis in het dorp, is het zware 
verkeer en het harde rijden. Verder valt op dat er mensen zijn 
die iets aan hun straat willen doen wat betreft onderhoud en/of 
schoonhouden ervan. Al met al ontvingen we dus veel positieve 
reacties en daar kunnen we met z’n allen trots op zijn. De KBG 
gaat met de enquête aan de gang en zet zich in voor de vragen 
die gesteld zijn.

Zelfredzaam Thuis uitleenservice
Binnenkort kan de uitleenservice voor hulpmiddelen officieel 
worden geopend. U hoort daar nog meer over. De artikelen die 
we zeker aan willen kunnen bieden zijn binnen. Een paar daarvan 
wachten nog op een instructieblad. De meeste artikelen beginnen 
in ons magazijn een tweede leven. We hebben bijna niets nieuw 
aan hoeven te schaffen. Dat betekent dat u in de meeste gevallen 
de eerste afgesproken leenperiode niets hoeft te betalen en dat 
u zonder indicatie van uw zorgverzekeraar bij ons terecht kunt. 
In geval van nood ook buiten kantooruren en in de weekenden. 
Wat hebben wij in de stelling liggen: rolstoel, rollator, urinaal 
voor zowel man als vrouw, een toilet-verhoger (als u tijdelijk 
niet voldoende door de knieën kunt b.v. na een heupoperatie). 
Een porseleinen drinkbeker met tuit, een glijzeil(om iemand 
die in bed ligt zonder veel inspanning te verplaatsen), een easy 
slide (dit is een hulpmiddel om steunkousen aan te trekken). 
Overal worden instructies bijgeleverd en zo nodig wordt u er 
ook praktisch wegwijs in gemaakt. Elleboog krukken voor zowel 
volwassenen als kinderen. En een bijna nieuwe babyfoon die, 
dat heeft de ervaring geleerd, heel goed ingezet kan worden als 
opa/oma/ of buren foon. Deze heeft een draadloos bereik van 
150 meter. Dan nog een toiletstoel. Voor als u tijdelijk niet het 
toilet kan bereiken. Deze laatste hebben we nieuw aangeschaft 
zodat er gekozen kon worden voor een makkelijk en goed te 
desinfecteren model. Waarvoor dank aan Stichting Zelfredzaam 
Nw. Ter Aa. Zoals gezegd: u wordt op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen. Verder mag u ook voor allerhande vragen en 
klussen zowel binnen als buiten nog altijd een beroep doen op 
Zelfredzaam Thuis.  Aarzel niet, u bent niet de enige die het soms 
zelf niet meer redt, en gelukkig wonen we in Nieuwer ter Aa en 
weten we elkaar te vinden. Zelfredzaam Thuis, Cok Wiebes, tel. 
2345 71.

Koningsdag 2017
Beste Dorpsgenoten, Het Oranje Comité is alweer volop in 
beweging om de voorbereidingen te treffen voor Koningsdag 
2017. Het programma is inmiddels duidelijk en dit willen wij graag 
alvast bekend maken! Er staan namelijk een paar onderdelen in 
waarvoor je je als groep op kunt geven en wij willen je hier nu 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 februari aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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alvast over na laten denken!! Wil je meedoen met de zeskamp of 
nachttocht? Het wordt weer erg leuk, dus stel nu alvast je team/
groep samen!! Straks in het boekje heb je de mogelijkheid om je 
ook werkelijk op te geven, maar dan heb je nu alvast het voorwerk 
gedaan! Veel plezier met het samenstellen van je team/groep! 
Wij hebben overigens nog ruimte binnen het OC voor nieuwe 
en frisse ideeën! Lijkt het je leuk om het OC aan te vullen, dan 
nodigen wij je graag uit om je bij ons aan te sluiten! Ook helpende 
handen tijdens Koningsdag zijn meer dan welkom, dus lijkt het je 
leuk om (even) bij te springen, laat het weten! Stuur hiervoor een 
bericht naar oc.ntaa@gmail.com of neem contact op met één van 
de huidige OC-leden. Hartelijke groeten, Het Oranje Comité

Programma Koningsdag 2017
07.45 uur: Vlag en Wimpel uithangen
08.00 uur: Oranje-Ontbijt
09.15 uur: Start Optocht met versierde “voertuigen”
10.00 uur: Wilhelmus zingen en koffi  e/thee drinken
10.30 uur: Oranje-Markt
13.15 uur: Kinderuurtje
13.30 uur: Start Zeskamp
16.30 uur: Inschrijven Dorpsloop
17.00 uur: Start Dorpsloop
17.00 uur: Draaipunt open voor lekkere snacks
20.00 uur: Aanmelden voor de nachttocht
20.30 uur: Vertrek eerste groepen nachttocht 

Wintermarkt en Lichtjestocht 2016 
Voor de vorige nieuwsbrief was ik helaas net te laat. Ik wil echter 
via deze weg (nogmaals) alle vrijwilligers bedanken die hebben 
meegeholpen tijdens de Wintermarkt en de Lichtjestocht (en 
het knutselen vooraf) en met alle voorbereidingen. Zonder jullie 
hadden we er niet zo’n succes van kunnen maken. Wat mooi dat 
er zoveel deelnemers waren voor het knutselen en de tocht zelf! 
En dat bijna alle dorpsbewoners ook meededen door verlichting 
aan te brengen of neer te zetten.  Sommigen hadden er heel 
veel werk van gemaakt, leuk! Zo’n succes geeft ook motivatie 
om dit te blijven organiseren. Voor zowel de Wintermarkt als de 
Lichtjestocht waren er nog wat verbeterpunten, maar die hopen 
we volgend jaar mee te nemen in de voorbereidingen. Nogmaals 
bedankt!

Vacatures en € 10,- korting bij Hoeve Landzicht
Beste dorpsbewoners, Voor het zomerseizoen 2017 (april t/m 
september) is Hoeve Landzicht op zoek naar ca. 30 nieuwe 
collega’s voor diverse functies. Het gaat hierbij vooral om 
parttime medewerkers die 4 tot 20 uur per week willen werken. 
Van schoonmaak, keukenhulp en bediening tot activiteiten 
begeleiders. Ook zijn we op zoek naar iemand v.a. 13 jaar om 
na schooltijd klusjes te doen zoals grasmaaien, auto’s wassen, 
terras vegen etc. Solliciteren kan tussen 5 februari en 5 maart, 
sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden tussen 5 en 15 maart. 
Kijk op www.hoevelandzicht.nl/vacatures voor alle vacatures en 
contact. Een keertje bij ons komen eten? Bij inlevering van deze 
nieuwsbrief ontvangt u € 10,- korting bij een besteding v.a. € 50,-  
(niet geldig op feestdagen).

Gratis ophalen: sta-op stoel
Wij hebben een mooie elektrisch te bedienen,  beige suedine sta-
op stoel. Echter kunnen wij hem niet meer gebruiken. U kunt deze 
stoel gratis ophalen bij Truus van Sligtenhorst, aan de Julianalaan.

SING INN in het Anker 
Op zaterdag 11 februari a.s. is er weer een sing inn in het Anker, 
bij de Hervormde Kerk. We hopen samen liederen te zingen rond 
het thema  “vol verwondering”. De Schepping en de natuur hopen 
we centraal te stellen. Juist in de wintertijd kan je genieten van de 
berijpte bomen en de opgaande of ondergaande zon, ijs op de 
sloot of de oneindige stille schoonheid van een wit besneeuwde 
polder. Straks komt het voorjaar er weer aan, knopjes aan de 
bomen, bloesems en nieuw leven op het land, In alles zie je de 
grootheid van de Schepper. En daarvan gaan we zingen, zingen 
jullie mee ? Dan zingt mijn ziel, tot U, o Heer mijn God, hoe groot 
zijt Gij, hoe groot zijt Gij! We starten om 19:00 uur,   om 18:50 uur 
staat  koffi  e of fris klaar! Heel hartelijk welkom. Lianne & liesbeth.

Ontmoetingsmiddag
Op dinsdag 14 februari a.s. is er een ontmoetingsmiddag in het 
Anker. Voor de pauze is er een meditatie door Ds. Vlijm en zingen 
we een aantal psalmen en andere liederen. Na de pauze willen we 
u foto’s van nostalgisch Nieuwer Ter Aa laten zien. We beginnen 
om 14.15 uur maar de koffi  e en thee staan klaar vanaf 14.00 uur, 
we sluiten de middag rond 16.30 uur af. Iedereen is van harte 
welkom.  

Stroopwafels
Beste dorpsgenoten, 20 Januari zijn we langs de deur geweest met 
elkaar. Bedankt voor de massale afname van de stroopwafels. De 
opbrengst gaat naar mijn actiepagina voor de Alpedu6. Op 1 Juni 
2017 ga ik de berg op fi etsen en al het geld gaat naar KWF. Als er 
mensen zijn die nog pakjes stroopwafels willen scoren (of u bent 
mij misgelopen) dan kunt u dit opgeven bij mijn moeder; Truus 
van Drogenbroek aan het Laantje 1. Ik zal zorgen dat de wafels 
ook voor u beschikbaar komen. Groet, Sandra van Drogenbroek

Toneel in het Draaipunt
Dit jaar zijn de uitvoeringen van het toneel in de weekenden van 
17, 18 en 24, 25 maart. Zet het vast in uw agenda!


