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Winkelnieuws

Kinderpartijtje, verjaardag, jubileum, workshop, cursus,
discussieavond, informatieavond, het kan allemaal in
Dorpshuis Ons Genoegen. Vraag vrijblijvend informatie bij de
beheerder.

Ook in het nieuwe jaar staan we natuurlijk weer voor u klaar.
Wij hebben een nieuwe service! Mocht u door ziekte, slecht
weer of een andere omstandigheid uw boodschappen niet
kunnen doen, dan komen we de boodschappen bij u bezorgen. Minimum bedrag 10 Euro. We kunnen niet altijd garanderen dat alles voorradig is. Wij doen ons best om u zoveel
mogelijk van dienst te zijn.
Openingstijden ‘t Winkeltje
Maandag
13.00-17.30 uur
Dinsdag en vrijdag
08.30-17.30 uur (pauze 12.30-13.00)
Donderdag
08.30-14.00 uur (pauze 12.30-13.00)
Zaterdag
10.00-13.00 uur
Voor de donderdagmiddagopening (13.00-17.30 uur) zijn wij
nog steeds opzoek naar vrijwilligers.
Aanbiedingen van ‘t Winkeltje
Aangezien wij afhankelijk zijn van het aanbod komen de lange
termijn aanbiedingen te vervallen. Hiervoor in de plaats komen steeds wisselende interessante kortingsartikelen. Komt u
maar eens kijken in de winkel!
Kopieer/print service
Wij maken u er nog even op attent dat wij tegen aantrekkelijke tarieven voor u kopiëren en printen in kleur of zwart wit
op A4 of A3 formaat. Vergroten of verkleinen, doen we ook.
Voor print opdrachten kunt u of een usb stick meenemen of
de tekst per email sturen naar beheerder@dhog.nl
De kosten zijn:
Zwart-wit A4
Kleur A4
Zwart-wit A3
Kleur A3

€ 0,05
€ 0,10
€ 0,12
€ 0,25

Dubbelzijdig € 0,07
Dubbelzijdig € 0,15
Dubbelzijdig € 0,20
Dubbelzijdig € 0,40

Advertentie of oproep plaatsen in de Nieuwsbrief

Om de nieuwsbrief rendabel te houden stellen we u ruimte
beschikbaar voor een advertentie, oproep of mededeling.
De kosten zullen u meevallen en zijn op te vragen bij Jan van
Sligtenhorst. Ook een professioneel reclame ontwerp behoort
tot de mogelijkheden. Oplage 500 stuks huis aan huis bezorgd
in Nieuwer Ter Aa dorp en buitengebied, Oud Aa, Kortrijk en
Portengen. Beter kunt u uw advertentie niet op laten vallen,
dus reserveer nu!

Playbackshow o.s.v. NiTA

Vrijdag 1 februari zal er in het Draaipunt van o.s.v. NiTA weer
een Playbackshow worden georganiseerd. Als toeschouwer
bent u van harte welkom, maar als deelnemer natuurlijk zeer
zeker, want zonder deelnemers is er namelijk helemaal geen
Playbackshow. Wilt u/jullie meedoen? Geef je dan op voor
25 januari a.s. bij Jan of Iris van Sligtenhorst 06-38312050
of via sligtenhorst@planet.nl Er zijn 3 leeftijdscategorieën
voor deelnemers, namelijk van 4 t/m 8 jaar van 9 t/m 13 en
14 jaar en ouder. Kosten voor deelname is € 2,50. Entree als
toeschouwer van 4 t/m 11 jaar € 1,00 en van 12 jaar en ouder €
2,00. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvang Playbackshow
19.30 uur.

	
  

Lampionnenoptocht

	
  

Op donderdag 31 januari a.s. hoopt onze Koningin 75 jaar te
worden. Wij willen haar van harte feliciteren en een fijne dag
toewensen. Om dit te vieren organiseert het Oranje Comité
de jaarlijkse lampionnenoptocht door het dorp. De optocht
begint om 19.00 uur bij het Draaipunt en zal worden begeleid
door de “Bloaskapel” uit Vleuten. Na afloop is er voor iedereen
warme chocolademelk of fris in de kantine. De kinderen
krijgen allemaal een verrassing!
Tot op de 31ste, Het Oranje Comité

Agenda
7 Januari

Stamppotavond

Vrijdag 18 januari gezamenlijke maaltijd in Dorpshuis Ons
Genoegen om 19.00 uur. U hebt keuze uit diverse overheerlijke stamppotten. Om hier van mee te genieten kunt u zich
opgeven bij: de beheerder van het Dorpshuis of in ‘t Winkeltje
van Ter Aa. Kosten voor deze heerlijke maaltijd is € 12,50 p.p.
Voor kinderen onder 12 jaar zijn de kosten € 7,50. Hierbij inbegrepen zijn 2 drankjes. Overige consumpties tegen betaling.
Opgeven t/m 15 januari.

11 Januari
12 Januari
18 Januari
22 Januari
31 Januari
1 Februari
7 februari

Nieuwjaarsreceptie gemeente Stichtse
Vecht in het 4 in1 Theater te Breukelen
Nieuwjaarsinloop Dorpshuis v.a 20.00 uur
Ophalen Oud Papier
Stamppotavond
Workshop melkkrukjes beschilderen in het
Dorpshuis
Lampionnenoptocht
Playbackshow o.s.v. NiTA in het Draaipunt
aanvang 19.30 uur
Plastic ophalen

Workshop Melkkrukjes beschilderen

Dinsdag 22 januari kunt u onder leiding van Anja Zaal meedoen aan een workshop melkkrukje beschilderen. Deelnamekosten zijn: € 15,00 p.p. De avond start om 19.30 uur met een
kopje koffie of thee en zal omstreeks 22.00 uur afgelopen zijn.
Opgeven t/m 19 januari bij de beheerder van het Dorpshuis of
in ‘t Winkeltje van Ter Aa.

Wij van de Klankbordroep wensen u vanaf dit vertrouwde
plekje het allerbeste voor 2013. Liever doen we dit persoonlijk
tijdens onze nieuwjaarsinloop op vrijdag 11 januari a.s. in
Dorpshuis Ons Genoegen! We verwachten u rond 8 uur ‘s
avonds.
Terugkijkend op 2012 heeft het afgelopen jaar ons een
kabelbaan voor de jeugd gebracht. De burgemeester heeft
met haar collegeleden het dorp uitgebreid bekeken en een
goed beeld gekregen van het wel en wee van ons dorp. We
zijn geregeld met mensen van de groenvoorziening door het
dorp gelopen, met als resultaat dat het groen langzamerhand
iets beter onderhouden wordt. Echter, we zijn er nog niet!
Gelukkig hoeven we niet meer tegen de windmolens te
vechten. Dit plan is definitief geschrapt. Minder blij zijn we
met de 130 km op de A2 gedurende de nachtelijke uren, we
zullen zien wat dit kleine beetje tijdwinst van automobilisten
ons bij zomerse dagen voor extra geluid oplevert. Ook
vinden we het erg jammer dat de ouderen gym verdwenen
is. Vooruitkijkend naar 2013 zijn er en aantal donkere wolken.
Speelzaal “De Rakkers” gaat definitief sluiten na 35 jaar!! Te
weinig aanbod van kinderen en terugloop van subsidie zijn
hiervan de redenen. Ook boven de bibliotheek hangt een
flinke depressie. Wat er precies gaat gebeuren weten wij ook
nog niet. In november hebben we een aantal raadsleden
uitgenodigd en met hen van gedachten gewisseld over de
toekomst van Nieuwer Ter Aa waarvan het Dorpshuis met
winkel en bibliotheek een onmisbaar onderdeel vormt. We
hebben een toekomstvisie opgesteld, waarin we de noodzaak
van nieuwe woningen aantonen om de jongeren in het
dorp te houden en de leefbaarheid te bewaren. Er komt de
komende tijd veel op ons af. Mocht u het komend jaar een
paar uurtjes over hebben denkt u dan eens aan ons en kom
met ons meedenken over de toekomst van Nieuwer Ter Aa.

Korting Hoeve Landzicht

	
  

“Gasterij Hoeve Landzicht” heeft sinds april nieuwe
eigenaren welke Hoeve Landzicht hebben omgetoverd tot
Pannenkoekenrestaurant /partycentrum waar van alles te
doen is voor kinderen en volwassenen. Zo organiseren wij
verschillende kinderfeestjes en bieden we komende zomer
ook leuke activiteiten aan zoals boogschieten, midget-golfen
en workshops. U kunt ook nog steeds bij ons terecht voor een
buffet, feestavond of trouwerij.
Kom in januari 2013 bij ons eten en ontvang 25% korting op
de gehele rekening!
* U kunt de nieuwsbrief 1 x inleveren
* Geldig tot 31 januari 2013
* Niet in combinatie met andere acties
Openingstijden:
Maandag gesloten
Di, do, vrij 16:00 – 20:00
Wo, za, zo 12:00 – 20:00

www.hoevelandzicht.nl
Oukoop 22, Nieuwer Ter Aa
0294 234070

Vloeibaar frituurvet of
plantaardige oliën inleveren

Bij Dorpshuis ons Genoegen kunt u uw oude frituurvet en
plantaardige oliën kwijt. Klussenbedrijf Hans van Sligtenhorst
heeft een ombouw gemaakt van steigerhout voor de gele Kliko. Deze is ook bereikbaar buiten de openingstijden van het
Dorpshuis.

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

Tot ziens op de nieuwjaarsinloop 11 januari om 8 uur.

Peuterspeelzaal

Per 1 augustus 2013 zal peuterspeelzaal De Rakkers helaas
sluiten, als gevolg van een te laag aantal peuters. Tot aan de
zomervakantie wordt er een afbouwperiode ingelast, waarbij
de speelzaal tot 31 maart 2013 twee ochtenden geopend zal
blijven. Vanaf 1 april is de speelzaal alleen op dinsdagochtend
open. Kinderen die nu op donderdagochtend zitten, kunnen
vanaf 1 april op dinsdagochtend komen, in overleg met de
peuteradministratie (Marieke Plette - info@pszderakkers.nl).
Bestuur en adviseurs van De Rakkers betreuren deze beslissing
tot sluiten van de speelzaal enorm en wij realiseren ons dat dit
een grote impact zal hebben. Wij danken u voor uw begrip,
betrokkenheid en vertrouwen.

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever
dit dan t/m 24 januari 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

