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Terugblik
Eigenlijk is het een meer dan mooi jaar voor ons Dorpshuis en
de Klankbordgroep geworden. En wat moet je daar dan nog aan
te voegen. Niets toch? Nou ja, de vrijwilligersprijs, de nominatie
van leader en de nominatie voor de “appeltjes van Oranje”. De
wintermarkt en er was zoveel. Allen die meegewerkt hebben aan
deze successen heel erg bedankt. Wij wensen u allen een prettige
jaarwisseling en een heel goed 2016.
Genomineerd
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat het Dorpshuis “Ons
Genoegen” genomineerd is voor de prijs Appeltjes van Oranje. Van
de 160 ingezonden projecten van de sectie oost waar de provincie
Utrecht onder valt staat het Dorpshuis bij de eerste tien. GEWELDIG
toch? Iedereen kon ook op het Dorpshuis digitaal stemmen en
dat hebben zeer veel mensen gedaan. Theo en Wilke gaan het
Dorpshuis verdedigen op 15 januari 2016. We zien er naar uit hoe
zich dat ontwikkelt. Het zou prachtig zijn om bij de eerste drie te
komen, dan kunnen we ons opmaken voor de finale welke op 17
mei 2016 is, waar Koningin Maxima de prijs overhandigt aan de
winnaar.
Vrijwilligers prijs
Veel heeft u er al over kunnen lezen. Op 27 november mochten de
vrijwilligers van het Dorpshuis de eerste prijs in ontvangst nemen
voor de vrijwilligersprijs Stichtse Vecht. Theo ontving uit handen
van de burgemeester een mooi kunstwerk en een oorkonde. Deze
komen op een mooie plaats te staan in het Dorpshuis.
Maaltijd
Deze keer valt de maaltijd voor 50+-ers en alleengaande al erg
vroeg in het nieuwe jaar, op donderdag 7 januari 2016. Het is
dan gelijk een mooi moment om ieder een gelukkig nieuwjaar
te wensen met het vertrouwde eten wat er op die dag bij hoort.
Er is wel een verandering in het opgeven, dat kan niet meer in ’t
winkeltje. U kunt nu terecht bij Truus van Drogenbroek, tel. 0294231821 of bij Ineke Kroon tel. 0294-232143. U kunt zich opgeven
tot 5 januari 2016. De tijden zijn onveranderd dus van 18.00 uur
tot ongeveer 21.00 uur. De zaal is open vanaf 17.45 uur. U bent
hartelijk welkom en wie het eerst komt het eerst maalt.
Dorpshuis
Op dit moment zijn we het Dorpshuis wat aan het verfraaien. Zo
komen er mooie rekken in de hal waar de folders in komen te staan
en komt er een nieuwe ombouw voor de containers zo dat u de klep
zelf kunt openen om bijvoorbeeld uw afgewerkte frituurvetten in
de daarvoor bestemde container te deponeren. Ook komt er in
het winkeltje een nieuwe koeling welke past in de strategie van
zuinig omgaan met energie. De winkel wordt dan ook een beetje
aangepast maar de klant zal daar niet veel van merken omdat we u
als klant KONING vinden.

januari 2016
van bijvoorbeeld de brandweer, de kerk, de school, wanneer het
huisvuil wordt opgehaald en er staat ook een agenda in. Kijk eens
naar deze site hij is heel mooi, gemaakt door Bart de Koning.
Leenauto
Met ingang van 1 januari 2016 is de leenauto alleen voor dagdelen
te verkrijgen. Er wordt veel gebruik gemaakt van deze service.
Mensen, die onverwachts een doktersbezoek moeten afleggen
(waar deze auto eigenlijk voor was bestemd) kunnen dan geen
gebruik maken van de auto als deze de hele dag weg is. Daarom is
deze maatregel genomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.
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”.
Openingstijden ‘t winkeltje van Ter Aa tijdens de
kerstvakantie
Maandag 28-12		
gesloten		
13.00-17.30 uur
Dinsdag 29-12		
10.00-12.30 uur 13.00-17.30 uur
Woensdag 30-12		
10.00-12.30 uur gesloten
Donderdag 31-12		
10.00-12.30 uur 13.00-16.00 uur
Zaterdag 2-01		
10.00-12.30 uur
Let op de gewijzigde- en de extra openingstijden.
Wintermarkt
De organisatie kijkt met een tevreden gevoel terug op de
wintermarkt. Er waren 12 standhouders aanwezig. Mede door hen,
en het aanbod wat er geboden werd was er een mooie mengeling
van artikelen. De erwtensoepactie was een succes (er is 70 liter
erwtensoep geschonken) en niet te vergeten de appelflappen
en oliebollen. Ook de workshops voor de kinderen werden goed
bezocht. We hopen dat we ook volgend jaar weer een mooie
wintermarkt mogen organiseren en mogelijk gaan we het dan wat
grootser aanpakken. Alle deelnemers en bezoekers hartelijk dank
voor uw komst.
Wintermarkt (bijdrage van een standhouder)
Afgelopen 11 december heb ik op de wintermarkt gestaan. Wat
was het gezellig en wat waren er leuke dingen te koop en te maken
bij de workshops en dan de lekkere erwtensoep, complimenten
aan de kok. Er was ook veel werk van gemaakt om het er gezellig
uit te laten zien. Het voelde een beetje als de oranjemarkt, een
plaats om gezellig samen te zijn voor een praatje met een hapje
en een drankje. Organisatie bedankt, ik hoop dat het nog vele jaren
herhaald zal worden. Groet, Ineke Kroon
Ingezonden: Veiligheid van wandelaars buiten het dorp
Bij deze een oproep voor alle dorpsbewoners die in de avond, (dus
als het donker is) er van houden nog een wandeling te maken
op de wegen buiten het dorp. Draag alstublieft verlichting, of

AED
Deze apparaten zijn te vinden in ’t Draaipunt, Dorpshuis ‘Ons
Genoegen’, in ’t Anker en de brandweerkazerne. Maar bel altijd
eerst 112.

Agenda

Website
De website is volledig aangepast aan de moderne tijd. Ga naar
www.nieuwerteraa.info en u ziet alles wat met het Dorpshuis en de
Klankbordgroep te maken heeft. Er hangen ook diverse links aan
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Bloedprikpunt Saltro
Maaltijd 50+ en alleengaanden
Kinderzendingsmiddag
Informatieavond Hospitium
Erwtensoepactie

reflecterende kleding. Ook als u alleen maar even uw hond uit gaat
laten. Vooral het stukje Ter Aase weg tussen garage Vossestein en
de Dorpsstraat is erg gevaarlijk, vanwege de flauwe bocht vanaf de
brug. Het is al verschillende keren gebeurd dat er op dit stukje weg
(in de bocht) een “onzichtbare” wandelaar nog maar net ontweken
kon worden. Dus denk om uw eigen veiligheid!

Sinterklaasmiddag in Nieuwer Ter Aa
Op woensdagmiddag 25 november 2015 mochten wij allen
Sinterklaas en zijn vier Pieten welkom heten in het “Draaipunt“
van Nieuwer Ter Aa. De kinderen waren liedjes aan het zingen,
o.l.v. Els Hulsman, toen er ineens twee Pieten naar binnen kwamen
gerend, dat Sinterklaas, JAJA dat hij er ECHT aan kwam… De
kinderen gingen nog eens een liedje zingen en jawel hoor… daar
was de Sint dan eindelijk… met zijn drie Pieten? Sint werd hartelijk
verwelkomd door welgeteld 44 kinderen en mama’s en pappa’s,
oma’s en opa’s en verdere belangstellenden in de gezellige versierde
NiTa’s Draaipunt! Natuurlijk had Sint zijn boek mee genomen
en mochten er om beurten kinderen bij de Sint komen, maar er
ontbrak toch nog 1 pietje? Waar zou die dan toch zijn? Sint vroeg
het aan de Hoofdpiet , die wist ook niet waar de knuffel-kadootjes
Piet was. Toen zei Sint: Kinderen, roepen jullie eens heel hard de
knuffel-kadootjes Piet!! En ja hoor, er was gestommel op de zolder
en daar kwam hij aan…met zijn knuffelhond en zak vol kadootjes,
de Piet was in SLAAP gevallen! Oh, Oh, die Piet toch… gelukkig,
nu kon de middag fijn doorgaan. Er werden liedjes gezongen, er
was een Poppenkastvoorstelling en twee Pieten deden een heel
hip dansje, de kinderen deden vrolijk mee. In de pauze kreeg men
wat te drinken met wat lekkers en ondertussen deelden de Pieten
strooigoed uit. Aan het eind werden de kadootjes uitgedeeld door
de Pieten. Daarna vertrok de Sint en zijn Pieten onder luid gezang
van “Dag Sinterklaasje“ en was de fijne middag bijna afgelopen.
De kinderen gingen vrolijk huiswaarts met een kadootje, een
verrassingszakje, mandarijntjes en een prachtig vlaggetje!! Wij allen
kunnen terug kijken op een geweldige leuke Sinterklaasmiddag
in Nieuwer Ter AA!! Om deze middag zo te hebben kunnen
organiseren BEDANKEN wij in het bijzonder voor de sponsering:
Klankbordgroep Nieuwer Ter Aa ( fin. Bijdrage), Jumbo Breukelen
(strooigoed en vlaggetjes), Kees Slinger (mandarijnen), Peuterpret (
gebruik van Poppenkast), Dorpshuis “Ons Genoegen” ( gebruik van
zaal ), Theo van Sligtenhorst (muziek), en natuurlijk de vrijwilligers
voor de “hand en span” diensten: Truus en Truus, Jan en Nel, Els,
Maringka, Danielle, Monique! Namens het Sinterklaascomite:
Trieneke , Sjaan en Tineke
Kinderzendingsmiddag
Op woensdag 20 Januari 2016 organiseert de zendingscommissie
de kinderzendingsmiddag. We gaan zingen, een verhaal uit de
Bijbel horen en Nicolien Smit komt vertellen over haar tijd en

werk in Indonesië. De middag is voor alle kinderen die op de
basisschool zitten. We beginnen om 14.00 uur en de middag is
om 16.00 uur afgelopen. De middag is in de bovenzaal van het
Anker en de deuren zijn open vanaf 13.45 uur. Aan de ingang is
er een collecte. We hopen weer heel veel kinderen te ontmoeten.
Zendingscommissie Hervormde Gemeente.
Zelfredzaam thuis. Terugblik.
Het was een beetje wennen, begin 2015. Opeens kregen we te
maken met de participatiewet. De kranten stonden er vol van. Veel
dingen in de zorg gingen veranderen. Het voelde een beetje alsof
iedereen het voortaan zelf maar moest gaan uitzoeken. Alsof de
maatschappij nog meer zou individualiseren. En de zwakken en de
kwetsbaren dan? Zelfredzaam thuis zette alle zintuigen op scherp.
Keek kritisch rond, legde overal een oor te luisteren. Proefde van
allerlei nieuwe voorstellen en snuffelde aan even zoveel nieuwe
regels. Sommige dingen kunnen we iets mee. Andere zijn hier
simpelweg niet bruikbaar of aan de orde. We zijn bijna een jaar
verder en zelfredzaam thuis begint een beetje gestalte te krijgen.
In de eerste 6 maanden was er twee keer een inzet. In de tweede
helft van dit jaar vijf. Het ging om een helpend handje bij vervoer,
strijkwerk, personenalarmering aanvragen, klemmende kastdeur,
woning veiliger maken etc. Soms zelfs alleen een luisterend oor en
een frisse blik. Nogal divers dus. We gaan dus maar rustig richting
2016. En mocht u een hulpvraag hebben en denken: ” Ik weet niet
hoe ik dat zelf moet redden” bel gerust even. Dan zoeken we samen
naar een oplossing. Cok Wiebes tel. 234571
Zelfredzaam thuis. Vooruitblik.
Informatieavond over de zorg in de laatste levensfase. Je kunt
er zomaar voor komen te staan. Bij je ouders, familie, vrienden.
Maar ook in je persoonlijke situatie. Als het thuis niet langer gaat.
Door benauwdheid, pijn, overbelasting van de mantelzorg of het
ontbreken daarvan, wat dan? Is een hospice dan een optie? Het is
goed om daar over na te denken ook als het nog ver weg lijkt. Twee
verpleegkundigen uit het Johannes Hospitium in Wilnis geven een
presentatie en beantwoorden vragen. Wel graag aanmelden, vanaf
nu: bij Cok Wiebes, tel. 234571. Datum: 21 Jan. 2016, Tijd: 19.15 uur.
Locatie: Dorpshuis Ons Genoegen. Geen vervoer? Meld het, dan
wordt u opgehaald en weer thuisgebracht.
Erwtensoepactie
Na het succes van vorig jaar wil de Hervormde Gemeente van
Nieuwer Ter Aa ook dit jaar een erwtensoepactie organiseren. De
helft van de opbrengst is bestemd voor de diaconie. Zij verdelen
dit tussen de Voedselbank en een nader te bepalen diaconaal doel.
De andere helft wordt weer bestemd voor de glas in lood ramen
van de kerk. In januari wordt begonnen met de eerste drie ramen.
Er is nog veel geld nodig om ook de andere ramen te restaureren.
De soep kost € 4,50 per liter, 3 liter voor € 12,50. Ook zijn er weer
rookworsten: € 3,00 per stuk, 3 voor € 8,00. Alles wordt weer
geleverd door een keurslager, dus van uitstekende kwaliteit. Op
D.V. zaterdag 30 januari komen de verkopers vanaf 9 uur bij u langs,
zowel in het dorp als in het buitengebied. Wel geldt: op = op.

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan
t/m 20 januari aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
Contactinformatie
Telefoonnummer Winkeltje van Ter Aa 0294-230110
Redactie nieuwsbrief Marieke Plette
nieuwsbriefdhog@gmail.com
Beheerder Dorpshuis Cor van Sligtenhorst
06-34181298 beheerder@dhog.nl
Klankbordgroep klankbordgroep@nieuwerteraa.info
Website www.nieuwerteraa.info
Opmaak Bart de Koning info@bartdekoning.nl

