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Terugblik en de toekomst
Afgelopen jaar is er weer veel gebeurd in en rondom het
dorp. Ook in het Dorpshuis is er het één en ander gebeurd.
Bijvoorbeeld een nieuw dak, er is geschilderd en zijn er
diverse aanpassingen gedaan omtrent de energie/isolatie. En
we kenden ook nog hoogtepunten. Ja, dat Koningin Maxima
op bezoek was in het dorp. Dat was nog eens wat. Want er
waren best veel mensen die met de Koningin konden praten.
Ook mocht ‘t Dorpshuis het Appeltje van Oranje in ontvangst
nemen als blijk van waardering voor het reilen en zeilen van
het Dorpshuis. Dit zijn zo maar een paar grepen, want er valt
best meer te vertellen. En wat betreft de toekomst? Half Draai
gaat op de schop voor nieuw aan te leggen riolering, waarbij
de straten ook opgeknapt gaan worden. Er zijn plannen om het
Dorpshuis uit te breiden en ‘t Winkeltje te vergroten. We gaan
aan de slag met de uitkomst van de enquête en zo meer. Maar
hoe dan ook, we zijn heel blij met de vrijwilligers die zo veel
voor het dorp en het Dorpshuis betekenen. Wij willen een ieder
oprecht bedanken voor zijn of haar inbreng en wensen u een
goed 2017.
Enquête
De enquête die is rond gestuurd leverde ongeveer 12 procent
respons op. Dat is niet veel maar we gaan wel aan de slag met
de gegevens. In de volgende Nieuwsbrief zullen we de reacties
zo veel mogelijk bekend maken.
Achterstraatje (rozepad)
We ontvangen veel klachten van mensen die aan het
achterstraatje wonen van de hondenpoep die daar veelvuldig
ligt. Uit nader onderzoek blijkt dat deze mensen volkomen
gelijk hebben. Er spelen veel kinderen en het is echt niet prettig
als ze met hondenpoepschoenen of -kleding thuis komen. Wilt
u dit straatje niet als honden-uitlaatstraatje gebruiken? Dit zal
zeer op prijs gesteld worden.
Papiercontainers
U zult het wel gemerkt hebben, maar we zijn weer een container
rijker. De container met blauwe klep is voor het papier en karton.
Deze wordt elke 3e zaterdag van de maand bij u opgehaald of
op de daarvoor bestemde ophaal plekken.
Maaltijd
Aankomend jaar hopen we diverse maaltijden en koffie-/
spelochtenden te organiseren voor de 50+. De eerste maaltijd
van het nieuwe jaar is op donderdag 12 januari a.s. en ook nu
weer vanaf 18.00 uur. De zaal is open om 17.45 uur. Uiteraard in
het Dorpshuis. U kunt zich opgeven voor 10 januari a.s bij Ineke
Kroon, tel. 0294 232143 of bij Truus van Drogenbroek, tel. 0294
231821. Het zal ook nu weer een gezellige avond worden. We
zien u graag.
Doude van Troostwijkstraat
Inmiddels is bekend welke aannemer door de gemeente,
de reconstructie van de D.v.Troostwijkstraat, is gegund. In
januari zal er gestart worden en er wordt nog een bijeenkomst
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georganiseerd met de gemeente, de aannemer en de bewoners
van deze straat.
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”.
Zelfredzaam Thuis
Nog maar net, maar we hebben de kortste dag weer achter de
rug en dus zitten we weer aan de goede kant van de winter.
De dagen worden weer langer met een paar minuten per dag.
Maar nog even wachten voor we het echt kunnen zien. Het
was het tweede jaar waarin Zelfredzaam Thuis operationeel is.
We hebben inmiddels ons eigen bloed-prikpunt, fysiotherapie
ruimte, winkeltje en er zijn allerlei activiteiten voor oudere en
jongere mensen. Kortom, er is door een grote groep vrijwilligers
flink aan de weg getimmerd. Het aantal mensen dat een beroep
doet op Zelfredzaam Thuis is tot nu toe niet groot. Dankzij buren,
familie en bekenden die zorgtaken op zich nemen, weten de
meeste mensen zich aardig te redden. We kennen daar denk ik
allemaal wel voorbeelden van.
Dat is een groot goed binnen ons dorp. We weten elkaar te
vinden. We koesteren dat. Toch heb ik in de wandelgangen
vernomen dat er senioren onder ons zijn die eigenlijk wel
structureel wat hulp zouden kunnen gebruiken om het huis
schoon te houden. Bed verschonen, stofzuigen, dweilen enz.
maar vraagtekens hebben bij hulp van de thuiszorg (onbekend
maakt onbemind). Of niet weten hoe je zoiets in gang zet. En
weet u, ook daarvoor mag u mij bellen. Zodat we samen de
situatie kunnen bekijken , de voor- en nadelen op een rijtje
zetten en eventueel een aanvraag doen voor een indicatie.
Maar altijd alleen als u dat zelf wilt. Schroom niet, u mag me
ook benaderen als u alleen maar informatie wilt. Dan gaan we
de jaarwisseling weer tegemoet. Hoe gezellig. Voor sommigen
onder ons is juist op zulke dagen het “missen van” heel levens
groot aanwezig. De plekken die zo erg leeg zijn en blijven.
Sterkte voor allen met de dingen die lastig zijn. Rest mij nog
u allen veel goeds te wensen voor 2017. Cok Wiebes tel. 0294
234571
Gezellige Sinterklaasmiddag in Nieuwer Ter Aa
Op woensdagmiddag 30 november 2016 mochten wij allen om
14.30 uur Sinterklaas en zijn drie Pieten welkom heten in het
“Draaipunt “van Nieuwer Ter Aa. Dit jaar kwam Sinterklaas en
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zijn Pieten aan met paard en wagen, helaas was Amerigo er niet
bij want die was zijn hoefijzer verloren. Gelukkig had Sinterklaas
dit goed opgelost door met Hiske te komen opdraven. Sint
zat op de bok en achterin het wagentje zaten de drie Pieten
te zwaaien naar de kinderen die hen bij de speeltuin stonden
op te wachten. Sint werd hartelijk verwelkomd door ongeveer
44 kinderen en mama’s en papa’s, oma’s en opa’s en verdere
belangstellenden in het gezellige versierde Nita’s “Draaipunt”!
Natuurlijk mochten er kindjes bij Sinterklaas komen en er
waren kinderen die een liedje zongen voor de Sint, erg mooi
hoor!!! Het was een gezellige pakjesmiddag met zingen,
dansen, toneelstukje en Pietengym! In de pauze kreeg men
wat te drinken met lekkers, ondertussen deelden de Pieten
extra strooigoed uit. De kinderen gingen vrolijk huiswaarts
met: Cadeautje, een verrassingszakje , mandarijntjes en een
prachtig Jumbo 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 sponsoring: Klankbordgroep Nieuwer Ter
Aa (fin. Bijdrage), Jumbo Breukelen (strooigoed en vlaggetjes),
Kees Slinger (mandarijnen), “Ons Genoegen” ( gebruik van zaal ),
Muziek (Theo van Sligtenhorst) en verder alle vrijwilligers.
Namens het Sinterklaascomite: Trieneke , Sjaan en Tineke

Ingezonden: Sinterklaasfeest
Wij, opa Piet en oma Joke, hebben enorm genoten van het
gezellige en goed georganiseerde sinterklaasfeest in het
Draaipunt. De middag begon met het verhaal van Els over
Amerigo die een zeer been had maar gelukkig was er een reserve
paard. Dus na een korte wandeling naar de speeltuin kwam de
Sint met 3 lieve Pieten aan. Na terugkomst bij het Draaipunt
heeft Sint voor iedereen een woordje. Er wordt tussendoor
nog gezongen en er was chocolademelk en limonade. Ter
afsluiting was er nog voor ieder kind een cadeautje en een
geknutselde wortel met pepernootjes. Dus, kortom een zeer
leuke, geslaagde middag voor kinderen, papa’s, mama’s, opa’s
en oma’s. Organisatie bedankt.
Alpe d’HuZes
In de strijd tegen kanker ervaren velen een groot gevoel van
onmacht. 1 op de 3 Nederlanders krijgt kanker. Iedereen maakt
van dichtbij mee hoe levens drastisch beïnvloed en verwoest
worden. Alpe d’HuZes is opgericht met als doel de onmacht
die door kanker ontstaat om te zetten in kracht, door met velen
op 1 Juni 2017 de uitdaging aan te gaan om zo vaak mogelijk
de legendarische Alpe d’Hues te beklimmen. Sandra van
Drogenbroek gaat de uitdaging ook aan op de racefiets. Voor
Bertus van Drogenbroek, maar juist ook voor de verschillende

lieve mensen uit Nieuwer ter Aa die wij de afgelopen jaren
hebben verloren aan de gevolgen van kanker. Geld voor
onderzoek om elke vorm van kanker aan te pakken is nodig.
Alle opbrengsten worden beheerd door het Alpe d’’HuZes/KWF
fonds. Op vrijdag 20 Januari a.s. kom ik eind van de middag,
begin van de avond, bij u langs om stroopwafels te verkopen.
De opbrengst gaat naar mijn actiepagina waarbij ik het doel
van 2500 euro probeer te halen. Dank jullie wel!
Erwtensoepactie
Na het succes van vorige jaren 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 stichting Dorcas, bekend
van kledinginzameling en voedselactie. De andere helft wordt
bestemd voor het werk in de plaatselijke Hervormde gemeente.
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 28 januari a.s. komen de verkopers vanaf 9 uur bij
u langs, zowel in het dorp als in het buitengebied. Wel geldt: op
= op.
Ik Hou van Nieuwer Ter Aa
Vrijdag 6 januari a.s. is er in het Dorpshuis ‘Ik Hou van Nieuwer Ter
Aa’. Kaarten zijn te verkrijgen in het winkeltje van het dorpshuis
voor 5 euro p. p. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan
t/m 20 januari aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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