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Doude van Troostwijkstraat
Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. Dat geeft wel wat 
overlast maar het gaat wel goed komen. Jammer dat het door 
onvoorziene omstandigheden iets is uitgelopen. Dat wil zeggen 
dat alles een week wordt opgeschoven.

Fase 2
Ook is er weer een bijeenkomst geweest voor de straten 
Dorpsstraat (oost), Honderdschelaantje, Ruwielstraat en M. v. 
Zantenstraat. Het grootste struikelblok is het parkeren. Zoals 
het nu is, moet men dealen met de ruimte en de snelheid waar 
mee wordt gereden. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is 
er gepleit voor een woonerf. Het ingenieursbureau gaat hier 
mee aan de slag en er zal nog een bijeenkomst georganiseerd 
worden. De bedoeling is om na de bouwvakvakantie te starten 
met dit project. Het is ook mogelijk dat er eerder gestart wordt in 
de Dorpsstraat en Honderdschelaantje. Als er meer duidelijkheid 
is wordt men hier over geïnformeerd.

Kabelbaan
De kabelbaan is gerepareerd, dus er kan weer mee “gespeeld” 
worden. Mocht het zo zijn dat er iets aan mankeert, geef dat dan 
even door aan één van de mensen van de Klankbordgroep.

Gratis 
In het winkeltje zijn er hondenpoepzakjes gratis op te halen. 
Maak daar gebruik van want er is al genoeg ergernis en ongemak 
van de ontlasting van de honden.

Bosdijk
Naar aanleiding van een stukje in de plaatselijke nieuwsbladen 
om de Bosdijk om te “toveren” in een soort camping, ontstond er 
veel onrust. Onder de bezielende leiding van Egbert Bouman is er 
een brief geschreven naar alle politieke partijen om hiervan af te 
zien. Ook is men met een groot aantal inwoners naar de inspraak 
avond geweest. Voor zo ver het zich nu laat aanzien gaan de 
voorgenomen plannen niet door. We houden de vinger aan de 
pols.

Vakantie openingstijden ‘t winkeltje
In de vakantie is er een wijziging in de openingstijden van ’t 
winkeltje. Van 27 februari t/m 3 maart a.s. is de winkel open van 
13.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdag 4 maart van 10.00 uur tot 
12.30 uur.

Zelfredzaam Thuis
Langzaam aan komt het voorjaar in zicht. Heerlijk. De dagen 
worden al aardig wat langer. We hopen op een mooi voorjaar. 
Het zal u misschien zijn ontgaan maar Zelfredzaam Thuis heeft 
er een klein zusje bij gekregen. En wel het “uitleenpunt”., waar 
dorpsgenoten gratis dingen kunnen lenen om het zo thuis te 
kunnen redden. Je kunt het zo maar ineens nodig hebben en 
hoeft er nu niet meer het dorp voor uit. Zoals een stel krukken, 
een urinaal voor mannen en vrouwen, een toiletstoel of een 
douchestoel. We kunnen nu ook een hoog/laag bed aanbieden. 
Wat we zelf dan ook lenen maar wat dus wel beschikbaar gesteld 
is. Er kan ook een rolstoel geleend worden b.v. voor een dagje 
uit. Maar ook een rollator, als u er tijdelijk eentje nodig heeft, of 

Agenda
3 maart  Filmavond jeugd vanaf 12 jaar Dorpshuis
11 maart  NLDOET dag
17 en 18 maart Toneel  Draaipunt
23 maart Maaltijd 55+ Dorpshuis
24 en 25 maart Toneel Draaipunt
30 maart Ontmoetingsavond ‘t Anker

het eens een poosje wilt uitproberen of zo’n ding nu echt wel zo 
handig is als anderen beweren. Een tafelloep en we hebben zelfs 
een auto-kinderzitje in de uitleen. Het assortiment groeit gestaag. 
Er komt in het Dorpshuis tegenover de ingang een lijst te hangen 
welke attributen er te leen zijn. De rij is ondertussen zo groot 
dat het te ver gaat om hier alles te noemen. Ook kunt u de lijst 
opvragen door een telefoontje naar onderstaand nummer. Maar 
u mag ook gewoon bellen met een vraag over deze nieuwkomer. 
En zoals u gewent bent mag u ook met andere vragen bellen. 
Hulp nodig bij een klus? Vraag over W.M.O. hulp, of over een 
indicatie daarvoor? Niet aarzelen, gewoon de telefoon pakken en 
bellen met Cok Wiebes, tel. 0294-234571.

Maaltijd
Donderdag 23 maart a.s. is er weer de gebruikelijke maaltijd 
voor de 55-plusser. Ook nu begint het om 18.00 uur en is de zaal 
open vanaf 17.45 uur. Uiteraard in het Dorpshuis. U kunt zich 
hiervoor opgeven bij Truus van Drogenbroek, tel. 0294-231821, 
of bij Ineke Kroon tel. 0294-232143. Heeft u vervoer nodig? Geen 
probleem geef dat dan even door en u wordt gehaald en weer 
thuis gebracht. Opgeven graag voor 20 maart a.s.

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”.

Ontmoetingsavond
Op D.V. donderdag 30 maart a.s. willen wij, als DeVe commissie 
van de Hervormde Gemeente, een ontmoetingsavond houden. 
Namens de Stichting Christenen voor Israël hoopt ds. de Vreugd 
e.e.a. te komen vertellen over het onderwerp: Met Israël naar de 
toekomst. Ook zal Corrie de Koning aanwezig zijn met diverse 
Israël producten. Het belooft weer een interessante avond te 
worden. Komt u ook? De avond  zal worden gehouden in het 
Anker, waar vanaf 19.45 uur de koffie klaar staat. Aanvang is om 
20.00 uur. Aansluitend zal er een collecte worden gehouden. We 
hopen u die avond te ontmoeten. Tot dan. 

Erwtensoepactie
Heel fijn dat weer zoveel mensen mee gedaan hebben met de 
erwtensoepactie. De actie heeft het mooie bedrag van € 1.280,00 
opgebracht. Heel veel dank namens de kerkrentmeesters en 
diakenen van de Hervormde Gemeente. 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 maart aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Heb je een goed idee voor Nieuwer Ter Aa?
Doe mee op zaterdag 11 maart met NL Doet! Zaterdag 11 maart 
a.s. is het weer NL Doet. Het Oranjefonds heeft budget beschikbaar 
gesteld voor het organiseren van activiteiten voor jong & oud. Wij 
zoeken vrijwilligers voor klussen in het groen bij het dorpshuis 
en in het dorp. Ook voor diverse klusjes in het Dorpshuis kunnen 
we wel een paar handjes gebruiken. Heeft u een idee om een 
spel of activiteit voor ouderen of voor de jeugd te organiseren op 
zaterdag 11 maart? Neem dan contact op met Theo den Hertog 
van het Dorpshuis. Zet je in voor Nieuwer Ter Aa! Wij zorgen voor 
koffie en wat lekkers. Aanvang: 10.00 uur.

Filmavond
Op vrijdagavond 3 maart a.s. hopen we in het Dorpshuis een 
filmavond te houden voor de jeugd vanaf ongeveer 12 jaar. We 
willen de film ‘The Ride’ laten zien. In deze film zien we het verhaal 
van Smokey Banks, een cowboy die kampioen stieren rijden is. Hij 
wordt veroordeeld tot een taakstraf na een gevecht in een bar. 
Zo komt hij op een boerderij terecht waar kinderen leven die 
moeilijke dingen hebben meegemaakt. Daar leert hij ook Danny 
kennen, een ernstig zieke jongen, die heel graag wil leren stieren 
rijden. Gaat het Smokey lukken dat aan Danny te leren? In de film 
wisselen actie, humor en emotie elkaar af. We willen met elkaar de 
film bekijken en er na afloop met elkaar nog wat over doorpraten. 
De evangelisatiecommissie van de Hervormde kerk zet de deur 
open om 19.15 uur, we starten de film om 19.30 uur en denken 
rond 21.30 uur weer naar huis te gaan. Toegang gratis, natuurlijk 
is er drinken met wat lekkers.

Kopiëren 
In het Dorpshuis kunt u terecht voor enkelzijdige en dubbelzijdige 
afdrukken op A4 formaat tegen respectievelijk € 0,10 en € 0,20. 
Voor kleurenkopieën betaalt u enkelzijdig A4 € 0,20 en voor 
dubbelzijdig € 0,30. Een A3 kost zwart/wit € 0,15 en in kleur € 
0,30. U kunt ook met uw stick terecht of via het mail adres van het 
Dorpshuis om direct te printen. U bent van harte welkom.

Dorpshuis
U kunt bij het Dorpshuis zalen huren voor een verjaardag/jubileum 
of voor een ander feestje. Dit kan met of zonder catering. Er is ook 
een beamer en geluidsinstallatie aanwezig. Voor informatie kunt 
u contact opnemen met de beheerder, Cor van Sligtenhorst, tel. 
06-34181298.

Website
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u vinden op 
www.nieuwerteraa.info. 

Leenauto
Nog steeds staat de leenauto, die ter beschikking is gesteld door 
autobedrijf Vossestein, voor u klaar als u onverwacht geen auto 
heeft. De eerste 30 km. zijn gratis bij overschrijding hiervan betaalt 
u € 0,20 per kilometer. U kunt de auto voor een dagdeel reserveren 
bij de beheerder van het Dorpshuis Cor van Sligtenhorst. De auto 
staat ook bij het Dorpshuis.

17, 18, 24 EN 25 MAART 
DRAAIPUNT NIEUWER TER AA

Aanvang 20:00 uur zaal open 19:30 entree: € 7,50 (t/m 12 € 5,00) kaarten verkrijgbaar
bij Truus van Sligtenhorst 0294-231637 of teunisentruus@casema.nl
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