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Informatie avond
De Klankbordgroep organiseert een informatieavond op
21 november 2013, in dorpshuis “Ons Genoegen”. Op deze
avond komt dhr. Arie Anninga (Stichtse Vecht) vertellen over
het onderhoud van o.a. het groen in ons dorp (integraal
beheer openbare ruimte) en dhr. Herman de Haan over
Welzijn in Nieuwer Ter Aa (o.a. de zorgvoorzieningen en
alles wat daarmee te maken heeft). Dhr. Mario van Dijk (onze
wijkspecialist) is er deze avond ook namens de gemeente
Stichtse Vecht. Uiteraard kunt u op deze avond ook uw vragen
stellen. Vanaf 19.45 uur bent u welkom voor een kopje koffie/
thee en we beginnen dan om 20.00 uur. We streven ernaar
om ongeveer 21.30 uur te sluiten, waarna u nog even kunt
bijpraten onder het genot van een drankje en een hapje. De
politie was voor deze bijeenkomst ook uitgenodigd maar kon
helaas niet komen. Daarom organiseren we nog een workshop
“veiligheid”, waarvan de datum nog niet bekend is.
Gemeente
Van de gemeente hebben we bericht gekregen dat er op
de paaltjes in de Wilhelminastraat en Dorpsstraat reflectors
worden geplaatst. Ook zal er eerdaags de winterkap voor de
bomen/struiken en het groen worden gedaan. Voor dit jaar
hebben we bladkorven aangevraagd en deze zijn inmiddels
geplaatst. De korven staan tegenover de grote speeltuin in de
D.v.Troostwijkstraat, bij de kleine speeltuin in de Ruwielstraat
en op de Ter Aaseweg is er één geplaatst. Maak er gebruik van
dat maakt het dorp weer schoner.
Internet
Wij ontvangen veel klachten dat het internet erg langzaam
is en dat er veel storingen zijn. Dat komt omdat de zender in
Loenen staat en dat de afstand meer dan 5 km. bedraagt. Nu
staat er in het dorp wel een verdeelkast maar deze ontvangt
en verzendt niet voldoende. U kunt uw klacht via internet
indienen bij www.klacht.nl of bij de KBG. We hebben aan de
gemeente Stichtse Vecht gevraagd of ze voor ons iets kunnen
betekenen maar de gemeente heeft geen invloed op de
providers. Wanneer u uw klacht bij de KBG neerlegt zullen
we proberen de klachten te bundelen en deze bij de KPN
aanbieden. Het e mail adres van de KBG is klankbordgroep@
nieuwerteraa.info. Het postadres is Dorpsstraat 6, 3626 AD
Nieuwer ter Aa.
Warme maaltijd voor senioren
Ook zo’n zin in lekker eten en geen afwas? Op donderdag
28 november organiseert de activiteitencommissie van
de Klankbordgroep een warme maaltijd voor senioren in
Dorpshuis “Ons Genoegen”. Vindt u het fijn om eens niet
alleen of samen aan tafel te eten maar ook eens met anderen?
Dat kan! Voor de prijs hoeft u het niet te laten, dat is € 10,00
per persoon. U krijgt dan een heerlijke warme maaltijd
voorgeschoteld. Dit wordt verzorgd door catering Bourgondië.

november 2013
Als u zich voor 24 november op geeft, bent u er zeker van dat
de tafel gedekt staat. De deuren staan om 17.45 uur open
en u bent van harte welkom. U kunt zich opgeven voor 24
november a.s. bij Jan van Sligtenhorst in ’t Winkeltje of bij de
activiteitencommissie,Truus v. Drogenbroek tel.: 0294 231821,
Roos Fokker tel.: 0294 233100, Ineke Kroon tel.: 0294 232143.
Heeft u problemen met vervoer? Geen nood, wij halen u op en
brengen u weer naar huis. Graag tot ziens op de 28ste.
Pannenkoeken eten
Op vrijdag 8 november tussen 17.30-19.30 uur bent u van harte
welkom om pannenkoeken te komen eten in het Dorpshuis.
Pannenkoek naturel € 0,50 Pannenkoek Spek € 0,75
Pannenkoek Kaas € 0,75 Pannenkoek Spek/Kaas € 1,00. Tijdens
het eten worden er ook drankjes geserveerd, cola, sinas, e.d €
1,00, bier en wijn € 1,50, melk, Yokidrink € 0,75. Het bestellen
en afhalen van pannenkoeken is ook mogelijk (beheerder@
dhog.nl of 06-38312050). Tussen 16.30-17.30 uur kunt u uw
bestelling komen ophalen.Voor het bakken en serveren
zoeken wij nog enkele vrijwilligers (meldt u bij de beheerder).
Wintermarkt
Vrijdag 13 december a.s. is er in het Dorpshuis weer een
wintermarkt. Heeft u spullen te verkopen dan kunt een kraam
of tafel reserveren bij de beheerder (beheerder@dhog.nl of
06-38312050). Kosten tafel (180x90) € 10,00 Kosten kraam
(250x100) € 20,00 Stroomplek is € 5,00 extra. Heeft u andere
leuke ideeën? Laat het de beheerder weten.
Spelletjesmiddag
Net als vorig jaar wil de zendingscommissie van de Hervormde
kerk ook dit jaar een Oudhollandse spelletjesmiddag
organiseren. De spelletjesmiddag zal gehouden worden op
zaterdag 16 november a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur in het
Anker. De entree is € 1,- per persoon (een vrijwillige bijdrage
mag natuurlijk ook). De middag is voor jong en oud, dus neem
vader, moeder, broer, zus, vriend, vriendin, opa, oma, oom en
tante mee en kom gezellig bij ons langs voor een Oudhollands
spelletje stokken vangen. Er zijn leuke prijsjes te winnen
waaronder een heerlijke slagroomtaart. De opbrengst willen
we graag aan een project van de GZB geven: het kindertehuis
PAK in Indonesië.
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Pannenkoeken eten Dorpshuis
Voedselactie Dorcas ’t winkeltje van Ter Aa
Algemene ledenvergadering
ijsclub Nooit Gedacht
60/70 jaren Party o.s.v. Nita
Oudhollandse spelletjesmiddag ’t Anker
Ledenvergadering OSV NiTA
Informatieavond klankbordgroep
Straatvolleybaltoernooi DHOG
Tafeltennistoernooi voor jeugd v.a.
12 jaar DHOG
Aankomst Sinterklaas
Maaltijd senioren Dorpshuis
Housewarmingparty o.s.v. NiTA
Oud papier ophalen

Sportdorp NIKO start met beweegcursussen
Mensen die de behoeftepeiling van Sportdorp NIKO al
hebben ingevuld, worden op hun wenken bediend. Voor de
kerstvakantie starten namelijk beweegcursussen judo en
jeugdgym voor de basisschooljeugd, die aangaf hier behoefte
aan te hebben. In het voorjaar komt daar de gewenste cursus
poldersport en skaten bij. Wat betreft de volwassenen is er
interesse in activiteiten als dans, gym, trim en hardlopen
voor beginners en gevorderden. Ook hiervoor proberen
de projectleiders cursussen te organiseren. Sportdorp
NIKO heeft op vrijdag 6 september in Nieuwer Ter Aa een
beweegdag georganiseerd. Vervolgens zijn via de basisschool
en de nieuwsbrief van oktober formulieren verspreid waarop
mensen hun interesse in activiteiten konden aangeven.
Sportdorp NIKO heeft al behoorlijk wat formulieren retour
ontvangen. Mensen die een formulier hebben ingeleverd
krijgen automatisch informatie als een activiteit start.
Geïnteresseerden kunnen nog steeds hun interesse voor een
beweegactiviteit doorgeven via de button ‘Behoeftepeiling
Nieuwer Ter Aa’ op www.sportdorpniko.nl of Jan van
Sligtenhorst (sligt064@planet.nl / 06-38312050). U kunt ook
doordeweeks bij Jan binnenlopen in het Dorpshuis.
Ingezonden stuk
Al een geruime tijd zijn een aantal bewoners van het
Honderdsche laantje bezig met het probleem van de
rioolstank. Naar aanleiding hiervan is er een aantal maanden
geleden een rookproef door de gemeente gedaan en toen
was hun conclusie dat er een stankafsluiter in een van de
putten stuk was. Die is toen volgens zeggen vervangen.
Dit heeft echter de problemen niet verholpen. Regelmatig
hebben we last van rioolstank buiten en nog erger in ons huis.
We blijven zodra de stank zich voordoet dit melden via een
app “buiten beter”, waarop de gemeente altijd reageert. Nu
hebben we begrepen dat niet alleen het Honderdsche laantje
maar ook andere straten van ons dorp, waaronder de M.van
Zantenstraat en de Wilhelminastraat klachten hebben. Ook
de klankbordgroep heeft overleg met de gemeente over de
rioolstank. Omdat we het idee hebben dat de gemeente vindt
dat de rioolstank ons eigen probleem is willen we iedereen
op het dorp graag vragen om, zodra de stankoverlast zich
voordoet dit te melden via de app. Deze is te downloaden via
buitenbeter.nl of via appstores. Misschien wordt het dan bij
de gemeente duidelijk dat het een probleem is voor veel meer
mensen op het dorp dan alleen bij het Honderdsche laantje.
Misschien kunnen we dan indirect ook de klankbordgroep
helpen bij hun overleg en wat meer druk uitoefenen.
Aankomst Sinterklaas
Op woensdag 27 november 2013 zal Sinterklaas weer naar
Nieuwer Ter Aa komen. Aangezien hij het zo druk heeft,
komt hij dit jaar niet met de boot, maar met een helikopter!!!.
Hoofdpiet heeft laten weten dat ze om 18.00uur de helikopter
willen laten landen op het voetbalveld van NiTA. Met het
Sinterklaas comité is afgesproken dat er vanaf 17.30uur weer
warme chocomel en koek is, echter nu niet bij de speeltuin in
de Doude van Troostwijkstraat maar bij NiTA. Na het landen zal
Sinterklaas nog met de kinderen de kantine binnen gaan. Wilt
u met uw kind ook nog even mee dan kunt u zich opgeven
met het inschrijfformulier wat u t.z.t in uw brievenbus vindt.
Meer informatie; Natascha van Sligtenhorst 06- 50231145 /
dvt11@live.nl
Sinterklaas comité
Het (één) koppige sinterklaas comité zoekt nog mensen die
tijd en zin hebben om mee te helpen voor de aankomst van
Sinterklaas. Al is het maar een uurtje, alle hulp is welkom! Meer
informatie; Natascha van Sligtenhorst 06- 50231145 / dvt11@
live.nl

Voedselactie Dorcas
Dorcas Hulp Nederland houdt al jaren een voedselactie in de
eerste week van november. Ook dit jaar willen we in Nieuwer
ter Aa weer aan deze actie meedoen. Op zaterdag 9 november
a.s. kunt u uw boodschappen inleveren in dorpshuis ‘Ons
Genoegen’. Van 10 uur tot half 12 zijn daar mensen aanwezig
om uw spullen in ontvangst te nemen. De week daarvoor, van
4 tot 9 november, kunt u in het winkeltje al boodschappen
afrekenen en apart laten zetten. In de folder van Dorcas
kunt u lezen welke boodschappen in de dozen mogen. Dat
lijstje is in overleg met de douane van verschillende landen
samengesteld. De folder zal in het dorp verspreid worden, ook
zullen in het winkeltje folders klaarliggen. Een gift als bijdrage
in de transportkosten is ook van harte welkom. In Breukelen
kunt u de boodschappen ook op zaterdag 9 november
inleveren bij Albert Heijn. Meer informatie over deze actie
kunt u krijgen bij Harry de Koning, tel. 0294-234878.
Bibliotheek Afhaalpunt Nieuwer Ter Aa
Sinds juli is er in Dorpshuis Ons Genoegen een Afhaalpunt
van de Bibliotheek. U kunt thuis materialen reserveren en
die vervolgens in het Dorpshuis ophalen. Als u thuis geen
computer heeft kunt u gebruik maken van de computer in het
Dorpshuis. De openstelling van het afhaalpunt is gelijk aan
de openingstijden van ’t winkeltje van Ter Aa. Heeft u moeite
met het zoeken in de computer of wilt u (nog) een keer uitleg
hierover , kom dan vanaf 1 november op donderdagochtend
naar het Dorpshuis. Van 9.00 – 9.30 uur zal een vrijwilliger
aanwezig zijn om u wegwijs te maken. Indien u nog geen lid
bent maar wél lid wil worden, kan de vrijwilliger u helpen u in
te schrijven.
60/70 jaren party o.s.v. NiTA
Vrijdag 15 november is er bij o.s.v. NiTA in het Draaipunt een
60/70 jaren party. Iedereen is van harte welkom. Kaarten zijn
voor € 10,00 (voor 2 personen) verkrijgbaar bij Jan Spithoven
0294-231897. Aanvang 21.00 uur.
Gym
Heeft u dat nou ook? Dat je bij het opstaan denkt: ”Oei mijn
spieren!” Heeft u dat nou ook? Dat je snel even de trap op en
af gaat en denkt: Dat deed ik 5 jaar geleden toch soepeler!
Heeft u dat nu ook? Dat je vervolgens denkt: Misschien
toch maar meer bewegen! Nu dat kan, in ons eigen dorp!
Woensdagmorgen om kwart voor negen in de gymzaal
van het dorpshuis. Onder leiding van Anneke Lambregts een gediplomeerde gymnastiekdocent - houden we onze
spieren en gewrichten soepel met gevarieerde oefeningen
afgewisseld met een spel.Ook worden deze oefeningen weer
verpakt in een eenvoudig dansje waarbij we ook de grijze
cellen trainen. Het goede nieuws is: Er is weer plaats Kom eens
langs op woensdagmorgen om 08.45 uur en neem je gym
broek gelijk mee, want bij kijken alleen voel je niet hoe goed
het je doet! Bovendien: Gym is gewoon heel leuk!!

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan
t/m 24 november aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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