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Gemeente
De klankbordgroep heeft al tweemaal met de gemeente om 
de tafel gezeten om het één en ander op een rijtje te zetten. 
Er is over een weer respect en er zijn diverse zaken aan bod 
gekomen.

Doude van Troostwijkstraat
In oktober 2014 wordt het bestek opgesteld. In 2015 zal 
de herstructurering klaar zijn. Zodra we nieuwe gegevens 
hebben zullen we direct met de bewoners contact opnemen. 
De beloofde deadline 2014 kon niet gehaald worden i.v.m. de 
overstromingen in Kockengen.

Bosdijk
De Bosdijk wordt in principe dit jaar nog geasfalteerd. Echter 
door diverse problemen kan het uitlopen maar zeker is dat, 
mocht het niet lukken, de gaten worden opgevuld waardoor
het dan toch wat veiliger moet worden.

Kerklaan
Op de Kerklaan willen we de verkeerssituatie veiliger maken. 
In overleg met de bewoners gaan we kijken hoe we dit kunnen 
oplossen. Er is inmiddels een brief naar de betrokkenen 
gestuurd.

Ideeën
In het Dorpshuis wordt een ideeënbus geplaatst. Mocht u een 
goed idee hebben wat voor het dorp toegevoegde waarde 
heeft dan kunt u dit in deze bus doen of mailen naar de 
klankbordgroep@nieuwerteraa.info. Wij proberen dan via een 
fonds of iets dergelijks uw idee te bewerkstelligen.

Maaltijd
Op donderdag 27 november a.s. is er weer een maaltijd voor 
50+ en alleengaanden. Uiteraard weer in Dorpshuis ‘Ons 
Genoegen’ en de deuren zijn open vanaf 17.45 uur. Opgeven 
kunt u voor 18 november a.s. bij Truus ven Drogenbroek, 
telefoonnummer 0294- 231821 of in ’t winkeltje. Verder willen 
wij u er op wijzen dat als u zich opgeeft er dan ook voor u 
wordt gekookt en betaald. Meldt u zich toch op het laatste 
moment af dan vragen wij u wel het betreffende bedrag te 
betalen. En voor de zekerheid, wie het eerst komt het eerst 
maalt.

Surfplanken
In de Aa liggen momenteel 3 surfplanken. Gezien de 
weersomstandigheden en het rommelige karakter willen we u 
vragen de surfplanken uit het water te halen en op een andere 
plek te plaatsen. De bewoners zullen u (jullie) dankbaar zijn en 
het staat weer opgeruimd.

Informatieavond transities in het sociaal domein 
Herman de Haan van Stichting Welzijn Stichtse Vecht 
organiseert samen met Irene Huisman van de gemeente 
Stichtse Vecht een bijeenkomst om in gesprek te gaan 
over de veranderingen in jeugdzorg, werk en inkomen en 
WMO op 24 november a.s. van 19.30 - 21.30 uur (inloop 
vanaf 19.00 uur). Een zinvolle avond die u meer informatie 
geeft over bijvoorbeeld de veranderingen in de zorg. 
Welke consequenties heeft dit voor u? Wat wordt er van 
u verwacht? Wat mag u van de gemeente verwachten?

Agenda
08 november Voedselactie Dorcas Dorpshuis
11 november Ontmoetingsmiddag ‘t Anker
14 november SDOK-avond ‘t Anker
15 november  Oud papier
24 november Informatieavond sociaal domein Dorpshuis
26 november Sinterklaasfeest Dorpshuis/Draaipunt
26 november Dorpsplein Dorpshuis
27 november Maaltijd 50+  en alleengaanden Dorpshuis
19 december Wintermarkt Dorpshuis

Ook in Nieuwer Ter Aa zijn we bezig met  dit onderwerp. Naar 
aanleiding van de enquête  is Cok Wiebes gestart met het 
matchen van (hulp)vragen en aanbod. Het is verrassend om 
te zien hoeveel mensen iets willen betekenen voor een ander. 
Meer informatie hierover kunt u in de bijlage vinden.

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

Klachten?
Over het dorp door bijvoorbeeld defekte lantaarnpalen, 
losse stoeptegels en dergelijk, neem dan contact op met 
de gemeente Stichtse Vecht via TIC (telefonisch informatie 
centrum), telefoon 14-0346 of via www.info@stichtsevecht.nl

Aanwezigheid beheerder Dorpshuis ‘Ons Genoegen’
Heeft u vragen over verhuur, gebruik of activiteiten in het 
dorpshuis dan kunt u terecht bij de beheerder Jan van 
Sligtenhorst. Hij is aanwezig op maandag en dinsdag van 
13.00-15.30 uur. Buiten deze uren is hij beperkt bereikbaar en 
is een afspraak gewenst, dan kunt u bellen naar 06-38312050. 
We zijn nog steeds op zoek naar diverse vrijwilligers voor 
allerlei zaken en voor maatschappelijke stage kunt u ook bij de 
beheerder terecht. Interesse? Neem gerust contact op met hem.

Windmolenbijeenkomst
Op 22 september 2014 was een delegatie uit Nieuwer Ter 
Aa op de windmolenbijeenkomst in het provinciehuis.  
Egbert Bouman voerde namens Don Quichot het woord. De 
weerstand tegen te grote windmolens in het Groene Hart 
en nabij woonwijken wordt steeds groter. Maar de landelijke 
politiek komt nog niet bij zinnen, zo lijkt het. Het was een 
Utrecht brede bijeenkomst waarbij de statenleden nog eens 
goed duidelijk is gemaakt wat er op het spel staat. Het was een 
nogal bewogen avond, maar met een goed resultaat en veel 
huiswerk voor de statenleden. Alle bezoekers vanuit Nieuwer 
Ter Aa hartelijk dank voor jullie support.

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 8 november 
a.s. kunt u uw boodschappen inleveren in Dorpshuis ‘Ons 
Genoegen’. Van 10.00 tot 11.30 uur zijn daar mensen aanwezig 
om uw spullen in ontvangst te nemen. De week daarvoor, van 
3 tot 8 november, kunt u in het winkeltje al boodschappen 
afrekenen en apart laten zetten. In de folder van Dorcas



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 22 november aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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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 8 november 
inleveren bij Albert Heijn. Meer informatie over deze actie 
kunt u krijgen bij Harry de Koning, tel. 0294-234878.

Ontmoetingsmiddag
Op dinsdag 11 november a.s. is er weer een ontmoetingsmiddag 
in ‘t Anker. Deze middag is toegankelijk voor iedereen. We 
beginnen om 14.15 uur maar er is al koffi  e of thee vanaf 
13.45 uur. Voor de pauze houdt dominee Vlijm een meditatie 
en zullen we ook een aantal liederen zingen. Na de pauze 
(om 15.45 uur) willen we de hersenen weer even goed laten 
werken en doen we een quiz. Graag tot dan.

Stichting De Ondergrondse Kerk
Op D.V. 14 november a.s. is er in ‘t Anker een avond waar 
iemand ons wat komt vertellen en laten zien over het werk 
van de Stichting De Ondergronds Kerk (SDOK). Dit is een 
interkerkelijke stichting die praktische hulp biedt aan 
christenen die lijden onder de vervolging vanwege hun 
geloof. Dit gebeurt bijv. in de vorm van fi nanciële steun aan 
gezinnen van gevangenen, tijdelijke opvang van christenen 
die uit hun familie of gemeenschap verstoten zijn of medische 
hulp aan christenen die gewond zijn geraakt door geweld. 
Maar ook door het geven van Bijbels en andere christelijke 
lectuur. Ook maakt de SDOK Nederlandse christenen bewust 
van de situatie van vervolgde christenen. Dat doen ze door 
te informeren over ontwikkelingen in de vervolgde kerk en 
getuigenissen van vervolgde christenen door te geven. Vanuit 
bewustwording streeft SDOK naar verbondenheid tussen 
christenen in Nederland en vervolgde christenen. U bent van 
harte welkom op deze avond die begint om 20.00 uur.

Sinterklaas
Woensdag 26 november a.s. hoopt Sinterklaas weer naar 
Nieuwer Ter Aa te komen.  Hij heeft  verklapt dat hij dit jaar 
niet met de helikopter komt,  maar hoe wel .........???? Dit jaar 
willen we u en uw (klein)kind uitnodigen, om vanaf 17.45 uur 
te verzamelen bij Dorpshuis ‘Ons Genoegen’. Samen met de 
pieten zal uw (klein)kind, een parcours afl eggen in de gymzaal.  
Om ongeveer 18.45 uur zal Sinterklaas naar het Draaipunt 
vertrekken om daar met de kinderen nog een klein feestje te 
maken, met als afsluiter een cadeautje.  Binnenkort ontvangt 
u in de brievenbus een inschrijf formulier hiervoor. Sinterklaas 
comité, Natascha van Sligtenhorst / dvt11@live.nl / 06-50231145.

Weer samen praten op het Dorpsplein
Onze samenleving verandert van een sociale verzorgingsstaat 
naar een participatiesamenleving. Ofwel de wal keert het 
schip van het individualisme. Wat betekent dat voor onszelf

en voor ons dorp? Daarover willen we op de volgende 
dorpspleinavond met elkaar in gesprek gaan. Kijk ook 
op https://www.facebook.com/groups/dorsplein/. Op 26 
november a.s. als dorp samen openhartig in gesprek vanaf 
20.30 uur in het Dorpshuis. Meer info bij: fam. Boxhoorn, van 
Rhee of den Hartog (Bert en Marcia) 0294-234806.

Start nieuwe F groep
Heb jij ook zin om vrijblijvend (geen kosten) te komen 
voetballen en ben je 5, 6 of 7 jaar? Kom dan eens meedoen! 
We nodigen jullie uit om iedere zaterdagochtend tussen 
10.00 en 11.00 uur te komen trainen bij o.s.v. NiTA. (Locatie: 
het kunstgrasveld aan de Doude van Troostwijkstraat). Graag 
in sportkleding en gympen of voetbalschoenen. (We hebben 
eventueel voetbalschoenen te leen). De training staat onder 
leiding van een aantal spelers van het 1e elftal en vrijwillige 
trainers. Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust. 
Namens o.s.v. NiTA, de jeugdcommissie (jeugd@osvnita.nl).

Hulp gevraagd
Beste bewoners van Nieuwer Ter Aa, ook dit jaar wil Sinterklaas 
weer langs komen,  dit kan echter niet geregeld worden 
zonder uw hulp. Ik heb nog ‘handen’ nodig die willen helpen 
met versieren, opbouwen, afbreken en opruimen. Tevens zal 
dit (weer) mijn laatste jaar zijn dat ik in het comité zit. Ik hoop 
dat er (groot)ouders zijn, die het vanaf volgend jaar gaan 
overnemen. Sinterklaas comité, Natascha van Sligtenhorst / 
dvt11@live.nl / 06-50231145

Wintermarkt
Vrijdag 19 december a.s. is er van 16.00-20.00 uur weer een 
wintermarkt in de gymzaal van het Dorpshuis. Voor vragen of 
aanmeldingen kunt u terecht bij de beheerder. U kunt een kraam 
of een plekje reserveren voor de markt. Kosten € 25,00 voor 
een kraam  en € 10,00 voor een tafel  per 2 meter. Vrijwilligers 
voor hulp tijdens, voor of na de markt zijn altijd welkom.


