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Wintermarkt (uitnodiging)
Als er voldoende deelname is van standhouders dan is er op
11 december a.s. een wintermarkt in het Dorpshuis. Er zal
dan ook een kraam met koffie/thee, frisdrank, erwtensoep en
broodjes staan. En wilt u voor het gemak gaan, dan bieden wij
u tegen een redelijke prijs erwtensoep aan om mee naar huis
te nemen. In de volgende Nieuwsbrief informeren wij u hier
over meer.
’t Laantje
Veel is er al over gesproken en geschreven maar er zijn
inmiddels borden aangevraagd met “auto’s te gast”. Dat houdt
in dat de auto’s ondergeschikt zijn aan het overige langzaam
verkeer zoals wandelaars en fietsers. Wij hopen hierdoor een
einde te hebben gemaakt aan het probleem ’t Laantje.

55.000 (vijfenvijftigduizend)
U ziet het goed het grote getal. En op de foto blijkt dat het
serieus is. Deze dame en haar bon getuige van een groot
aantal klanten in ’t Winkeltje. Wij mogen daar trots op zijn en
dat zijn we ook. Graag willen we zo naar een hogere “opkomst”
van ons winkeltje. We zijn niet duur en hebben veel artikelen
die u bij ons kunt kopen. En als service, kan het ook gratis bij u
thuis gebracht worden.
Weet u dat…
•
Nieuwer Ter Aa, via een prachtige presentatie, hoog 		
heeft gescoord bij de commissaris van de Koning;
•
Els Hulsman het tuintje voor de sportzaal onderhoud;
•
De 55000 ste klant is geregistreerd in ’t Winkeltje;
•
Sari den Toom en Dinie Verheul regelmatig de ramen van
het dorpshuis lappen;
•
Truus van Drogenbroek en Jannie Priem de aula op de
nieuwe begraafplaats aan het opknappen zijn;
•
We de volgende keer verder gaan.
Maaltijd
Donderdag 19 november a.s. is er weer de maaltijd voor
50+ en alleengaanden. U kunt zich opgeven bij Truus van
Drogenbroek, tel. 0294-231821 of in ’t winkeltje. Het is altijd
erg gezellig en druk, dus meld u snel aan voor 16 november
a.s. want wie het eerst komt het eerst maalt. U bent welkom
vanaf 17.45 uur in het Dorpshuis.
Sinterklaas in ‘t winkeltje
Vanaf donderdag 26 november a.s. kunnen de kinderen een
kleurplaat ophalen in ’t winkeltje. Je kunt deze mooi inkleuren
en als je hem klaar hebt lever je deze weer in bij de mensen
van ’t winkeltje. En vrijdag 4 december a.s. mag je je schoen
komen zetten ook in ‘t winkeltje en mag je de schoen zaterdag
5 december a.s. voor 13.00 uur op komen halen. Misschien zit
er dan wel iets in.
Wintermarkt (aanmelden)
Het dorpshuis is van plan een wintermarkt te organiseren op
vrijdag 11 december a.s. van 14.30 uur tot 19.00 uur. Zijn er
mensen die zich op willen geven voor deze markt dan kan
dat bij ’t winkeltje of bij de beheerder Cor van Sligtenhorst,
ook voor inlichtingen kunt u bij Cor terecht. Als er voldoende
deelname is krijgt iedereen een definitieve uitnodiging. Wilt u
zich dan opgeven voor 25 november.

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 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
Het was de bedoeling om in de maand november
een informatiemiddag of -avond te houden m.b.t. het
Johanneshospitium in Wilnis. Wat is een hospice voor een huis,
het is zeker wel eng daar en somber? Deze en nog meer van
dit soort vragen kunnen bij je opkomen als je aan een hospice
denkt. Ik kan u verzekeren dat de meeste mensen die daar zijn,
blij zijn dat ze er zijn. Of het is om te werken, op bezoek te zijn
of zelfs om er opgenomen te zijn voor het laatste stukje van
het leven te leven. Het is een goede plek. Soms kan een ernstig
ziek iemand gewoonweg niet langer thuis zijn vanwege pijn,
benauwdheid of gewoon omdat het te ingewikkeld is om de
zorg rond te krijgen. Of omdat de naasten overbelast dreigen
te raken. Een hospice kan dan een oplossing zijn. En het is
goed om daar eens bij stil te staan voor het zo ver is. Deze
informatiemiddag of -avond schuiven we nu even door naar
2016. U hoort er meer van. Voor vragen mag u mij bellen.
Langzamerhand staat zelfredzaam-thuis Nieuwer ter Aa ook
aardig op de kaart bij de gemeente Stichtse Vecht. Het is
opmerkelijk dat, zoals wij in ons dorp met elkaar voor elkaar
proberen te zorgen, bijna nergens meer vanzelfsprekend is. En
daar mogen we best blij mee zijn.

Agenda
7 november
10 november
14 november
19 november
21 november
25 november
26 november

Voedselactie
Ontmoetingsmiddag
Zangavond t.b.v. St. Jafet
Maaltijd 55+
Oud papier
Sinterklaasfeest
Lezing over engelen

Mocht u ergens hulp bij nodig hebben, koken, strijken,
boodschappen, kleine tuinklusjes, kapotte lamp of andere
obstakels, u mag altijd bellen met 234571, Cok Wiebes. En als
ik de oplossing niet heb, gaan we er samen naar zoeken.

Spelers voor NiTA F1 gevraagd!
Heb jij ook zin om te komen voetballen, ons team te komen
versterken en ben je 6 of 7 jaar? Kom dan eens meedoen!
We trainen op woensdagmiddag van 17.30 - 18.30 uur
o.l.v. trainster/leidster Daniëlle van der Horst. (Locatie: het
kunstgrasveld aan de Doude van Troostwijkstraat). Graag in
sportkleding en gympen of voetbalschoenen. (We hebben
eventueel voetbalschoenen te leen). De eerste 3 trainingen
zijn gratis. En op zaterdagmorgen spelen we onze wedstrijden
in de VSV competitie. Mochten jullie nog vragen hebben, stel
ze gerust. Namens o.s.v. NiTA, de jeugdcommissie (jeugd@
osvnita.nl)
Lezing over engelen
Donderdag 26 november a.s. wordt er in Het Anker een
informatieve avond gehouden over engelen. Engelen van
God; Hun werkelijkheid en hun waakzaamheid. In de lezing
wordt stil gestaan bij aan de ene kant de oorsprong van de
engelen. Waar komen ze vandaan? Wie zijn ze? Daarnaast
bespreken we met elkaar welk werk de engelen doen. Daarbij
kijken we naar de aanwezigheid en betekenis van de engelen
in het hier en nu en in de toekomst. Dus, altijd al meer willen
weten over engelen, dan bent u van harte welkom op D.V. 26
november om 20.00 uur in het Anker, Kerklaan 4. Spreker is ds.
M. Messemaker. Vanaf 19.45 staat de koffie/thee staat voor u
klaar!

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 7 november a.s. inleveren bij Albert Heijn. Meer
informatie over deze actie kunt u krijgen bij Harry de Koning,
tel. 0294-234878.
Ontmoetingsmiddag
Op dinsdag 10 november a.s. is er weer een
ontmoetingsmiddag in het Anker. Iedereen is welkom op deze
middag georganiseerd door de commissie van de Hervormde
Gemeente. Voor de pauze zingen we en is er een meditatie.
Na de pauze is er een presentatie over Birma/Myanmar, de
contactmorgen maakt dekentjes en andere spullen die naar
een ziekenhuis in Birma worden gestuurd. De middag begint
om 14.15 uur en eindigt ongeveer om 16.30 uur. Er is inloop
met koffie en thee vanaf 14.00 uur. We hopen u weer te
ontmoeten die middag.
Terugblik Rommelmarkt School met de Bijbel
De rommelmarkt op zaterdag 26 september heeft netto
€ 2.455,73 euro opgeleverd. De helft van de opbrengst gaat
naar de vereniging ‘Op weg met de ander’ en de andere helft
is voor de school. We kijken terug op een stralende dag en
bedanken iedereen die er bij was. Kees Slinger schenkt ons,
al vele jaren, een prachtige smulmand voor de verloting. Ook
dit jaar was dat weer een ‘plaatje’ om te zien en een feest om
op te eten. Dank! Kees Meijer schonk ons opnieuw een lekkere
kaas, om het gewicht te raden. Kees, bedankt! We hebben
op de rommelmarkt een bloemetje geschonken aan Cor van
Sligtenhorst. Hij stond voor de 25e keer op de rommelmarkt
en hoopt de komende jaren aan de andere kant van de kraam
te lopen. Cor, dankjewel!

D.V. zaterdag 14 november a.s. wordt er een zangavond
gehouden in de Hervormde Kerk te Nieuwer Ter Aa. Het Urker
mannenkoor Enéas o.l.v. Hendrik van Veen zal psalmen en
liederen ten gehore brengen over het thema: Er is een God
Die hoort! Dominee G.H. Vlijm verzorgt een meditatie. De
opbrengst van deze (samen)zangavond is bestemd voor
Stichting Jafet. Stichting Jafet ondersteunt het werk van
Janneke Galvão – Hulst onder de kinderen in de sloppenwijken
van Rio de Janeiro. Ook u/jij bent van harte welkom! Aanvang:
19.30 uur. Entree gratis. Collecte t.b.v. Stichting Jafet.

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

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 D.V.
zaterdag 7 november a.s. kunt u uw boodschappen inleveren
in dorpshuis ‘Ons Genoegen’. Van 10.00 uur tot 11.30 uur
zijn daar mensen aanwezig om uw spullen in ontvangst te
nemen. De week daarvoor, van 2 tot 7 november, kunt u in het

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
Opmaak Bart de Koning info@bartdekoning.nl

Opening kunstgrasveld
Zaterdag 10 oktober is het kunstgrasveld van osv NiTA officieel
geopend. U kunt zelf een stukje van het veld crowdfunden via:
koningkunstgras.nl/steun-nita-op-kunstgras

