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Uit ’t Winkeltje

Boodschappen bezorgen
Mocht u door omstandigheden geen boodschappen 
kunnen doen, laat ze ons dan bij u thuis bezorgen. Ook 
voor bestellingen die wij niet op voorraad hebben kunt u 
uw wensen bij ons achterlaten. In de regel halen we nieuwe 
voorraad op maandag-, woensdag- en vrijdag-ochtend. Laat 
het ons weten en bel met ‘t winkeltje 0294-230110

Vrijwilligers gevraagd
Voor ‘t winkeltje, maar ook voor allerlei andere dingen, zijn wij 
nog op zoek naar vrijwilligers. Interesse? Bel of mail met de 
beheerder.

Maatschappelijke stage
Het komt regelmatig voor dat wij als Dorpshuis mogelijkheden 
bieden voor scholieren om bij ons hun maatschappelijke stage 
te volbrengen. Wij bieden een ontspannen en gemoedelijke 
sfeer en inbreng voor eigen initiatief.  Ook voor WMO’ers, 
WW’ers  gehandicapten e.d. bieden wij tal van mogelijkheden 
zich bij ons nog nuttig te voelen en te maken voor de maat-
schappij. Vraag voor de mogelijkheden bij de beheerder.

Van de klankbordgroep
Heeft u het al gezien? Het bord in Oud Aa? Wij zijn er blij mee 
en hopen op deze manier bij te dragen aan de veiligheid van 
‘t Laantje voor de fietsers en voetgangers. Er is dorpsschouw 
geweest. Het valt niet mee om alle plannen voor elkaar 
te krijgen in een tijd van bezuinigingen maar het dorp 
wordt langzamerhand wel opgeknapt. In de Doude van 
Troostwijkstraat is het trottoir op de Dam erg slecht, dit wordt 
opgeknapt. Wat betreft de rioolstank in het dorp, is ons een 
memo gestuurd waarin o.a. staat hoe de riolering destijds 
is aangelegd. Het is een methode geweest waar zo wel het 
hemelwaterafvoer als de riolering van de huizen in één 
rioolbuis samenkomen. De gemeente gaat z.s.m. de straat en 
trottoirkolken controleren of de stankschermen nog aanwezig 
zijn en het geurfilter in de ontvangstput vervangen. Er komt 
nog een aanvullend onderzoek om te bepalen of er nog 
meer mogelijkheden zijn om de stankoverlast aan te pakken. 
In november komt er een informatie avond over het IBOR 
(integraal beheer openbare ruimte), veiligheid en welzijn. De 
precieze datum komt in de volgende Nieuwsbrief. Er is een 
filmpje opgenomen door “leader” over Nieuwer Ter Aa en het 
Dorpshuis. U kunt dit vinden op YouTube.  Wij kunnen u er 
niet genoeg op blijven aandringen dat als er iets niet goed is 
in uw straat en/of omgeving dit te melden bij het TIC (www.
stichtsevecht.nl) of te bellen naar 0346-254000. U kunt ook 
contact opnemen met de Klankbordgroep of mailen naar 
klankbordgroep@nieuwerteraa.info.

Workshop Klussen in huis 
Op donderdag 10 oktober a.s. wordt er in het dorpshuis een 
workshop klussen in huis gegeven. Wilt u zelf dat schilderrijtje 
ophangen, zelf een lamp ophangen, recht zagen, weten wel-
ke plug of schroef u moet gebruiken? U leert het allemaal in 
deze workshop, gegeven door Hans van Sligtenhorst, welke 
start om 20.00 uur. Kosten p.p. € 5,00 (dit is inclusief koffie/
thee en koekje). Opgeven kan bij de beheerder (beheerder@
dhog.nl).

Workshop haken voor beginners
Op woensdag 30 oktober a.s. zal er in het dorpshuis een 
workshop gegeven worden voor beginnende haaksters door 
Marieke Plette. We gaan voor de komende najaars- en winter-
dagen een sfeerlichtje maken (zie foto). De avond start om 
20.00 uur. De kosten voor deze avond zijn € 12,50 p.p. incl. alle 
materialen, een haaknaald en een kopje koffie of thee met wat 
lekkers. Heeft u altijd al willen leren haken of heeft u zin in 
een gezellige creatieve avond meldt u dan voor woensdag 23 
oktober a.s. aan bij de beheerder (beheerder@dhog.nl) of bij 
Marieke Plette (wmplette@ziggo.nl).

Agenda
10 oktober  Workshop “ Klussen in huis” voor niet klussers 
19 oktober Oud papier ophalen
23 oktober Apenkooien in de gymzaal voor alle
  jeugd van 4-12 jaar
25 oktober Playbackshow o.s.v NiTA v.a. 14 jaar
30 oktober Haakworkshop
8 november Pannenkoeken eten (dorpshuis)
22 november Straatvolleybaltoernooi (dorpshuis)
24 november Tafeltennistoernooi voor jeugd v.a. 12 jaar
21 december Kerstbingo o.s.v. NiTA
1 Januari Nieuwjaarsinstuif met groot
  vuurwerk rond 02.00 uur (dorpshuis)
13 December  Wintermarkt (dorpshuis)
3 januari  Ik Hou van Nieuwer Ter Aa (dorpshuis)
7 Februari Stamppotavond (dorpshuis)
14 Februari Playbackshow voor de jeugd
  onder de 14 jaar
18-21 juni Beachvolleybal o.s.v. NiTA
1-4 juli  Fiets4daagse Dorpshuis Ons Genoegen



Apen kooien 
In de Herfstvakantie is er, op woensdag 23 oktober a.s., voor 
de kinderen van de basisschool de gelegenheid om zich 
even uit te leven. Van 14.00-16.00 uur in de gymzaal van het 
Dorpshuis Ons Genoegen. De kosten bedragen € 2,00 per 
kind. Wij zorgen voor wat lekkers. Voor de ouders die willen 
komen kijken is er tegen betaling natuurlijk ook een lekker 
bakkie koffi  e of thee.

Playbackshow o.s.v. NITA 
Het is weer zover, het geweldige muziekspektakel van Nieuwer 
Ter Aa op vrijdag 25 oktober a.s. voor 14 jaar en ouder. Wilt 
u meedoen? Geef u dan op via sligt064@planet.nl of via 06-
38312050. Aanvang 20.00 uur. Publiek is welkom v.a. 19.30 uur 
in het Draaipunt. Deelname en entree € 2,00, voor kinderen 
onder de 14 jaar bedraagt de entree € 1,00.

Afhaalpunt Bibliotheek Vecht en Angstel in Dorpshuis Ons 
Genoegen
Vanaf juli is er een Afhaalpunt in het Dorpshuis. Nog even de 
mogelijkheden op een rijtje. Wat betekent zo’n afhaalpunt 
voor u?

- Boeken en andere materialen voor kinderen en volwassenen 
kunt u thuis, via de website van de Bibliotheek, reserveren.
- U kunt bij het Afhaalpunt uw gereserveerde boeken en 
materialen afhalen en terugbrengen.
- Voor diegene die thuis geen computer heeft, komt op het 
Afhaalpunt een computer waarop materialen kunnen worden 
gereserveerd en verlengd.
- De openstelling van het Afhaalpunt is gelijktijdig met de 
openingstijden van  ’t winkeltje van Ter Aa in het Dorpshuis;

Heeft u moeite met het zoeken op de computer/in de 
catalogus of wilt u gewoon even zien hoe het werkt, kom dan 
donderdagavond 3 oktober a.s. langs in het Dorpshuis want 
dan wordt er een voorlichtingsavond georganiseerd. Deze 
start om 19.30.  Ook zal er vanaf die datum op een vaste tijd in 
de week hulp zijn bij het boeken uitzoeken via de computer. 
Deze hulp wordt gegeven door de dames die de uitlening in 
het bibliotheekpunt altijd hebben verzorgd.

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 27 oktober aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Tympaan
Tympaan heeft een nieuwe naam gekregen en heet voortaan 
Welzijn Stichtse Vecht. Dhr. Herman de Haan is bij ons 
geweest en heeft het één en ander uitgelegd, hoe het nu 
moet gaan met o.a. de ouderen, die zorg nodig hebben. Er is 
een (ouderen) adviseur die informatie geeft aan zelfstandig 
wonende ouderen en hun mantelzorgers, deze adviseur 
komt bij u thuis.. Mensen die voor Welzijn Stichtse Vecht 
werken zijn professionele vrijwilligers. Alle bewoners boven 
de 80 jaar krijgen informatie automatisch jaarlijks thuis 
gestuurd. Ook wordt er een krantje uitgebracht. Wilt u nu 
al  informatie, dan kunt u zich wenden tot Herman de Haan, 
e-mail:  h.dehaan@welzijnsv.nl of Carolien v.d. Heide, e-mail: 
c.vdheijde@welzijnsv.nl of telefonisch 06 29175257. Ook 
komt er weer seniorengymnastiek in Nieuwer Ter Aa evenals 
kindergymnastiek.


