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Presentatie  Zelfredzaamheid Nieuwer Ter Aa
Op 10 september jl. waren we in Vreeland,  om samen met de 
andere kernen van Stichtse Vecht een presentatie te geven 
waar de Commissaris van de Koning bij aanwezig was en een 
gedeelte van het gemeentebestuur. De presentaties stonden 
in het teken van de voortgang van de zelfredzaamheid in de 
kleinen kernen. Het was plezierig om zo ook even in de keuken 
te kijken bij onze buurkernen. Uit onze presentatie bleek dat 
we het best goed doen in Nieuwer Ter Aa zo met z’n allen. Er is 
al veel werk verzet en er is nog veel in ontwikkeling. Allen die 
zich op welke wijze dan ook inzetten voor het welzijn van onze 
dorpsgemeenschap dan ook heel veel dank. 

Nog even geduld
Veel bewoners zal het niet ontgaan zijn, de storing van de KPN 
waardoor de telefoon en het internet het niet meer deden. 
Zo zie je maar hoe afhankelijk we tegenwoordig zijn van de 
moderne communicatie. Inmiddels is het verholpen maar 
mede door de vele gesprekken die met de KPN zijn gevoerd, is 
bekend geworden dat we in het 3e kwartaal van 2016 een veel 
snellere en betere verbinding gaan krijgen. Dat geldt ook voor 
de mensen die nu nog een ISDN en ADSL verbinding hebben. 
We moeten nog wat geduld hebben maar het komt.

Maaltijd 50+
Donderdag 17 september jl. was er weer zo’n maaltijd. Prima 
verzorgd en altijd weer verrassend. Er waren 27 deelnemers en 
gezellig dat het was, dat bleek ook wel want eigenlijk is het om 
21.00 uur afgelopen maar nu werd het 21.45 uur. De mensen 
die zo lang bleven hebben ook geholpen met het opruimen, 
geweldig hé. De volgende maaltijd is op 19 november a.s. en 
als het weer zo gezellig is dan blijf ik toch maar komen.
De organisatoren hartelijk bedankt. Een mee-eter.

Koffie-/spelochtend
Donderdag 22 oktober a.s. er de koffie- en spelletjesochtend. 
Hier hoeft u niet voor op te geven. Alles is gratis. Heeft u zin in 
een gezellige ochtend? U bent welkom vanaf 10.00 uur in het 
Dorpshuis.

 Weet u dat...
- de fa. Samson alle verlichting tegen een zeer aannemelijke
   prijs heeft geleverd;
- 4yourliving ons steeds met kleine artikelen sponsort
- Cornelis van Sligtenhorst voor elk klusje te vinden is voor

Agenda
17 oktober Oud papier
22 oktober Koffie- en spelochtend
23 oktober Pannenkoeken eten 
25 november Sinterklaasfeest 

   het Dorpshuis;
- Jan Korver het perkje bij de Koningslinde keurig onderhoudt
- we nog steeds de boodschappen kunnen halen met een
   gratis auto van de fa. Vossestein;
- we heel veel vrijwilligers hebben die het Dorpshuis in stand
   houden;
- we ze niet eens allemaal kunnen benoemen;
- wij hier erg blij mee zijn;
- we de volgende keer hier mee verder gaan.

Vrijwilligers gezocht (schilder?)
We zijn erg blij met onze vrijwilligers maar we kunnen er niet 
genoeg van krijgen om mensen te vragen. Dit keer gaat het 
om iemand die ons wil helpen te schilderen in en rondom het 
Dorpshuis. Je zult er geen spijt van krijgen want het knapt dan 
zo mooi op, dat het jezelf en een ander zal verwonderen over 
een mooi Dorpshuis. Voor inlichtingen kun je terecht bij Cor 
van Sligtenhorst, tel 06-34181298. We zien naar je uit.

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

De gastvrouwen en gastheer in hun nieuwe “Ons Genoegen” outfit.

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”.



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

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

Zelfredzaamheid thuis
Met het veranderen van de seizoenen kunnen er ook 
veranderingen zijn in onze zelfredzaamheid. Wat u eerst nog 
zelf kon, lukt misschien steeds minder goed. Tuin- of andere 
klussen die eigenlijk blijven liggen omdat de situatie veranderd 
is. Maar ook dingen die met uw persoonlijke veiligheid of 
verzorging te maken hebben. Voor sommige vormen van 
hulp kan er misschien hulp gezocht worden bij buren of uw 
naasten. Maar soms kan dat ook heel lastig zijn. Voor andere 
vormen van hulp zoals personenalarmering, aanpassingen 
in huis, moet er hulp gezocht worden bij instanties. Soms is 
het lastig om de situatie te overzien en uit te zoeken waar u 
moet beginnen. En bij wie. Ook dingen die niet heel groot 
zijn kunnen ingewikkeld lijken. Mocht u tegen dingen aan 
lopen waar u misschien hulp bij zou willen hebben maar niet 
precies weet hoe dat aan te pakken, dan mag u bellen met Cok 
Wiebes 234571. Dan zoeken we samen naar een oplossing. 
Twee weten immers meer dan een.

Pannenkoeken eten
Op DV 23 oktober a.s. willen we graag weer pannenkoeken 
gaan eten. U bent dan van harte welkom in Ons Genoegen 
van 17.30 – 19.30 uur. Bestellen en afhalen is ook mogelijk. Per 
telefoon: 0294-230110, per e-mail: beheerder@dhog.nl of in 
het winkeltje. Ophalen kan tussen 17.00 en 18.00 uur.
De prijzen van de pannenkoeken zijn:
Naturel: € 0,75, Spek: € 1,00, Kaas: € 1,00, Spek/Kaas: € 1,25.
De prijzen van de drankjes zijn: Fris en Bier: € 1,00, Wijn: € 1,50, 
Melk en Yoki: € 0,75, Aanmaaklimonade: € 0,50.
We zoeken nog wat bak(st)ers, thuis of in Ons Genoegen en 
is er nog iemand die een 2-pit gasstel te leen heeft voor de 
bakkerij?

50 jaar getrouwd!
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaartjes 
en attenties die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig 
jubileum. Wij waren verrast door de vele gelukwensen van 
onze dorpsgenoten! Dit heeft ons goed gedaan! Groeten, 
Teunis en Truus van Sligtenhorst

Rommelmarkt School met de Bijbel
Op zaterdag 26 september jl. was er de jaarlijkse rommelmarkt. 
Dit jaar mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren L.T. Den 
Hertog Textiel en Woninginrichting, Hoeve Landzicht, Samsom 
Installaties en  Autobedrijf J. Vossestein. Heel hartelijk bedankt 
voor de spontane bijdrage aan de markt.

Intocht Sinterklaas
Op woensdagmiddag 25 november 2015 hopen Sinterklaas 
en zijn Pieten weer naar Nieuwer Ter Aa te komen.  Wij 
nodigen u/ jullie van harte uit om 14.30 uur in het “Draaipunt” 
om Sinterklaas en zijn Pieten te verwelkomen. Binnenkort 
ontvangt u hiervoor een inschrijff ormulier in de brievenbus.  
Sinterklaas comité: Sjaan Langelaar, Trieneke Korver, Tineke 
Brand

Gezocht
Voor ons Lelijk Eendje (rode Citroen Deux Cheveaux) zoeken 
wij onderdak. We gebruiken ‘em alleen af en toe met mooi weer 

want hij kan niet zo goed tegen de regen. Als compensatie is 
gebruik bespreekbaar. Fam. Guravage, Van Reedestraat 3, tel. 
233682.

Voorstellen
Graag wil ik mezelf aan u voorstellen. Ik ben Janneke en sinds 
juni woon ik samen met Durk in dit mooie dorp. De opleiding 
voor goudsmid heb ik gevolgd in Schoonhoven. Hier heb ik 
geleerd om handgemaakte sieraden te maken van diverse 
materialen zoals zilver en goud. U kunt bij mij terecht voor 
nieuwe ontwerpen, veranderen van sieraden en reparaties. 
U kunt uw wensen en ideeën direct bespreken en laten 
uitwerken tot een uniek sieraad, speciaal voor en samen met u 
ontworpen. Ik heb ook een schitterende collectie sieraden die 
bestaat uit diverse stijlen en voor ieder budget. Naast dit alles 
kunt u ook bij mij terecht voor leuke workshops zoals sieraden 
maken van zilverklei of les in het ambacht goudsmeden. Graag 
tot ziens! Sieruniek, M. van Zantenstraat 1, 0615031869, www.
sieruniek.nl, info@sieruniek.nl

o.s.v. NiTA ‘crowdfund’ kunstgrasveld
o.s.v. NiTA uit Nieuwer Ter Aa (voetbal en meer) heeft een 
moderne manier gevonden om de fi nanciering van het 
gewenste kunstgrasveld te realiseren: crowdfunding. Naast 
een bijdrage van de gemeente Stichtse Vecht en het in eigen 
beheer (door vrijwilligers) uitvoeren van veel werkzaamheden 
op het gebied van aanleg en onderhoud bleef er nog immer 
een gat tussen de totale kosten en de mogelijkheden van 
deze kleine club. Door het inzetten van ‘crowdfunding’ zal 
nu de mogelijkheid worden geboden aan particulieren en 
bedrijven om een stuk van het kunstgras “te kopen”. Hiermee 
wordt iemand virtueel eigenaar van één of meerdere m2 
kunstgras. De kosten hiervoor bedragen 15 euro per m2 en 
elke ‘koper’ wordt op de website vermeld (met naam, slogan, 
logo , of...) en aan het einde van de actie wordt er een blijvend 
bord gerealiseerd met alle mensen die een bijdrage hebben 
geleverd daarop afgedrukt. De crowdfund actie start met de 
inzet van de o.s.v. NiTA jeugd; ze gaan in hun eigen kring en 
buurt proberen mensen enthousiast te krijgen en over te 
halen voor een bijdrage. Voor de kinderen die de meeste m2 
‘verkopen’ zijn er mooie prijzen te winnen. Deze jeugdactie 
start op 3 oktober en eindigt 11 oktober (de dag na de formele 
opening van het nieuwe veld).


