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Doude van Troostwijkstraat (fase 1)
Onlangs hebben we weer een gesprek gehad met de gemeente. 
We kregen o.a. te horen dat er vrij snel een begin gemaakt wordt 
met de reconstructie van deze straat. Er komt begin december 
nog een informatieavond waarbij de aannemer ook aanwezig zal 
zijn. In ieder geval zullen de totale werkzaamheden begin april 
2017 gereed zijn. Er wordt aan de westzijde begonnen en er wordt 
rekening mee gehouden dat de hulpverleningsvoertuigen de 
straat kunnen bereiken. Het achterpad wordt als laatste aangepakt 
zodat de D.v. Troostwijkstraat z.s.m. weer begaanbaar wordt. Ook 
de bewoners van de Dorpsstraat die in het achterpad parkeren of 
hun uitgang hebben worden geïnformeerd wanneer het achterpad 
wordt aangepast.

Fase 2
Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor de straten 
Dorpsstraat (oostzijde), Honderdschelaantje, Ruwielstraat en de 
M.v. Zantenstraat. Op 22 september is er een informatieavond 
geweest. Ook hier mogen de bewoners zelf de straten laten 
aanpassen. De bedoeling is dat deze straten worden aangepakt 
voor de vakantie van 2017 en daarna worden gereed gemaakt. 
Later leest u hierover meer. 

Lantaarnpalen
In het Dorpshuis hangen voorbeelden van lantarenpalen. De 
bedoeling is dat het hele dorp van dezelfde lantaarnpalen worden 
voorzien. Deze worden geplaatst tijdens het herindelen van uw 
straat. Er hangt een intekenlijst in het Dorpshuis, u kunt daarin uw 
keuze bekend maken. Dit moet voor 15 oktober a.s. gedaan zijn. De 
KIO LED lantaarns zijn te zien in de Poel in Breukelen. Van de KFK 
LED zijn geen zichtbare voorbeelden.

Kabelbaan
De kabelbaan is defect. Dat kan waarschijnlijk een constructie fout 
zijn maar het is ook niet uitgesloten dat er gesloopt is. Dat is erg 
jammer. Het gaat veel geld kosten om de boel op te knappen. Zijn 
er mensen die weten hoe één en ander is gebeurd laat dit dan 
weten aan de leden van de Klankbordgroep. Misschien kunnen we 
er wat mee. Nu heeft niemand er iets aan. Zonde!

Aanlegsteiger
U heeft het inmiddels al gezien, er is een mooie aanlegsteiger 
geplaatst voor de roei-/motor bootjes. Deze steiger is gedeeltelijk 
gesponsord door hoveniersbedrijf Wim Zaal en door 4yourLIVING. 
Ook weer zo’n mooie aanwinst voor ons dorp.

Agenda
15 oktober Oud papier
20 oktober Ko�  e-en spelochtend
30 november  Sinterklaasmiddag
9 december  Wintermarkt

Spel- en ko�  eochtend
Deze keer is de spel- /ko�  eochtend op 20 oktober a.s. U bent 
van harte welkom om er een gezellige ochtend van te maken. 
Deelname is gratis en u krijgt ko�  e met iets lekkers. Ook komt er 
iemand om te vertellen wat u tegen de babbeltruc kunt doen. Het 
begint om 10.00 uur en is in ’t Dorpshuis.

Buurtpreventie
Er is iemand bereid gevonden om coördinator te worden voor 
buurtpreventie. Wilt u hier ook aan mee doen om ons dorp 
veiliger te maken, stuur dan uw naam, adres en WhatsApp naar 
de beheerder van het Dorpshuis beheerder@dhog.nl. U wordt 
dan ingeschreven en als u iets vreemds waarneemt kunt u via 
WhatsApp anderen waarschuwen. En… bij twijfel eerst 112 bellen. 
De gemeente gaat dan buurtpreventieborden plaatsen als blijkt 
dat er voldoende animo voor dit initiatief is.

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”.

Wintermarkt 2017
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de jaarlijkse 
Wintermarkt zijn alweer begonnen. Dit jaar wordt de markt op 
vrijdag 9 december a.s. gehouden, van 15.00 – 19.30 uur in de 
gymzaal in Dorpshuis Ons Genoegen. Houdt u deze middag vast 
vrij op de kalender?! We hopen op net zo’n goede opkomst als 
vorig jaar, het liefst zelfs nog meer! Meer informatie over de markt 
kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief. De eerste opgaven voor 
de huur van marktkramen zijn al binnen. Wilt u ook kramen huren? 
Geef u op voor 2 december a.s. via lisedenhertog@hotmail.com of 
bij ’t Winkeltje. De kosten zijn 5 euro per 2 meter. Graag ook even 
een indicatie geven van wat u te koop aanbiedt.

Intocht Sinterklaas
Op woensdagmiddag 30 november 2016 hopen Sinterklaas en zijn 
Pieten weer naar Nieuwer Ter Aa te komen.  Wij nodigen u/jullie 
van harte uit om 14.00 uur in het “Draaipunt” aanwezig te zijn om 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 oktober aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Sinterklaas en zijn Pieten te verwelkomen. Binnenkort ontvangt u 
hiervoor een inschrij� ormulier in de brievenbus. Sinterklaascomité, 
Sjaan Langelaar, Trieneke Korver, Tineke Brand

Spelers voor NiTA F 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 - 18.15 uur o.l.v. trainer 
Rick Fietjé. (Locatie: het hoofdkunstgrasveld aan de Doude 
van Troostwijkstraat). Graag in sportkleding en gympen of 
voetbalschoenen. (We hebben eventueel voetbalschoenen te 
leen). De eerste 3 trainingen zijn gratis. Mochten jullie nog vragen 
hebben, stel ze gerust. Namens o.s.v. NiTA, de jeugdcommissie 
(jeugd@osvnita.nl).

Fotograaf media
Alie Boele is fotograaf voor RTV Stichtse Vecht en maakt ook foto’s 
voor de Vechtstroom. De foto’s  staan al snel op de website en op 
woensdag in de Vechtstroom. Is er een evenement (geen sport) of 
bent u b.v. 60-jaar getrouwd (of ouder...) bel Alie en zij zorgt dat 
er in de media aandacht aan wordt besteed. Gegevens: Alie Boele, 
fotograaf Nieuwer Ter Aa en Kockengen, tel. 06-242382 of 0346-
241540 (niet op zondag).

Kopiëren 
In het Dorpshuis kunt u terecht voor enkelzijdige en dubbelzijdige 
afdrukken op A4 formaat tegen respectievelijk € 0,10 en € 0,20. Voor 
kleurenkopieën betaalt u enkelzijdig A4 € 0,20 en voor dubbelzijdig 
€ 0,30. Een A3 kost zwart/wit € 0,15 en in kleur € 0,30. U kunt ook 
met uw stick terecht of via het mail adres van het Dorpshuis om 
direct te printen. U bent van harte welkom.

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

Website
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u vinden op www.
nieuwerteraa.info. 

Leenauto
Nog steeds staat de leenauto, die ter beschikking is gesteld door 
autobedrijf Vossestein, voor u klaar als u onverwacht geen auto 
heeft. De eerste 30 km. zijn gratis, bij overschrijding hiervan betaalt 
u € 0,20 per kilometer. U kunt de auto voor een dagdeel reserveren 
bij de beheerder van het Dorpshuis Cor van Sligtenhorst. De auto 
staat ook bij het Dorpshuis.


