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Wandelroutenetwerk              
Vrij recent is in Nieuwer Ter Aa een informatiebord met 
knooppunten van wandelroutes geplaatst bij de Koningslinde 
tegenover de grote speeltuin. Ook zijn de bijbehorende paaltjes 
met daarop de knooppunten in het dorp geplaatst. Dit betreft 
een provinciaal project voor een wandelknooppuntensysteem 
dat is uitgerold door het Recreatieschap. Als u meer informatie 
wilt over de wandelroutes bij ons in de buurt kunt u naar 
de website www.recreatiemiddennederland.nl gaan en 
vervolgens klikken op routes > wandelen > De Venen. Of 
u kunt klikken op routes en dan op wandelplanner. Een 
andere handige site is www.wandelnet.nl. Op deze site kunt 
u een willekeurige plaats in Nederland invullen in de buurt 
waarvan u wilt wandelen. Heeft u verder al kennis gemaakt 
met het Ommetje Nieuwersluis? Deze route leidt u door het 
buitengebied van Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis en 
gaat over het jaagpad, langs buitenplaatsen, fort Nieuwersluis 
en de voormalige woning van W.G. van de Hulst. Zie de site 
www.landschaperfgoedutrecht.nl/ommetje-nieuwersluis 
voor meer informatie. Verder wijzen wij u nog op een andere 
interessante route, namelijk een boerenlandwandeling vanaf 
Honderdschelaantje door de polder richting Oukoop en 
Demmerikse kade. De route van deze boerenlandwandeling 
is te verkrijgen bij de familie Fokker, Oukoop 37a of 
Kaasboerderij Sterreschans, Oukoop 32. Familie Fokker heeft 
op de route een Rustpunt gemaakt. Dit is een koffiecorner, 
met kleine versnaperingen, die speciaal voor wandelaars 
langs boerenland- en klompenpaden zijn ontwikkeld. Zie 
hiervoor ook de landelijke site www.rustpunt.nu. Tenslotte 
is nog vermeldenswaardig dat de gemeente Stichtse Vecht 
over een Landschapontwikkelingsplan beschikt en dat de 
gemeente  de ambitie heeft om nog meer wandelroutes in de 
gemeente te realiseren. Ideeën hierover zijn welkom!

Wist u…….
dat de nieuwe beheerder van het Dorpshuis het ontzettend 
naar zijn zin heeft? dat hij een pakketje bezorgt bij de familie 
waar een kindje geboren is? dat er leuke mensen (vrijwilligers) 
in het Dorpshuis zijn die er alles aan doen om het netjes te 
houden? dat ’t winkeltje mooie weekaanbiedingen heeft? dat 
‘t winkeltje relatief niet duur is,  zeker als u bedenkt dat u geen 
auto- en benzinekosten heeft? dat de boodschappen gratis bij 
u bezorgd kunnen worden? dat er nog steeds vraag is naar 
vrijwilligers die iets voor het Dorpshuis willen doen? dat we 
nog wel een A4-tje vol kunnen schrijven maar dit niet doen?

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).

Website
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u vinden 
op www.nieuwerteraa.info. De nieuwste aanpassing is onder 
andere de wandelroutes in en om Nieuwer Ter Aa.

Burgemeester
Onze nieuwe burgemeester dhr. Marc Witteman heeft op 12 
februari jl. een bezoek gebracht aan ons dorp. Het was een
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ad hoc bezoek, want we wisten het pas twee dagen van te 
voren. Dhr. Witteman heeft met de mensen van de KBG en 
de Stichting een kennismakingsgesprek gehad. Ook heeft 
hij een wandeling door het dorp gemaakt. Het was een erg 
ontspannen bezoek. De burgemeester was onder de indruk 
van wat wij hier in het dorp voor elkaar betekenen en wat er 
allemaal door de bewoners wordt gedaan voor elkaar en met 
elkaar. Ook de (leen) auto die bij het Dorpshuis staat vond hij 
een fantastisch initiatief. 
Nieuwer Ter Aa was de eerste kern waar de burgemeester op 
bezoek was, later komt er nog een officieel werkbezoek. U kunt 
zijn ervaring over ons dorp lezen op weblogmarcwitteman.

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 
reserveren bij de beheerder van het Dorpshuis Cor van 
Sligtenhorst. De auto staat ook bij het Dorpshuis.

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 dergelijke, neem dan contact op met 
de gemeente Stichtse Vecht via TIC (telefonisch informatie 
centrum), telefoon 14-0346 of via www.info@stichtsevecht.nl

Maaltijd
Op donderdag 26 maart bent u weer van harte welkom  voor 
de maaltijd van de 55+ en alleen gaanden. De plaats is weer in 
het Dorpshuis. Vanaf 17.45 uur kunt u binnen stappen. Ook nu 
hopen we weer op een gezellige avond.

Zorgeloos Wonen Stichtse Vecht nodigt u uit
De zorg verandert in 2015. De overheid informeert u hier 
regelmatig over via de radio en TV en de gemeente heeft 
hierover inmiddels in ons dorp een voorlichtingsbijeenkomst 
gegeven.  Want we krijgen hier op korte of langere termijn 
allemaal mee te maken. De vraag is, bent u hier ook al klaar 
voor? In het kort komt het erop neer dat u zolang mogelijk 
zelfstandig en zelfredzaam in uw eigen vertrouwde woning 
moet blijven wonen, al dan niet met hulp van uw kinderen, 
buren, familie etc. Professionele hulp via de gemeente 
(WMO) of via de zorgverzekeraar krijgt u alleen nog maar



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 maart aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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als het echt noodzakelijk is en op een andere wijze niet te 
organiseren. Wij, Zorgeloos Wonen Stichtse Vecht, denken dat 
wij u hierbij kunnen helpen. Heel eenvoudig! Wij werken nauw 
samen met de gemeente, de welzijn-, maatschappelijke- en 
vrijwilligersorganisaties en willen u graag informeren over de 
mogelijkheden om uw eigen woning levensloopbestendig 
te maken. Denk hierbij aan: stoffering, trapliften, beugels, 
elektrische deuropeners, boodschappen doen, beeldbellen 
en het makkelijk kunnen vinden van de activiteiten van 
bijvoorbeeld de welzijn via de website. Wij vertellen u hier 
graag meer over op maandag 16 maart a.s. in Dorpshuis Ons 
Genoegen. De zaal is vanaf 19.15 uur open en om 19.30 uur 
willen wij graag starten met ons aan u voor te stellen en te 
vertellen welke mogelijkheden er allemaal zijn op het gebied 
van levensloopbestendig wonen. Wij zouden het fijn vinden 
als u ons van tevoren wilt laten weten met hoeveel personen 
u komt. Dit kunt u doen bij Sandra Wiebes, tel: 06-42 42 68 
18 of via e-mail info@zorgelooswonenstichtsevecht.nl Ook 
voor vragen voorafgaand aan deze avond kunt u contact met 
Sandra Wiebes opnemen. Graag tot 16 maart a.s.! 

Oproep van een dorpskat:
WIE WIL MIJN NIEUWE BAAS WORDEN?
Ik ben  Boris, een mooie grijs-zwart-witte, 2 ½ jaar oude kater en 
heb altijd in Nieuwer Ter Aa gewoond. Ik heb een fijn thuis op 
van Reedestraat 3, maar loop ook heel graag buiten. Misschien 
hebt u me weleens gezien en kent u me wel. Nu gaat mijn baas 
verhuizen naar een appartement op vijf hoog. U begrijpt dan 
kan ik niet meer naar buiten. Daarom zoeken wij voor mij een 
nieuwe baas, die mij een warm thuis wil geven, maar die mij 
ook vrij kan laten om een ommetje door het dorp te doen. 
Ik hoop dat iemand reageert. Een kopje van Boris. U kunt 
contact opnemen met mijn baas, Francis. Tel. 06-52512878

Oppas gezocht
Wij, Laura de Jong en Arend Brandligt, zijn nieuwe inwoners van 
Nieuwer Ter Aa (Julianalaan 5). Door onregelmatige werktijden 
hebben wij  op bepaalde momenten extra  oppas/opvang 
nodig voor onze twee kinderen. Welke ervaringsdeskundige/
oppasmoeder wil ons helpen door bij ons te komen oppassen? 
laura.projecten@gmail.com of abrandligt@gmail.com

Zelfredzaamheid Nieuwer Ter Aa
Heeft u er wel eens over nagedacht hoe zelfredzaam u bent in 
geval van nood? Vooral als u alleengaand bent. Is er iemand 
die u dag of nacht, kunt bellen? Een contact persoon? Het is 
goed daar eens bij stil te staan voordat die nood er is. Maar 
ook als u na een opname in het ziekenhuis weer thuis bent en 
u heeft (nog) ondersteuning nodig bij sommige dingen, zoals 
de boodschappen, koken of stofzuigen b.v. Het zijn van die 
dingen die kunnen gebeuren. Herkent u deze dingen of hebt 
u andere vragen waarbij ik een rol kan spelen, bel gerust. Cok 
Wiebes, zelfredzaamheid Nw. Ter Aa, Tel. 234571.

Ontmoetingsmiddag
Op dinsdag 3 maart is er een ontmoetingsmiddag in het 
Anker. Ds. Vlijm houdt een meditatie en na de pauze zullen 
we gezelschapsspellen met elkaar doen. De middag begint 
om 14.15 uur maar er is al koffie en thee vanaf 13.45 uur.
Op dinsdag 31 maart is er ook een ontmoetingsmiddag en die 
zal in het teken staan van Pasen. Op deze middag hebben we 
een programma geheel gewijd aan Pasen, er zal een meditatie 
zijn maar ook declamaties en zang. Deze middag sluiten we 
af met een broodmaaltijd. Ook deze middag begint om 14.15 
uur en om 16.45 uur sluiten we het programma af waarna 
we de tafels gaan dekken en om 17.30 uur gaan eten. Wilt u 
aan de broodmaaltijd deelnemen geef u dan op bij de familie 
Stoof, tel. 0294-230495 het liefst voor zaterdag 28 maart a.s. 
We hopen u allen weer te ontmoeten in het Anker. Commissie 
ontmoetingsmiddag hervormde gemeente.

Nieuws van de toneelclub!
Op 20, 21, 27 en 28 maart a.s. kunt u weer genieten van 
toneelspel in ‘t Draaipunt! Opnieuw is het Marianne van 
de Geer gelukt om een stuk te schrijven en inmiddels zijn 
de elf spelers/speelsters hard aan het repeteren voor het 
stuk ‘Gedraai op Hawaii”. Ken en Barbara gaan trouwen 
en verblijven een week met hun familie op het mooie 
eiland Hawai. Barbara heeft echter plannen waarvan Ken 
niets afweet en waar haar zus Birgit, die verder de bruiloft 
mag plannen het helemaal niet mee eens is. Nieuwsgierig 
geworden? Vanaf begin maart zijn de kaarten via Truus van 
Sligtenhorst verkrijgbaar. Via onze facebook pagina blijft u 
natuurlijk ook op de hoogte van het laatste nieuws (facebook.
com/toneelnta). Wij hopen u op één van de avonden te zien! 

Schepping of Evolutie
Op 5 maart a.s. organiseert de Herv. Gemeente Nieuwer 
Ter Aa een avond over Schepping of Evolutie in het Anker. 
Jan Rein de Wit van de Stichting Weet hoopt deze avond te 
verzorgen. Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.
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