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Terugblik
Afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. De Doude van
Troostwijkstraat opgeknapt, nieuwe speeltoestellen in
de speeltuin. Ook het Dorpshuis is aangepakt. Diverse
aanpassingen gedaan en onderhoud gepleegd, zonnepanelen
en betere verwarmingsketels geplaatst, waardoor we proberen
zo veel mogelijk energie neutraal te functioneren. Ook hebben
er veel mensen (vergaderingen, feestjes enz.) gebruik gemaakt
van de zalen van het Dorpshuis. Dat betekent dat de mensen
zich welkom voelen in het Dorpshuis. De maaltijden, de sport/
spel- en spel/koffie-ochtenden werden prima bezocht. Het
winkeltje kende ook een goed jaar. Wij willen de vrijwilligers
dan ook heel erg bedanken voor hun betrokkenheid en inzet.
Verder willen wij u allen een heel fijn 2019 toe wensen.
Vooruitblik
Daar is nog niet zo veel over te melden dan dat we alleen weten
dat het gehele dorp eind 2019 opgeknapt moet zijn. En dat we
er alles aan proberen te doen om toch nog de nieuwbouw op
de agenda te houden. Evenals het speelveld bij de osv NiTA,
waar we ons hard maken voor de jeugd om daar te voetballen
en te ravotten. Ook wanneer daar een gedeelte afgestaan moet
worden voor de eventuele nieuwe brandweergarage. Wat er
overblijft, moet wat betreft de KBG voor de jeugd blijven.
Presentatie
Het Dorpshuis beschikt sinds kort over een professionele
beamer. Wanneer u een presentatie wilt geven kan dat en kunt
u gebruik maken van de beamer met luidsprekers en scherm.
We zijn er trots op om dit te hebben mogen aanschaffen. Wilt u
er gebruik van maken, neem dan contact op met de beheerder
van het Dorpshuis.
Zelfredzaam thuis
Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van 2018. Zelfredzaam
Thuis is ondertussen drie jaar operationeel. Begonnen met
de klussendienst. Dit jaar werd er maar vier keer een beroep
gedaan op dit onderdeel. Waarvan één lang lopende vraag.
En juist voor zo’n langlopende vraag zijn er trouwe, punctuele
vrijwilligers nodig en die zijn tot nu toe altijd, zonder veel
moeite te vinden. Petje af, ook voor deze groep. Dan het
bloedprikpunt, wekelijks op maandag van acht uur tot half
negen in het Dorpshuis waar gemiddeld vier á vijf mensen
gebruik van maken. Voor onze kleine gemeenschap een zeer
gewaardeerde dienst. Waarvoor veel dank aan het Saltro. Ook
van de uitleen van zorg gerelateerde artikelen wordt zeer
regelmatig gebruik gemaakt. De teller staat voor dit jaar op
22 uitgaves. Tot slot de bezorging van medicijnen vroeg in de
avond eens per week, door een vaste vrijwilliger, bij mensen die
het bezwaarlijk vinden om laat op de avond de deur nog open
te doen. Al met al lijken deze aantallen misschien niet groot,
maar regelmatig wordt er met verbazing gereageerd als men
hoort wat er in ons kleine dorp aan mogelijkheden zijn, als er
hulpvragen zijn, van verschillende aard. Ik maak dus graag van
deze gelegenheid gebruik om al die vrijwilligers, maar ook de
mee- werkende instanties op deze plaats in het zonnetje te
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zetten en van harte te bedanken voor hun inzet. Want er kunnen
zich nu eenmaal, bij ieder van ons, zomaar omstandigheden
voordoen waardoor we een helpend handje nodig hebben.
En de wetenschap dat er dan hulp gevraagd kan worden, die
met grote vanzelfsprekendheid gegeven wordt, kan het minder
moeilijk maken die hulp te vragen en aan te nemen. Een gezond
2019 gewenst. Zelfredzaam thuis: Cok Wiebes. tel. 0294- 234571
Maaltijd
Donderdag 17 januari 2019 is er weer een maaltijd voor de
ouderen. De zaal is open om 17.45 uur. Wilt u ook nu een
gezellige maaltijd kom gerust. Moeite met komen? Wij komen
u gratis halen en brengen u ook weer naar huis. Ook nu is het
weer in het Dorpshuis. Wilt u gehaald worden? Bel dan even
naar Truus v. Drogenbroek, tel. 294231821 of naar Ineke, tel.
0294 232143.
Sport- en spelochtenden
Wilt u ook lekker bewegen onder begeleiding van een
fysiotherapeut, kom dan naar de Sport- en Spelochtenden
toe. Deze morgens zijn er twee maal in de maand en worden
gehouden in het dorpshuis. Elke morgen wordt afgesloten met
een gezellig kopje koffie. Al moeten we u wel vanaf januari
een bijdrage van 2,50 per keer vragen, we hopen dat dit geen
belemmering is om te komen. Als dit wel het geval is horen we
het graag. De eerst volgende data staan onder het kopje agenda.
Komt u ook naar onze gezellige en sportieve ochtenden toe?
Project woningbouw
Al meer dan 20 jaar zijn wij met de Gemeente in gesprek, om
aanvullende woningbouw in ons dorp te realiseren. Dat heeft
helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd. Wij vinden het
belangrijk om de voorzieningen voor onze gemeenschap in
stand te kunnen houden, de vergrijzing tegen te gaan en de
zelfredzaamheid op ons hoge niveau te kunnen continueren.
Inmiddels hebben we voor dit doel een locatie gevonden,
in de zuidoost hoek van ons dorp, tussen garage Vossestein
en de Aa, langs NiTA. Het voorstel is om daar woningen voor
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starters, voor ouderen/alleenstaanden en eengezinswoningen
te realiseren, met mogelijk 3 of 4 woningen in de vrije sector.
Jong en oud aan ons dorp blijven binden! In totaal zou het
om ongeveer 25 woningen kunnen gaan. Landschappelijk
aangelegd, duurzame bouw, energie neutraal, geen gas meer,
zonnepanelen. Een kleine gemeenschap die op elkaar toeziet,
jong op oud en omgekeerd. Probleem hierbij is dat het wijkje
buiten de zogenaamde “rode contour “ ligt. Wij willen de
Gemeente er van overtuigen dat voor het toekomstige welzijn
van onze dorpsgemeenschap de realisering van dit project
van groot belang is. We willen goedkeuring vragen om met
plannen te komen die dermate tot de verbeelding spreken, dat
de Gemeente het licht toch op groen zet. Daarvoor is een korte
“pleitnota “ opgesteld, maar we willen ook graag de steun van
de dorpsbevolking in de rug voelen alvorens officieel met de
Gemeente in contact te treden. Het is ons voornemen om een
handtekeningen-actie te houden, waarbij wij de steun vragen
van de inwoners van de kern van ons dorp, want die merken het
meest van de beoogde uitbreiding. Die actie staat gepland voor
de maand januari en wij hopen op Uw steun voor dit belangrijke
initiatief! De Klankbordgroep
Een geslaagd Sinterklaasfeest
Op woensdagmiddag 28 november 2018 hebben we Sinterklaas
en zijn drie Pieten (HoofdPiet, ZeurPiet en DeugnietPiet) welkom
geheten in het Draaipunt van Nieuwer Ter Aa. Sinterklaas
had toen al een week op verschillende plekken in ons dorp
gelogeerd, omdat zijn huis werd verbouwd. Hebben jullie de
tent zien staan? Op woensdagmiddag kwam Sinterklaas in een
stoere raceauto bij het Draaipunt aan. Binnen nam Sinterklaas
voor ieder kind de tijd voor een praatje. Ook hebben we gezellig
liedjes gezongen, chocolademelk gedronken én behangpapier
versierd voor in het nieuwe huis van Sinterklaas. Hij was daar
heel blij mee! Tot slot kreeg ieder kind nog een pakje. Het was
een geslaagd Sinterklaasfeest! Het Sinterklaascomité bedankt
alle vrijwilligers en sponsors, waaronder Jan Portheine voor de
tent, Bart de Koning voor het strooigoed en Kees Slinger voor
de mandarijnen, voor hun bijdrage hieraan.

kinderen in de basisschoolleeftijd zijn weer van harte welkom.
Het zendingsechtpaar met hun twee kinderen hopen aanwezig
te zijn en ons o.a. te vertellen over hun werk in Duitsland, maar
er is meer en het beloofd weer gezellig te worden. Neem gerust
jullie vrienden en vriendinnen mee. Om 20.00 uur is de gehele
gemeente uitgenodigd, dus houd deze datum vrij. Gerrit
en Jorine van Dijk zien er weer naar uit om u te ontmoeten
en ons te laten zien en horen over hun werk en leven, als
gemeentestichters, in Duitsland. Er gebeuren bijzonder dingen
en dat willen ze graag met u delen en u bedanken voor u
financiële ondersteuning. Allen van harte welkom.
Een avond met de beheerder van Bosdijk en Boterwal
Dinsdag 29 januari 2019 om 20:00 uur is er een avond in het
dorpshuis met Alex van der Heiden. Alex is de beheerder van
Bosdijk en Boterwal en meer natuur- en recreatiegebieden in
de buurt. Hij is enorm betrokken en kan enthousiast vertellen
over het beleid. Denk aan “Wat doe je als alle essen doodgaan?,
Wanneer hooien en wanneer klepelen?, Hoe krijgen we nog meer
kievitsbloemen?”. Alex is ook benieuwd wat wij ervan vinden en
luistert goed naar alle wensen en ideeën. De werkgroep “Laat
de Bosdijk in zijn waarde” zal een visiedocument en een fraaie
fotoserie presenteren. Ook het prachtig uitgevoerde Bosdijk
fotoboek is ter inzage en kan tegen kostprijs besteld worden.
Noteer ook vast: zaterdag 1 juni 10:00-13:00 uur een wandeling
via De Aa en het laantje naar de Boterwal en de Bosdijk. Start en
einde in het dorpshuis.

Openingstijden ‘t winkeltje van ter Aa
In verband met de kerstvakantie is het winkeltje open op
maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 uur en
op zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 uur. Op 31 december
(oudejaarsdag) geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Nieuwjaarsdag is de winkel de gehele dag gesloten.
Terugblik wintermarkt
Terugkijkend op de wintermarkt, hebben wij genoten van
de gezellige sfeer en de leuke contacten, maar bovenal van
de “lustige” kopers. En dit was mogelijk gemaakt door: De
bloemschikkers en creatieve baksters! Wat tenslotte € 550,- op
mocht brengen voor 2 mooie doelen: kerkramen en Myamar.
Dus iedereen wordt heel hartelijk bedankt. Liesbeth Bouthoorn
en Carry Griffioen
Zendingsmiddag en -avond
Op D.V. woensdag 9 januari 2019 , is er weer onze jaarlijkse
zendingsmiddag van 14.00 -16.00 uur in ‘’Het Anker’’. Alle

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