nr. 87
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 (24-12-2018 t/m 05-012019). Eerste en tweede kerstdag is het winkeltje gesloten. Op
31 december (oudejaarsdag) geopend van 13.00 uur tot 16.00
uur. Nieuwjaarsdag is de winkel de gehele dag gesloten.
Zelfredzaamheid Thuis
Nog een week of drie en dan hebben we weer de kortste dag.
Daarna nog even doorbijten en dan gaan we richting lente. Nog
even een aanvullende mededeling m.b.t. het bezorgen van de
medicijnen, door de vrijwilliger van Zelfredzaamheid Thuis.
Voor de duidelijkheid, de service is bedoeld voor mensen die het
vervelend vinden ’s avonds laat de deur open te doen en geldt
alleen voor de woensdag. U bestelt daarvoor de medicijnen op
maandag. De apotheek blijft zelf op de overige dagen bezorgen
zo als u dat gewend was. De afgelopen weken sprak ik een
aantal mensen die zich verbazen over het “omzien naar elkaar”
in onze kleine gemeenschap. Ik kreeg daar complimenten over
die ik graag met iedereen deel op deze plek. Want alleen met
elkaar, blijven we langer gaande. Mocht u iets nodig hebben
van de uitleen, of hulp nodig hebben bij een (kleine) klus, mist
u contact of aanspraak? U mag altijd bellen naar Zelfredzaam
Thuis. Dan verzinnen we er samen iets op. Cok Wiebes telefoon,
0294 234571.
Koffie- en spelochtend
Zin in een gezellig bakkie met iets er bij en een spelletje
doen? Kom dan op 13 december a.s. naar het Dorpshuis. U
bent welkom vanaf 10.00 uur. Wilt u gehaald worden? Geen
probleem, u neemt contact op met Ineke en het komt in orde,
tel. 0294-232143.

Voedselbank
In het dorpshuis bij ’t winkeltje staan kratten waar u iets in
kunt doen voor de voedselbank. U kunt uw producten kopen
in ’t winkeltje en dan iets extra’s voor de voedselbank. Het mes
snijdt dan aan twee kanten, u besteedt in het winkeltje (meer
omzet) en u bezorgt de armen onder ons wat meer extra’s.
Mini wintermarkt
De contactkring van de Hervormde gemeente gaat op
vrijdagmiddag 14 en zaterdag 15 december a.s. een kleine
wintermarkt houden in de ontvangsthal van Dorpshuis Ons
Genoegen, tijdens de openingstijden van de winkel. Onze
vraag is: wie wil wat bakken en wie heeft nog D.E. punten? De
opbrengst is voor de restauratie van de kerk en het geboorte
centrum – malaria dokters Miamar! Alvast hartelijk dank. Heeft
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u nog vragen? Neem dan contact op met Liesbeth Bouthoorn,
0297-264523 of Carry Griffioen, Dorpsstraat 21, 0294-269059.
We zien naar uw komst uit. We hebben er zin in, U ook?!

Erwtensoepactie
Het begint inmiddels een traditie te worden, de erwtensoepactie
van de Hervormde gemeente. Op zaterdag 15 december a.s.
hopen we weer bij u langs te komen met heerlijke erwtensoep
en rookworsten. De soep kost € 4,50 per liter, 3 liter voor
€ 12,50 en de rookworsten € 3,00 per stuk, 3 voor € 8,00. De
helft van de opbrengst is voor de diaconie. Zij willen het dit
jaar schenken aan de Voedselbank. De andere helft is voor het
restauratiefonds van de kerk. De verkopers komen vanaf 9 uur
bij u langs, zowel in het dorp als in het buitengebied. Als u niet
thuis bent 15 december, kunt u uw bestelling doorgeven aan
Harry de Koning, tel.nr. 0294-234878.
Lichtjestocht 2018 gaat helaas niet door
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep geplaatst voor
vrijwilliger(s) om het organiseren van de Lichtjestocht over te
nemen. Helaas is hier niet op gereageerd. Dit betekent dat de
Lichtjestocht niet door zal gaan dit jaar. Hopelijk pakt iemand
het volgend jaar weer op, met alle belangstelling de afgelopen
jaren zou het jammer zijn als deze nieuwe traditie verloren gaat.
Wilke Sloesarwij en Lise den Hertog

Agenda
13 december
14 en 15 december
15 december
18 december

Koffie- en spelochtend
Mini wintermarkt
Erwtensoepactie
Ontmoetingsmiddag kerstviering

Afval en oud papier
Donderdag 6 december
Maandag 10 december
Zaterdag 15 december
Maandag 17 december
Maandag 24 december

PMD
Restafval
Papier
GFT
Restafval

Dorcas voedselactie 2018
De inzamelweek voor deze actie was weer goed geslaagd. We
konden 23 dozen vullen met levensmiddelen, hebben € 55,00
ontvangen voor de transportkosten en nog een gift van
€ 50,00 waar Dorcas zelf een bestemming aan kan geven. Ieder
die weer haar/zijn steentje aan deze actie heeft bijgedragen,
heel hartelijk bedankt. Fijn dat velen zich betrokken voelen bij
mensen die in armoede moeten leven. Namens de diaconie van
de Hervormde gemeente Nieuwer Ter Aa, Gijs van Eck.
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.

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