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Bezoek aan Nieuwer Ter Aa
Vrijdag 31 oktober jl. bracht Burgemeester Spies een 
werkbezoek aan Nieuwer Ter Aa. Ze maakte kennis met de 
opzet van het Multifunctioneelcentrum Ons Genoegen, 
een centrum, waar met vrijwilligers de dorpswinkel, 
peuterspeelmomenten voor ouders en hun kinderen, een 
servicepunt van de bibliotheek, fysiotherapie en diverse 
ontmoetings- en sportactiviteiten voor jong en oud 
plaatsvinden. Binnenkort start met de gemeente een pilot 
van WMO voor zorg en re-integratie  en een pilot voor beheer 
gemeentelijk vastgoed. De zelfredzaamheid en de inzet van 
vrijwilligers is enorm.  Met name jonge gezinnen en ouderen 
weten hoe belangrijk voorzieningen zijn.  Zoals een school, 
sportclub, winkel, kerk, en een ontmoetingsplek voor het 
dorp en buitengebied. Dit werd nog eens duidelijk bij de 
kennismaking met de diverse organisaties. Iedereen kon zijn 
of haar belangrijke items onder  de aandacht brengen. Hierna 
volgde een korte rondleiding door het dorp met een bezoek aan 
het Draaipunt, dat met eigen mensen van osv NiTA afgelopen 
jaar is opgeknapt. Nu nog een mooi voetbalveld van kunstgras, 
met behoud van het trapveld voor de jeugd  en trimclub en 
het realiseren van de geplande 60 nieuwe woningen aan het 
rand van het dorp. Om op deze manier de leefbaarheid en de 
toekomst van het dorp, zonder windmolens, zeker te stellen.

Bosdijk
Inmiddels heeft u de borden al gezien maar de Bosdijk 
wordt helemaal opgeknapt, de gemeente noemt dit 
reconstructie. En het kan er alleen maar beter op worden.

Kerklaan
De bewoners aan de Kerklaan hebben een brief ontvangen 
en men heeft ingestemd met het voorstel om de Kerklaan 
veiliger te maken. Met de verzamelde reacties gaat er een

Agenda
29 november Sing inn ‘t Anker
19 december Wintermarkt Dorpshuis
20 december Oud papier

brief naar de gemeente met de vraag of dit te realiseren is. 
Het heeft betrekking op de veiligheid tijdens de drukke tijden 
en omdat er bijna geen doorkomen aan is als er o.a. wordt 
geparkeerd. De bedoeling is de weg iets te verbreden met 
graskeien, dan wordt hopelijk ook de snelheid er uit gehaald.

Website
Heeft u de website van de Klankbordgroep al gezien? Het is de 
moeite waard daar eens te gaan kijken. Er wordt nog verder 
aan de ontwikkeling gewerkt maar inmiddels heeft de website 
wel gestalte gekregen. En heeft u op en/of aanmerkingen ga 
dan naar contact op de site dan zullen we proberen rekening 
te houden met uw wensen. U gaat naar www.nieuwerteraa.
info en u zult het zien.

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



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 18 december aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Glijbaan
Heeft u de nieuwste aanwinst in de grote speeltuin al gezien? 
Op 20 november is daar een nieuwe glijbaan geplaatst! We 
hopen dat de kinderen hier met veel plezier gebruik van 
zullen maken. Nu we het toch over de speeltuin hebben; als u 
signaleert dat er iets mankeert aan één van de speeltoestellen 
in de grote of kleine speeltuin, kunt u dit melden bij de 
gemeente. Gemeente Stichtse Vecht is bereikbaar onder 
het zescijferige telefoonnummer: 14 0346. U hoeft geen 
0346 ervoor in te toetsen. Het nummer is 5 dagen per week 
bereikbaar, van 8:30 uur tot 17:00 uur. Voor al uw vragen en 
meldingen kunt u ook 7 dagen per week, 24 uur per dag 
terecht op www.stichtsevecht.nl. Dit geldt overigens ook voor 
andere klachten. U kunt uw klachten wat betreft de speeltuin 
ook doorgeven aan Maria Hulsman (mariadentoom@gmail.
com), die heeft aangegeven op dit gebied als coördinator te 
willen optreden. 

Bericht van de beheerder Dorpshuis Ons Genoegen
Wegens diverse omstandigheden zal ik officieel vanaf 1 januari 
2015 niet meer in dienst zijn als beheerder van het Dorpshuis 
Ons Genoegen. Na 4 mooie jaren in dienst te zijn geweest 
van de stichting heb ik besloten om een mooie functie bij 
A-Solar in Houten aan te nemen. Dit is een vaste en fulltime 
baan en geeft voor mij wat meer rust en zekerheid voor de 
toekomst. Ik heb het geluk gehad in deze 4 jaren samen met 
vele vrijwilligers het e.a. te mogen opbouwen tot wat het 
nu is, en daar mogen we trots op zijn. Ik wil dan ook bij deze 
alle vrijwilligers, het bestuur en de dorpsbewoners hartelijk 
bedanken voor deze mooie jaren en de nieuwe beheerder 
veel succes toewensen. Jan van Sligtenhorst

Openingstijden ‘t winkeltje van Ter Aa
tijdens de kerstvakantie
Maandag 22 december  13.00-17.00 uur
Dinsdag 23 december  09.30-17.00 uur
Woensdag 24 december  09.30-15.30 uur
Donderdag en vrijdag  Gesloten
Zaterdag 27 december  10.00-12.30 uur
Maandag 29 december  13.00-17.00 uur
Dinsdag 30 december  09.30-17.00 uur
Woensdag 31 december  09.30-15.30 uur
Donderdag   Gesloten
Vrijdag 2 januari   09.30-17.00 uur
Zaterdag 3 januari  10.00-12.30 uur

Schoen zetten in ‘t winkeltje
Voor ieder kind tot 12 jaar ligt er in het winkeltje een bouwplaat 
klaar van een schoen, die ingekleurd kan worden. Op 3 en 4 
december a.s. kan deze ingeleverd worden in het winkeltje. 
Op 5 december kan deze weer opgehaald. En heeft de Sint 
hem dan gevuld?  

Sing inn
Op D.V. 29 november  word er weer een sing inn gehouden 
in het Anker. Het onderwerp is: Zijn Genade is genoeg! Er 
worden liederen bij dit thema gezongen en dominee Vlijm zal 
een korte meditatie houden. Het duurt ongeveer van 19.00 
uur tot 19.45 uur. Iedereen van harte welkom!

Goed nieuws voor alle inwoners van Nieuwer Ter Aa
Ook u heeft er vast wel eens van gedroomd: even snel een auto 
nodig te hebben en er dan ook direct over kunnen beschikken. 
Autobedrijf Vossestein maakt uw droom werkelijkheid en stelt 
een auto beschikbaar. Ja, echt, voor u als inwoner van Nieuwer 
Ter Aa. In de bijlage van deze nieuwsbrief leest u over dit 
prachtige initiatief. Team Vossestein wenst u alvast een goede 
reis.

Wintermarkt Dorpshuis Ons Genoegen
Vrijdag 19 december a.s. is er van 15.00-20.00 uur (let op 
gewijzigde aanvangstijd) weer een wintermarkt in de gymzaal 
van het Dorpshuis. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. 
Er zullen diverse bedrijven en particulieren met hun koopwaar 
of informatie aanwezig zijn. Ook voor een heerlijk kopje koffie 
of wat lekkers kunt u terecht op de wintermarkt. U kunt een 
kraam of een plekje reserveren voor de markt. Kosten € 25,00 
voor een kraam en € 10,00 voor een tafel per 2 meter. Voor 
vragen of aanmeldingen kunt u terecht bij de beheerder, Jan 
van Sligtenhorst, beheerder@dhog.nl / 06-38312050.

Dorcas actie
Ook dit jaar is er weer een mooi resultaat geboekt. We 
mochten 27 pakketten samenstellen en ook nog € 135,00 voor 
de transportkosten ontvangen. Dorpsbewoners, heel hartelijk 
dank daarvoor. Ook willen we de vrijwilligers in het dorp, 
maar ook in Breukelen, bedanken voor hun inzet. Namens de 
diaconie van de Herv. Gemeente, Harry de Koning.


