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Wintermarkt 
Op vrijdag 11 december van 14.45 uur tot 19.00 uur wordt 
de wintermarkt gehouden, waar dit jaar  veel aandacht 
aan  geschonken wordt. Dit is uiteraard in Dorpshuis Ons 
Genoegen. Er zijn diverse kraampjes waar u van allerlei 
artikelen kunt kopen en goede doelen kunt steunen. Ook 
aan de kinderen is gedacht. Terwijl u lekker rondsnu� elt 
op de markt kunnen uw kinderen een workshop cupcake 
versieren of glas beschilderen volgen. Voor de oudere jeugd 
en volwassenen is er een workshop sieraden maken. Er kan op 
elk moment tussen 15.00 een 17.30 uur bij deze workshops 
aangeschoven worden. Ook kunnen de kinderen geschminkt 
worden als tijger, vlinder of wat ze maar leuk vinden. Voor 
de inwendige mens wordt ook gezorgd. U kunt een heerlijk 
kopje ko�  e of thee drinken met iets lekkers erbij, of een kop 
huisgemaakte erwtensoep eten van onze eigen kok. Wilt u 
de erwtensoep liever mee naar huis nemen? Dat kan ook! U 
kunt de erwtensoep ook vooraf bestellen via de aangehechte 
strook en ophalen tijdens de markt. Wij hopen velen van u te 
ontmoeten en zo een gezellige middag met elkaar te hebben! 
Het winkeltje blijft ook tijdens de markt open.

Nominatie
De vrijwilligers van het Dorpshuis zijn genomineerd voor de 
vrijwilligersprijs Stichtse Vecht. De tegenkandidaten zijn de 
vrijwilligers van zwembad “de Koet”uit Kockengen en het 
Parkpodium Boom en Bosch uit Breukelen. Hier uit blijkt dat we 
het goed doen en we hier heel trots op mogen zijn. Vrijwilligers 
bedankt, dit  is mede door jullie inzet. De prijsuitreiking is op 
27 november in het 4 in 1 gebouw te Breukelen.

Sinterklaas in ’t winkeltje
Vanaf donderdag 26 november a.s. kunnen de kinderen een 

Agenda
28 november  Sing inn
07 december  Schoenenverkoop
11 december  Wintermarkt
19 december  Oud papier
25 december  Kerstviering
04 januari 2016  Bloedprikpunt Saltro
21 januari 2016  Informatieavond Hospitium

kleurplaat ophalen in ’t winkeltje. Deze kun je mooi inkleuren 
en als je hem klaar hebt dan mag je de kleurplaat ook weer 
inleveren in ’t winkeltje. Als je de kleurplaat inlevert op vrijdag 
4 december mag je ook gelijk je schoen komen zetten maar 
zet wel je naam en leeftijd op de kleurplaat en aan je schoen. 
Zaterdag 5 december a.s. voor 13.00 uur mag je dan even 
komen kijken of er een cadeautje in je schoen zit. Je moet dus 
wel je kleurplaat en je schoen komen zetten anders gaat het 
niet lukken.

Frituurvet
U zult ook wel eens patat bakken of iets frituren maar dat 
frituurvet moet regelmatig worden vervangen. Het vet doet 
u in plastic � essen en die kunnen in de container die bij het 
Dorpshuis staat. U dient daar het milieu mee en 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 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”.

Openingstijden ‘t winkeltje van Ter Aa
tijdens de kerstvakantie

Maandag 21-12  gesloten 13.00-17.30 uur
Dinsdag 22-12  10.00-12.30 uur 13.00-17.30 uur
Woensdag 23-12  10.00-12.30 uur gesloten
Donderdag 24-12 10.00-12.30 uur 13.00-17.30 uur

Maandag 28-12  gesloten 13.00-17.30 uur
Dindag 29-12  10.00-12.30 uur 13.00-17.30 uur
Woensdag 30-12  10.00-12.30 uur gesloten
Donderdag 31-12 10.00-12.30 uur 13.00-16.00 uur
Zaterdag 02-01  10.00-12.30 uur

Let op de gewijzigde tijden en de extra openingstijden.

Zelfredzaam thuis
En als dat niet meer kan?? Op donderdag 21 januari 2016 is 
er een informatieavond in Dorpshuis Ons Genoegen over 
dat onderwerp. De meeste mensen willen het allerlaatste 
stukje van hun leven natuurlijk het liefst thuis zijn. Maar 
soms kan dat eenvoudigweg niet. Omdat bv. de pijn te erg 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 december aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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wordt of de benauwdheid. Ook kan het gebeuren dat de zorg 
niet toereikend is, u alleen woont of de naasten overbelast 
dreigen te raken. En dan moet er een keuze gemaakt 
worden. Ziekenhuis? Verpleeghuis? Hospitium? Ook al lijkt 
het allemaal ver weg als je gezond in het leven staat, de 
vraag kan zich zomaar voordoen. Daar gaat het over op 21 
januari. 2 enthousiaste verpleegkundigen uit het Johannes 
Hospitium komen een presentatie geven over “hun“ huis. Een 
plek waar nog tijd is en aandacht, voor zowel de zieke mens 
als de naasten. De zaal is open om 19.15 u. U bent van harte 
uitgenodigd. De toegang is gratis. Wel graag even aanmelden. 
Dit kan bij Cok Wiebes, vanaf nu. Tel. 234571. Als u voor deze 
avond een vervoersprobleem heeft, meldt het, dan halen we 
u op. Ook voor andere zorgen rondom uw zelfredzaamheid, in 
huis of daar omheen mag u dit nummer bellen. Dan zoeken 
we samen naar een oplossing.

Bloedprikpunt Saltro gewijzigd
In het nieuwe jaar kunt u voortaan op maandag van 8.00-8.30 
uur, i.p.v. vrijdag, terecht voor het bloedprikken. De eerste 
keer zal zijn op maandag 4 januari 2016.

Sing inn 
Op D.v. 28 november a.s. is er weer een Sing inn in het Anker! 
De muziekgroep heeft een aantal liederen ingestudeerd met 
het thema: ”God kent u/jou”. Ook dominee Vlijm hoopt een 
korte meditatie te verzorgen over dit onderwerp. Iedereen 
die van zingen houd en God hiermee groot wil maken is van 
harte welkom om mee te komen zingen! De sing inn begint 
om 18:50 uur met ko�  e, thee en fris en is rond 20:00 uur 
afgelopen. Tot dan! 

Kerstviering zondagsschool
Wij willen u en jullie van harte uitnodigen op de kerstviering 
van de zondagsschool op D.V. 25 december, 1e kerstdag. De 
avond begint om 19.00 uur in de Hervormde Kerk van Nieuwer 
Ter Aa. Het thema deze avond zal zijn: Een Licht zo groot zo 
schoon. Dit Licht kwam naar onze duisternis! Wat een wonder 
van genade! We hopen u en jullie allen te ontmoeten! 

Verkoop damesschoenen
Op maandag 7 december a.s. van 14.00 – 16.00 uur wordt 
er in Dorpshuis Ons Genoegen een verkoop gehouden van 
damesschoenen door H. van der Wilt. U ontvangt € 25,00 
korting op alle damesschoenen.

Voedselactie Dorcas
Zaterdag 7 november jl. is in het dorpshuis weer de 
voedselactie voor Dorcas gehouden. We willen u bedanken 
voor uw medewerking hieraan. De opbrengst was 19 dozen, die 
samen met de 113 dozen uit Breukelen naar het inzamelpunt 
gebracht zijn. Er kwam zelfs een klein meisje in de winkel, 
wat haar spaarpot had leeggemaakt. Voor al het geld wat 
erin zat kocht ze boodschappen voor de voedselactie.  Voor 
de transportkosten ontvingen we € 170,00. Ook willen we 
de vrijwilligers die ons geholpen hebben, hartelijk bedanken 
voor hun inzet.

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. De nieuwste aanpassing is onder 
andere de wandelroutes in en om Nieuwer Ter Aa.

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 betaald 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.


