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Enquête
Afgelopen tijd heeft de Klankbordgroep hard gewerkt om 
een nieuwe enquête, op een leesbare manier, voor iedereen 
te maken. De enquête is aan deze Nieuwsbrief toegevoegd 
voor Nieuwer Ter Aa, Oukoop, Oud Aa en de Bosdijk. Wilt u zo 
vriendelijk zijn deze in te vullen en in te leveren op de adressen 
die vermeld staan op de enquête. U kunt de enquete ook erg 
makkelijk invullen op www.nieuwerteraa.info/klanbordgroep. 
Met uw informatie gaan wij dan weer aan de slag. Bij voorbaat 
hartelijk dank.

Koffie-/spelmorgen en bingo
Donderdag 15 december a.s. organiseert de activiteiten-
commissie een Kerstbingo ochtend. Dit zal ook weer in het 
Dorpshuis plaatsvinden vanaf 10.00 uur. Er zijn leuke prijsjes 
te winnen en is er ook koffie/thee met gebak. En dit alles is 
GRATIS! Houdt u van gezelligheid? U bent van harte welkom. 
Lukt u niet om zelf te komen, neem dan contact op met Ineke 
Kroon, tel. 232143, dan wordt u opgehaald en na afloop weer 
thuis gebracht.

Openingstijden
In de laatste Nieuwsbrief is een hinderlijke fout geslopen, 
vandaar even de nieuwe openingstijden:
Maandag: 13.00 - 17.30
Dinsdag:  08.30 - 12.30 en van 13.00 - 17.30
Woensdag:  08.30 - 13.00
Donderdag:  08.30 -12.30 
Vrijdag:  08.30 - 12.30 en van 13.00 - 17.30
Zaterdag: 10.00 -12.30

In de tijd van school vakanties is de winkel open: van maandag 
tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 
10.00 tot 12.30 uur.

Buurtpreventie
Inmiddels zijn er borden geplaatst aan de inkomende wegen 
rond het dorp “Attentie Buurtpreventie”. Fijn dat er zo veel 
mensen zich hebben opgegeven om op deze manier het dorp 
nog veiliger te maken. Maar als u zich nog niet heeft aangemeld 
dan kan dat alsnog, dat kan via mailadres beheerder@dhog en 
u wordt dan automatisch aan de app toegevoegd. Maar ziet u 
onraad bel eerst 112.

Klachten?
Over het dorp, 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”.

Dorcas actie
Op 5 oktober jl. hielden we weer de Dorcas voedselactie. Fijn 
dat zoveel mensen meegedaan hebben! De opbrengst was 
25 pakketten en € 130,00 voor de transportkosten. Iedereen 
die meegeholpen heeft, hartelijk bedankt. De diaconie van de 
Hervormde gemeente.

IJsclub Nooitgedacht
Omdat er al een paar jaar geen ijs is heeft de ijsclub besloten 
een deel van de contributie gelden te doneren aan het 

Agenda
2 december  Ledenvergadering Ijsclub Dorpshuis
9 december  Wintermarkt Dorpshuis
13 december Hobbyavond Dorpshuis
14 december Knutselmiddag en lichtjesavond Dorpshuis
15 december  Koffie-spelochtend Dorpshuis
30 december  Familie Algemene kennisspel Dorpshuis
6 januari Ik Hou van Nieuwer Ter Aa Dorpshuis

pierenbadje. Het badje zal door vrijwilligers worden opgeknapt 
en zal financieel geholpen worden door de ijsclub.  Ook zal de 
ijsclub in het voorjaar een dikke bandenrace organiseren. De 
kinderen kunnen dan in verschillende leeftijdscategorieën op 
hun eigen fiets deelnemen aan de race. Vrijdag 2 december a.s. 
is de algemene ledenvergadering in het Dorpshuis, aanvang 
20.00 uur.

Ouderenmaaltijd “ Wat de pot schaft “
Afgelopen donderdag hadden we bijzondere gast in ons 
midden namelijk onze eigen burgemeester Marc Witteman. 
Hij kwam gezellig een hapje mee-eten. En hij trof het want er 
was een heerlijk herfstmenu verzorgd door onze plaatselijke 
kokkin Lise den Hertog, te weten wortel/sinaasappelsoep, 
stoofpotje met salade en warme vla met daarin een appelslof 
met slagroom.  We hebben genoten en kijken alweer uit naar 
de volgende maaltijd. 

Wintermarkt!
Vrijdag 9 december a.s. is het zover, de jaarlijkse Wintermarkt! 
Dit jaar is het grootser dan ooit! Meer dan 50 meter aan 
kramen met een grote verscheidenheid aan producten. 
Van zelfgemaakte producten en tweedehands spullen tot 
nieuwe producten, van tassen, sjaals en andere accessoires 
tot speelgoed en boeken, kinderkleding… Verder hebben we 
drie verschillende kinderworkshops. En natuurlijk kun je er ook 
terecht voor heerlijke zelfgemaakte erwtensoep, glühwein, 
warme chocolademelk en broodjes hamburger! Kom gezellig 
even langs! De markt is van 15.00 tot 19.30 uur in de gymzaal 
van Dorpshuis Ons Genoegen. Tot dan! 

Ps. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die een uurtje willen 
helpen met het opbouwen van de markt op donderdagavond 
(om 19.00 uur). Opgave bij Lise den Hertog (lisedenhertog@
hotmail.com) of in het Dorpshuis.

Contactgroep op Wintermarkt
Als contactgroep van de Hervormde Gemeente zijn we ook dit 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 december aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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jaar weer aanwezig op de wintermarkt op vrijdag 9 december 
a.s. in het Dorpshuis. Er is van alles te koop: o.a. onze befaamde 
appeltaarten, boterkoeken, cakes, krentenbroden, ingevroren 
erwtensoep, zelfgemaakte kaarten en nog veel meer. Kom dus 
bij onze kraam aan. Wilt u/jij eerder iets bestellen, bel dan naar 
Ina den Hartog, 0294-231833.

Hobbyavond ‘Winterse decoratie’
Lijkt het u/jou leuk om gezellig samen met anderen een 
winterse decoratie voor op tafel te maken? Geef je dan nu 
op voor de hobbyavond op dinsdag 13 december a.s.. Onder 
het genot van een kop koffie of thee gaan we gezellig aan de 
slag. De hobbyavond begint om 20.00 uur in Dorpshuis Ons 
Genoegen. De kosten voor deze avond zijn € 12,50 p.p. Geef je 
op tot en met zaterdag 10 december a.s. bij Lise den Hertog. Dit 
kan persoonlijk of via lisedenhertog@hotmail.com of op de lijst 
in het Dorpshuis.

Lichtjesavond 
Missen jullie ook de traditionele lampionnenoptocht? Laten we 
dan samen een nieuwe traditie starten! IJsclub Nooitgedacht 
en Dorpshuis Ons Genoegen organiseren op woensdag 14 
december a.s. een lichtjestocht. ’s Middags om 13.30 uur 
kunnen de kinderen zelf een lampion komen knutselen in 
het Dorpshuis. Kosten 1 euro. Graag even opgeven bij Wilke 
Sloesarwij, Lise den Hertog of in het Dorpshuis voor maandag 
12 december a.s. Er zijn ook lampions te koop in ’t Winkeltje. 
’s Avonds om 19.00 uur starten we de tocht bij het Dorpshuis. 
Jong en oud is welkom om mee te lopen. Graag willen we 
vragen of alle dorpsbewoners die langs de route wonen om 
19.00 uur de lichten in huis uit willen doen en daarvoor in de 
plaats lichtjes aan te steken. Ook eventuele (kerst)verlichting in 
de tuin zou leuk zijn. Zo maken we met zijn allen een leuke tocht! 
[Route: DvT, Julianalaan, Dorpsstr., Van Reedestr., M.v.Zanterstr., 
Ruwielstr., M.v. Zantenstr., 2e helft Dorpsstr, DvT] Na afloop is er 
warme chocolademelk in het Dorpshuis. Tot dan!

Familie Algemene kennisspelavond 
Op vrijdag 30 december a.s. zal in het dorpshuis een Familie 
spelavond gehouden worden. Vier personen uit 1 familie 
nemen het op tegen andere families. Vragen over algemene 
kennis door middel van foto’s . Welke familie heeft de meeste 
algemene kennis? Meer info volgt op de wintermarkt van 9 
december a.s.

Zelfredzaam Thuis
Donkere dagen? Nog een week of drie en we hebben alweer 
de kortste dag. Daarna zitten we weer aan de goede kant van 
de winter. Dat neemt niet weg dat het voor sommige mensen 
een lastige tijd is. Klein lichtpuntje kan zijn, dat u met praktische 
vragen altijd Zelfredzaam Thuis kan bellen. Bijvoorbeeld om de 
kerstboodschappen in huis te krijgen. Als u de boodschappen 
in het winkeltje van ons dorp doet, brengt men ze gratis voor 
u thuis. Maar ook als u iemand nodig hebt omdat u zelf geen 

vervoer hebt b.v. Dat kan voor boodschappen elders maar ook 
voor een ziekenhuisbezoek zijn, of een bezoek aan de huisarts 
of om nog eens een kopje thee te drinken bij de vroegere 
buurvrouw. Als u belt gaan we samen kijken hoe daar een mouw 
aan te passen. Elders in deze nieuwsbrief vindt u informatie over 
de enquête die gehouden wordt over de gang van zaken in ons 
dorp. Vul die vooral in. Want zo kunnen we dingen nog beter 
op elkaar afstemmen. Van af deze plaats wil ik de vrijwilligers 
die ik afgelopen jaar benaderde voor een grotere of kleinere 
klus, heel hartelijk danken voor de inzet. Soms was het even 
puzzelen om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen, maar het 
is steeds gelukt. Ook het Saltro bedankt vanaf deze plaats. Het 
is heel fijn dat we deze dienst aan de inwoners van ons dorp 
kunnen aanbieden. Het voorziet zeker in een behoefte. Ik wens 
een ieder alle goeds in dit donkere jaargetijde.  Voor vragen met 
betrekking tot uw Zelfredzaamheid Thuis mag u altijd bellen 
met Cok Wiebes, tel. 234571.

Ik hou van Nieuwer Ter Aa
Op vrijdag 6 januari a.s. wordt Ik Hou van Nieuwer Ter Aa 
gehouden in het Dorpshuis. Twee teams, samengesteld met 
mensen uit het dorp van verschillende leeftijden. Kaarten zijn 
vanaf  9 december a.s. te verkrijgen in het Dorpshuis en op de 
wintermarkt.

Ingezonden
Beste dorpsgenoten, Afgelopen week hebben wij, Jan 
Asselbergs en Manon van Eijk, de sleutel ontvangen van 
onze nieuwe woning op de Wilhelminastraat nummer 6. We 
verhuizen binnenkort vanuit de gemeente Baambrugge naar 
Nieuwer Ter Aa. De komende tijd gaan we verbouwen met 
hulp van de familie Fokker. We hopen dat u hier geen hinder 
van ondervindt. Wij zijn ontzettend verheugd dat we op deze 
prachtige plek mogen wonen. De familie Knol heeft hier 13 jaar 
met groot plezier gewoond en we hopen dat ons hetzelfde is 
gegund. We verheugen ons op de toekomst in Nieuwer Ter Aa 
en hopen op een prettig contact met u allen als dorpsgenoten. 
Hartelijke groet, Jan & Manon

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.


