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Bestuurlijk
Nadat Maria Hulsman de Klankbordgroep heeft verlaten zaten 
we met een vacature. Deze is inmiddels ingevuld en hebben we 
Dries van Selm bereid gevonden het bestuur weer compleet te 
maken. Dries heeft al twee keer een vergadering bijgewoond 
en is erg enthousiast. U kunt hem dus ook aanspreken, zoals 
ook de andere bestuursleden van de Klankbordgroep.

Fase 1
Er is contact gezocht met de gemeente en de aannemer. 
De beplanting in de D.v.Troostwijkstraat wordt geplaatst in 
december. Dan zal de straat op de lantaarnpalen na, weer 
helemaal compleet zijn.

Fase 2
Het zal u niet ontgaan zijn dat de kruising Dorpsstraat/
Honderdschelaantje/ Ter Aaseweg al een tijdje dicht is. Dat 
komt omdat de aannemer geen doorgaand verkeer van buiten 
het dorp toestaat. In week 48 wordt er geasfalteerd en zullen op 
deze kruising de problemen opgelost zijn.

Dorpshuis
Het Dorpshuis heeft een hele metamorfose ondergaan, is een 
stuk groter geworden en toegankelijker. De hoop is dat de 
totale inrichting voor 15 december gereed is, dan kunt u rustig 
uw plekje innemen voor een kopje ko�  e of iets dergelijks.

Jeu de boules baan
Graag zouden we de jeu de boules baan o�  cieel willen openen, 
maar we hebben nog geen idee hoe we dit zouden willen doen. 
Heeft u een suggestie? Neem dan even contact op met één van 
de bestuursleden van de Klankbordgroep. 

Ko�  e-/spelmorgen
De ko�  e-/spelmorgen zal deze keer op donderdag 14 
december zijn. U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom in het 
Dorpshuis. En zoals u mag verwachten op de laatste ko�  e-/
spel ochtend van het jaar, zal dat weer in het kader van de 
feestdagen zijn. Bent u moeilijk ter been en wilt u opgehaald 
worden, geen probleem. Geef dat even door aan Ineke Kroon, 
tel. 0294-232143 en uw taxi wordt geregeld.

Zelfredzaam thuis
Ook in de donkere dagen voor Kerst blijft Zelfredzaam thuis 
operationeel. Zijn er dingen waar u hulp bij nodig hebt maar 
u weet niet hoe u dat voor elkaar moet krijgen of heeft u 
een klus(je) waar u een helpend handje bij nodig hebt, bel 
dan gerust onderstaand nummer. Dan wordt er in onderling 
overleg met u naar een oplossing gezocht. Dat geldt ook als 
u onverwacht een hulpmiddel nodig heeft, denk b.v. aan een 
tijdelijke rolstoel, rollator of krukken. We hebben nu ook een 
hoge rollator in het magazijn. Dus kunt u door b.v. reuma slecht 
uw handen gebruiken maar wel met de ellebogen een rollator 
voortduwen, is dit misschien het overwegen waard. Kom 
gerust kijken of uitproberen. Zo kan het ook zijn dat er door 
ziekte behoefte is aan een hulpmiddel. Zoals een bedtafeltje 

Agenda
9 december Wintermarkt
13 december Lampions knutselen en lichtjestocht
14 december Ko�  e- en spelochtend
16 december Oud papier

bijvoorbeeld of een urinaal of een toilet-/douchestoel. Neem 
even contact op met de uitleenservice dan kunnen we kijken 
of we u kunnen helpen. Cok Wiebes telefoon 0294 234571. Ook 
buiten kantoor uren.

Inzamelen kleding
In de van Renessestraat is een ondergrondse container waar 
kleding in gedeponeerd kan worden. In tegenstelling tot 
diverse berichten, kunt u in deze container alles kwijt wat met 
textiel te maken heeft. Door het hergebruik brengt dat ook 
geld op, dus u kunt uw textiel in de container doen aan de van 
Renessestraat en niet bij het restafval.

Afvalbeleid
In 2018 gaat ook het afvalbeleid in Nieuwer Ter Aa beginnen. 
Er komen in het dorp restafval containers te staan op diverse 
plekken. De bedoeling is dat u niet meer dan 250 meter hoeft te 
lopen. Er zal eerst met de Klankbordgroep gesproken worden, 
daarna komt er een bewonersavond, waar u uw mening kunt 
delen.

Lichtjestocht 2017
Beste dorpsbewoners, Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft 
kunnen lezen is op woensdag 13 december de Lichtjestocht. 
Alle kinderen zijn uitgenodigd om mee te lopen met een 
(zelfgemaakte) lampion of lichtje (en natuurlijk zijn tieners 
en volwassenen ook hartelijk welkom). We verzamelen vanaf 
18.20 uur bij Dorpshuis Ons Genoegen. Om 18.30 uur willen 
we gaan lopen. Na het succes van vorig jaar breiden we de 
route uit. De route zal zijn: start Dorpshuis – D.v.Troostwijkstr. 
richting speeltuin – Julianalaan – Wilhelminastr. – Kerklaan 
– rond ’t Anker – Kerklaan – Wilhelminastr. – Dorpsstr. tot de 
kerk – v. Reedestr. – M.v.Zantenstr. – Ruwielstr. – M.v.Zantenstr. 
– Dorpstr. tot kazerne – Renessestraat – langs het Draaipunt – 
D.v.Troostwijkstr. – eindpunt Dorpshuis. Wij hopen dat u allen 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 december aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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weer uw tuinen en ramen wilt verlichten en versieren. Er waren 
vorig jaar hele leuke en mooie taferelen te zien. Dit jaar weer? 
Laat uw creativiteit zien! Uiteraard mag u het ook eenvoudig 
houden. Naderhand zal er in het Dorpshuis weer warme 
chocolademelk zijn voor de liefhebbers, gesponsord door 
IJsclub Nooitgedacht. 

Lampions knutselen
Aan alle kinderen,
Op woensdag 13 december a.s. houden we weer de 
Lichtjestocht. Vorig jaar konden jullie ’s middags een lampion 
komen knutselen in het Dorpshuis. We hadden een mooie grote 
groep en we vonden het erg gezellig! Daarom hopen we dit jaar 
weer een (andere) lampion te gaan knutselen. Komen jullie ook 
(weer)? Net als vorig jaar kunnen jullie je opgeven op de lijst die 
in de hal van Dorpshuis Ons Genoegen hangt. Graag uiterlijk 9 
december opgeven. We starten om 13.30 uur. De kosten zijn 1 
euro per kind. Let op: dit jaar zullen er geen lamppionstokken 
uitgedeeld worden! Wel zijn ze verkrijgbaar in ’t Winkeltje. 
Ouders, grote broers en zussen en belangstellenden, we zijn nog 
op zoek naar vrijwilligers om te helpen tijdens het knutselen. U/
jij kunt je opgeven bij Wilke Sloesarwij, Lise den Hertog of op de 
lijst in de hal van het Dorpshuis. Hopelijk tot dan!

Dorcas actie
Op 4 november hielden we weer de Dorcas voedselactie. Fijn 
dat zoveel mensen meegedaan hebben! De opbrengst was 
21 pakketten en €60,00 voor de transportkosten. Iedereen die 
meegeholpen heeft, hartelijk bedankt.

Contractgroep Hervormde gemeente op de wintermarkt
Als contactgroep hopen we D.V. zaterdag 9 december a.s. op 
de wintermarkt in dorpshuis ‘Ons genoegen’ aanwezig te zijn. 
We hebben weer de overheerlijke erwtensoep (bevroren) 
te koop, maar ook weer de befaamde appeltaarten, cakes, 
krentenbroden enz., kaarten (ook zelfgemaakte kaarten) en nog 
meer artikelen. We hopen dat u/jij bij onze kraam komt kijken 
en iets koopt. De opbrengst is voor de kerk en het ziekenhuisje 
in Myanmar (vroegere Birma) dat we al vele jaren steunen. Voor 
vragen kunt u bellen met Ina den Hartog, tel. 0294-231833

Erwtensoepactie
Ook deze winter wil de Hervormde gemeente weer een 
erwtensoepactie organiseren. Op verzoek van meerdere 
mensen komen we wat eerder in het seizoen en wel D.V. 
zaterdag 16 december. De helft van de opbrengst is bestemd 
voor de diaconie. Zij verdelen dit tussen de Voedselbank en 
stichting Tot Heil des Volks. De andere helft wordt bestemd voor 
het werk in de plaatselijke Hervormde gemeente, die dat wil 

gebruiken voor groot onderhoud van het monumentale orgel. 
De soep kost € 4,50 per liter, 3 liter voor € 12,50. Ook zijn er weer 
rookworsten: € 3,00 per stuk, 3 voor € 8,00. Alles wordt weer 
geleverd door een keurslager, dus van uitstekende kwaliteit. De 
verkopers komen vanaf 9 uur bij u langs, zowel in het dorp als 
in het buitengebied. Wel geldt: op = op. Als u niet thuis bent 
16 december, kunt u uw bestelling doorgeven aan Harry de 
Koning, tel.nr. 0294-234878.

Openingstijden winkeltje van Ter Aa tijdens kerstvakantie
Tijdens 1e en 2e kerstdag en 1 januari  2018 is het winkeltje 
gesloten. De overige dagen in week 52 en week 1 is het 
winkeltje geopend van 13.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 
10.00-12.30 uur.

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.


