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Doude van Troostwijkstraat
De Doude van Troostwijkstraat zal, zo als het er nu naar uit 
ziet, dit jaar worden geherstructureerd. Er is inmiddels een 
bewonersbijeenkomst geweest en de Klankbordgroep heeft 
de ideeën meegenomen naar de gemeente. Er wordt nu door 
een bureau naar gekeken en ingetekend en daarna  komt de 
gemeente weer met ons en de bewoners praten. We wachten 
in spanning af. Wel zeker is dat er verkeersborden komen met 
een P (arkeer) en verwijzing naar de van Renessestraat.

Alleengaanden/50+ maaltijd
Na het succes van de vorige alleengaanden/50+ maaltijd willen 
we nu ook weer zo’n gezellige maaltijd organiseren en wel 
op donderdag 13 februari a.s. in dorpshuis “Ons Genoegen”. 
U bent welkom vanaf 17.45 uur. Het is de bedoeling om de 
maaltijd om 18.00 uur te beginnen. Voor de kosten hoeft u het 
niet te laten want die zijn maar € 10,00 per persoon. Heeft u 
geen vervoer? Laat het ons weten en u wordt opgehaald en 
weer thuis gebracht. U kunt zich voor 10 februari a.s. opgeven 
bij Truus van Drogenbroek tel. 0294-231821 of in ‘t winkeltje. 
We maken er weer een gezellige avond van.

Voelt u zich (on)veilig?
Ziet u bijvoorbeeld verdachte situaties in ons dorp of bij u 
in de buurt, twijfel niet, en bel 112. U kunt ook uw mobiele 
telefoon gebruiken om foto’s of een � lmpje te maken, dat 
maakt het voor de politie makkelijker om verdachte personen 
op te sporen. Is er geen spoed nodig dan kunt u bellen naar 
0900-8844. Wilt u anoniem blijven bel dan naar Meld Misdaad 
Anoniem tel. 0800 7000. Maar denk als eerste aan uw eigen 
veiligheid.

Heeft u klachten?
Wat betreft defecte lantaarnpalen, kapotte straattegels en 
dergelijke, ga naar www.info@stichtsevecht.nl of telefoon 14 
0346. U kunt ook de Klankbordgroep vragen, bij hen kunt u 
terecht via klankbordgroep@nieuwerteraa.nl.

Nieuws uit ’t winkeltje
Fair Trade producten. Binnenkort zullen er in ‘t winkeltje ook 
Fair Trade producten gekocht kunnen worden. De gemeente 
Stichtse Vecht is een Fair Trade gemeente en promoot daarin 
ook het gebruik en de verkoop van deze producten. Wij doen 
hier graag in mee. 

Contact met ‘t winkeltje. Wilt u een bestelling plaatsen of 
zijn er omstandigheden dat u niet naar het ‘t winkeltje kunt 
komen? Wij helpen u graag. U kunt bellen naar ’t winkeltje, tel. 
0294-230110 en de winkelvrijwilliger staat u graag te woord.

Openingstijden ’t winkeltje van Ter Aa
Maandag             13:00-17:30 uur
Dinsdag                08:30-17:30 uur (12:30-13:00 pauze)
Woensdag           08:30-13:00 uur
Donderdag          08:30-14:00 uur (12:30-13:00 pauze)
Vrijdag                  08:30-17:30 uur (12:30-13:00 pauze)
Zaterdag              10:00-12:30 uur

Kapster 
Op zaterdagmorgen is kapster Diana Zagt in het dorpshuis 
aanwezig. Zij werkt alleen op afspraak. U kunt u haar bellen op 
06-38237033 0f 0294-285810.

Aankondiging geboorte Draaise boekenkast      
Een publieke boekenkast voor iedereen
We zitten nog in de opbouwfase, maar hopelijk gaat deze 
nieuweling in de toekomst een gezond leven leiden.  Een 
begin is gemaakt en we kijken uit naar de groei van de inhoud. 
Bij binnenkomst in het Dorpshuis ziet u rechts de kast staan. 
De inhoud is samengesteld uit boeken die dorpsgenoten 
(en anderen)  hebben afgestaan.  Dus gevarieerd. Voor 
volwassenen en kinderen. Romans en informatief.  Een boek 
uit deze kast mag door iedereen meegenomen worden om 
te lezen. U hoeft dus niet lid te zijn van de bibliotheek om 
een boek uit deze kast mee te nemen. We nodigen iedereen 
uit regelmatig te snu� elen in de steeds wisselende collectie.  
Misschien zit er iets tussen voor u. Neem het dan gerust 
mee.  U mag het boek houden of doorgeven aan een andere 
liefhebber. Het boek kan ook teruggeplaatst worden in de 
kast na gebruik. In dat geval moet u voorin het boek op de lijst 
vermelden op welke datum u het boek weer in de kast hebt 
gezet. Dit is belangrijk! De beheerders van de kast kunnen 
zo bijhouden of boeken regelmatig, weinig of helemaal niet 
gelezen worden. Boeken die niet geliefd zijn zullen na verloop 
van tijd verwijderd worden. Zodat er weer nieuwe boeken in 
de kast geplaatst kunnen worden. De verwijderde boeken 
vinden hun weg naar kringloopwinkels. Puilt uw boekenkast 
thuis uit en wilt u boeken schenken voor de kast, neem dan 

Agenda
12 februari Creatieve workshops in Ons Genoegen
13 februari Alleengaanden/50+ maaltijd
15 februari  Oud papier ophalen



contact op met Francis de Jong (tel. 06 5251 2878) of Lise den 
Hertog (tel. 06 3638 4055). U doet dan afstand van de boeken. 
De beheerders kijken of een boek geschikt is en zorgen voor 
plaatsing in de kast. Het is dus niet de bedoeling dat u zelf 
eigen boeken in de kast erbij zet, want dan is er geen controle 
mogelijk of de boeken (nog) wel of niet hun plaats verdienen 
in de kast. Veel plezier met lezen.

Anjer collecte
In de week van 11 t/m 17 mei a.s. zal er weer voor het Prins 
Bernard Cultuurfonds worden gecollecteerd. Zo ook in 
Nieuwer Ter Aa en omstreken. Deze collecte wordt ook wel 
de Anjer Collecte genoemd. Van deze opbrengst zal 1/3 
bestemd zijn voor de vereniging of stichting die collecteert. 
Het Dorpshuis is voornemens zich hiervoor in te gaan zetten, 
alleen gaat of staat dit met collectanten die vrijwillig door het 
dorp en de buurt willen gaan. Hierbij vragen we dan ook of 
er mensen zijn die in deze week ons willen helpen om één 
of meerdere straten voor zijn rekening wil nemen. Zoals het 
er nu naar uitziet zal in Nieuwer Ter Aa en in de buitenwijken 
gecollecteerd moeten worden. Helpt u mee? Geef u op bij: Jan 
van Sligtenhorst, beheerder@dhog.nl of 06-38312050.

Creatieve Workshops
Op woensdagavond 12 februari a.s. kunt u in het dorpshuis 
terecht voor twee creatieve workshops gegeven door LiMa 
Creatief (Lise den Hertog en Marieke Plette). Inloop vanaf 
19.45 uur, we beginnen de workshop om 20.00 uur. U kunt 
deze avond kiezen uit de volgende workshops:

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 22 februari aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com

Contactinformatie
Redactie nieuwsbrief Marieke Plette 
nieuwsbriefdhog@gmail.com
Beheerder Dorpshuis Jan van Sligtenhorst
06-38312050 beheerder@dhog.nl
Sleutelbeheerder Cor van Sligtenhorst 06-34181298
Klankbordgroep klankbordgroep@nieuwerteraa.info          
Opmaak Bart de Koning info@bartdekoning.nl

Sieraden maken: In deze workshop leert u de trosjes-
techniek. Met deze techniek maken we een leuke armband 
(zie foto). De kosten zijn € 10,00 p.p., inclusief alle materialen 
en ko�  e/thee met wat lekkers.
Haken: Tijdens de workshop leert u een granny square (oma’s 
vierkantje) haken waarmee heel veel leuke dingen gemaakt 
kunnen worden. Deze avond gebruiken we de twee gehaakte 
squares om een speldenkussentje te maken (zie foto). De 
kosten voor deze workshop zijn € 10,00 incl. alle materialen en 
ko�  e/thee met wat lekkers. Graag zelf een haaknaald nr. 2,5 
of 3 meenemen. Haaknaalden zijn evt. ook te koop tijdens de 
workshop voor € 1,50. Wilt u graag leren haken of een sieraad 
maken of kunt u dit al maar heeft u zin in een creatieve avond 
meldt u dan voor 5 februari a.s. aan via: limacreatief@hotmail.
com of 06-25358276. 

Opslagruimte gezocht
PeuterPret maakt gebruik van het dorpshuis waar de ruimte 
helemaal ingericht is voor leuke speelochtenden voor de 
peuters van Nieuwer ter Aa en omgeving. We hebben alleen 
onvoldoende ruimte om onze spullen van de kledingbeurs, 
die we 1 keer per jaar houden, op te slaan. We zijn daarom 
op zoek naar een droge ruimte waar we onze kleding(rekken), 
speelgoed en boeken op kunnen slaan. Heeft u deze ruimte 
beschikbaar neem dan contact op met Marieke Plette, 
peuterpret@live.nl of 0294-232924.

Ben je lid van de Bibliotheek?
Met je biebpas kun je meer dan alleen boeken lenen, je krijgt 
er ook voordeel mee! De Bibliotheek doet graag iets extra’s 
om jouw lidmaatschap nog aantrekkelijker te maken. Als 
bibliotheeklid heb je toegang tot diverse aanbiedingen op het 
gebied van kunst&cultuur, recreatie, educatie, sport&wellness 
en natuur. Een compleet overzicht met alle aanbiedingen 
vind je op www.voordeelmetjebiebpas.nl. Zo krijg je op 
vertoon van je biebpas korting bij onder andere theaters, 
musea, � lmhuizen, pretparken, dierentuinen en festivals. 
Maar ook op lezingen, rondleidingen, cursussen, workshops 
en nog veel meer. Er zit altijd wel iets voor je bij. Ga naar 
voordeelmetjebiebpas.nl en laat je inspireren. 

Vrijwilligers gezocht
Voor het dorpshuis zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers 
die graag een bijdrage willen leveren om het dorpshuis 
draaiende te houden, zoals het schoonmaken van de ruimtes, 
tuinonderhoud of meedraaien in ’t winkeltje. In overleg met 
de beheerder Jan van Sligtenhorst, 06-38312050, kunt u 
bekijken welke werkzaamheden het beste bij u passen. 


