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Internet
Naar aanleiding van veel vragen over het internet in ons 
dorp, hebben wij destijds handtekeningen ingezameld 
om daar mee te reageren naar de KPN. Echter hadden 
wij te weinig handtekeningen (187), want dit moeten 
minimaal 500 handtekeningen voor aansluitingen zijn. 
Na de privatisering is de KPN een commercieel bedrijf en 
doet alleen investeringen als die op een redelijke termijn 
kostendekkend zijn. Om de KPN internetaansluitingen 
op een hogere snelheid te krijgen is de aanleg van 
een glasvezelkabel nodig vanaf de telefooncentrale (in 
Loenen a/d Vecht) naar Nieuwer Ter Aa. Deze investering 
is dusdanig groot dat dit niet op een redelijke termijn 
rendabel te krijgen zal zijn. Daarom zal het voorlopig ook 
niet gebeuren. Gevolg hiervan is dat er voorlopig geen 
snel internet voor de KPN aansluitingen zal komen. Wat 
is het alternatief? Ziggo heeft wel glasvezel naar Nieuwer 
Ter Aa liggen en daardoor hebben deze aansluitingen 
wel een snelle internetverbinding. De mensen die 
hierop een aansluiting hebben zijn over het algemeen 
goed tevreden. Ziggo levert een televisiesignaal. 
Internet en/of telefoon kunnen als optie ook geleverd 
worden. Bij overstap van KPN naar Ziggo kan het huidige 
telefoonnummer meegenomen worden.

Spel en ko�  e
Op donderdag 26 februari a.s. organiseert de 
Klankbordgroep weer een “spel en ko�  e ochtend”. 
Deelname is gratis, evenals de ko�  e met iets lekkers. Het 
belooft erg gezellig te worden. U komt toch ook?  Het 
vindt plaats in Dorpshuis “Ons Genoegen” en begint om 
10.00 uur.

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

Agenda
7 februari Erwtensoep- en rookworstactie
11 februari Dorpsplein Dorpshuis
21 februari  Oud papier
26 februari Spel en ko�  eochtend Dorpshuis
3 maart  Ontmoetingsmiddag ‘t Anker
31 maart Paasmiddag ‘t Anker

Openingstijden ‘t winkeltje van Ter Aa
tijdens de voorjaarsvakantie
Maandag 23 februari:   13.00 – 17.00 uur
Dinsdag 24 februari:   10.00 – 12.30 uur en
    13.00 – 17.00 uur
Woensdag 25 februari:   10.00 – 13.00 uur
Donderdag 26 februari:  10.00 – 12.30 uur
Vrijdag 27 februari:   10.00 – 12.30 uur en
    13.00 – 17.00 uur
Zaterdag 28 februari:   10.00 – 12.30 uur 

Hulp nodig?
Wat doet u als u hulp nodig heeft, omdat het u zelf (even)
niet meer lukt, bv.: uw huis stofzuigen, strijken, vervoer 
naar huisarts of ziekenhuisbezoek, koken. Heeft u een 
klusje dat u niet voor elkaar kan krijgen, een nieuwe lamp 
indraaien, een haakje in de muur of krijgt u dit voorjaar 
niet meer zelf de bloembollen in de tuin? Heeft u wel 
eens behoefte aan een bezoekje of een praatje, zomaar 
voor de gezelligheid, of loopt u tegen dingen op in uw 
administratie? Als u een hulpvraag in deze richting heeft 
en eigenlijk niet goed weet waar te beginnen, vanaf nu 
kunt u daarover contact met mij opnemen, Cok Wiebes. 
Maandag t/m zaterdag tussen 10.00 en 20.00 uur. Tel. 
2345 71

Dorpsplein
Woensdag 11 februari a.s.  is er weer Dorpsplein. Het 
thema is dit keer mantelzorg. Hierbij kun je denken aan 
degene die mantelzorg geeft en degene die mantelzorg 
ontvangt. Wat zijn hierbij aandachtspunten? Wat 
kom je tegen in de praktijk en waar loop je tegenaan? 
Mantelzorg vragen en ontvangen is een hele grote stap 
om te nemen. Mensen die mantelzorg verlenen kunnen 
soms zichzelf voorbijlopen en het gevoel hebben geleefd 
te worden. Hoe ga je met deze dingen om en wat zijn 
je drijfveren? Graag gaan we hierover in gesprek met 
elkaar. Je bent welkom in het Dorpshuis. Om 20.15 uur 
staat de ko�  e klaar, om 20.30 uur willen we beginnen. 
Vragen? Spreek één van ons aan: fam. Boxhoorn, fam. 
Van Rhee, fam. Bert en Marcia den Hartog.



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 15 februari aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com

Contactinformatie
Telefoonnummer Winkeltje van Ter Aa 0294-230110
Redactie nieuwsbrief Marieke Plette 
nieuwsbriefdhog@gmail.com
Beheerder Dorpshuis Cor van Sligtenhorst
06-34181298 beheerder@dhog.nl
Klankbordgroep klankbordgroep@nieuwerteraa.info          
Opmaak Bart de Koning info@bartdekoning.nl

Ontmoetingsmiddag
Op D.V. dinsdag 3 maart a.s. is er weer een 
ontmoetingsmiddag in het Anker. Ds. Vlijm zal een 
meditatie verzorgen en we zullen ook de nodige 
liederen en psalmen zingen. Na de pauze willen we 
spelletjes doen, heeft u een spel neemt u dit gerust mee. 
De middag begint om 14.15 uur maar er is al inloop 
vanaf 13.45 uur. U kunt dan onder het genot van een 
kopje ko�  e of thee even bijpraten met elkaar. Nieuwe 
gezichten zijn altijd welkom dus aarzel niet en kom. We 
zien u graag in het Anker. 

Erwtensoepactie
De Hervormde gemeente van Nieuwer Ter Aa wil een 
erwtensoep- en rookworstenactie houden. De helft van 
de opbrengst is bestemd voor stichting Dorcas, met 
name voor medicijnen ter bestrijding van het ebola virus 
in West Afrika. De andere helft willen we bestemmen 
voor de glas in lood ramen van onze kerk, waar nodig 
onderhoud aan moet plaatsvinden. De soep kost € 4,50 
per liter, 3 liter voor €12,50. De rookworsten zijn circa 
350 gram en kosten € 3,00 per stuk, 3 voor € 8,00. Deze 
producten worden geleverd door een keurslager, dus 
van uitstekende kwaliteit. Op D.V. zaterdag 7 februari 
a.s. komen we vanaf 9.00 uur bij u langs. Ook het 
buitengebied wordt meegenomen. Wel geldt: op = op.

Beste hondenbezitters, (ingezonden stuk)
Daar ben ik weer, Pluto, uw dorpshond. Ik vind het nog 
steeds erg gezellig en mooi op ons dorp. Ik ben er trots 
op dat ik hier mag wonen. Pas was ik weer mijn rondje 
aan het doen door de straten, ik moest helaas wel weer 
constateren dat er met GROTE regelmaat op verschillende 
plekken gewoon weer uitwerpselen liggen van mijn 
andere hondenvrienden. En dat gewoon op de stoep! 
Bah, snappen die baasjes nou nooit dat er mensen die 
gewoon op stoepen willen lopen, zonder te kijken of er 
smerigheid ligt? Of dat al die vrolijke kindertjes van ons 
dorp het liefst met schone, niet stinkende schoenen op 
school of thuis willen komen? Ik, Pluto, heb gehoord dat 
je bij de supermarkt zakjes kan kopen, waar de baasjes 
even de uitwerpselen van de hond in kunnen doen en 
dat dan kunnen weggooien. Of, hondenvrienden, vertel  
je baas dat je buiten het dorp ook goed je behoefte kan 
doen in de berm. Trouwens: ik ben wel heel trots op die 
mensen die wel met een schepje en een zakje over straat 
durven te lopen. Dat is een compliment waard! Zullen we 
afspreken dat we weer even in gesprek gaan met onze

baasjes? En vertel ze maar dat er heel veel mensen blij 
zullen zijn met schone schoenen en een schoon dorp! 
Een hartelijke poot van: Pluto

Nieuws van de toneelclub!
Op 20, 21, 27 en 28 maart a.s. kunt u weer genieten 
van toneelspel in ‘t Draaipunt! Opnieuw is het 
Marianne van de Geer gelukt om een stuk te schrijven 
en inmiddels zijn de elf spelers/speelsters hard aan 
het repeteren voor het stuk ‘Gedraai op Hawaii”. Ken 
en Barbara gaan trouwen en verblijven een week 
met hun familie op het mooie eiland Hawai. Barbara 
heeft echter plannen waarvan Ken niets afweet en 
waar haar zus Birgit, die verder de bruiloft mag 
plannen het helemaal niet eens is. Nieuwsgierig 
geworden? Noteer de data dan alvast in uw agenda 
en vanaf begin maart zijn de kaarten bij Truus van 
Sligtenhorst verkrijgbaar. Via onze facebook pagina 
blijft u natuurlijk ook op de hoogte van het laatste 
nieuws facebook.com/toneelnta


