
Nieuwsbrief 33 januari 2014

Als Klankbordgroep Nieuwer Ter Aa wensen wij u een heel � jn 
2014.  Het afgelopen jaar is er veel in en voor ons dorp gedaan. 
En natuurlijk is niet alles gerealiseerd wat wij hadden gewild 
maar toch. Wij willen  ons ook het nieuwe jaar weer inzetten 
voor ons mooie dorp. Bijvoorbeeld het laten reconstrueren 
van de Doude v. Troostwijkstraat, het in de gaten houden 
van het nieuwe IBOR plan, het  opknappen van het stukje 
plantsoen waar de Koningslinde staat, het uitbreiden van de 
senioren/alleenstaanden maaltijden, nog beter overleggen 
met de gemeente en zoveel meer. Heeft u ideeën waarvan 
u vindt dat we ergens op moeten inspringen, laat het ons 
weten. Heeft u klachten, dan kunt u ook bij ons terecht of nog 
liever via Tic. Dat kunt u bereiken via www.stichtsevecht.nl 
of via telefoonnummer 14  0346. Dit is het nieuwe algemene 
nummer van de gemeente Stichtse Vecht. Ons kunt u bereiken 
via klankbordgroep@nieuwerteraa.info. Wij gaan 2014 met 
vertrouwen tegemoet.

Terugblik alleenstaanden- en/of seniorendiner
Het allereerste alleenstaanden en/of seniorendiner is een feit! 
Bij binnenkomst zie je direct bekenden zitten en iedereen is 
gezellig aan het kletsen. De tafels zijn sfeervol gedekt en de 
gastvrouwen voorzien iedereen van een drankje. Bij niemand 
is bekend wat we gaan eten dus voor iedereen is het een totale 
verrassing. Vooraf een heldere soep, vervolgens hutspot met 
worst en jus, een overheerlijk toetje en tot slot een kop ko�  e 
of thee. We hebben erg genoten van de gezelligheid en het 
samenzijn. Bent u nieuwsgierig geworden? Geef u dan op 
voor het volgende diner en laat u verrassen!

Nieuws uit ’t winkeltje
Tijdens de kerstvakantie zal ‘t winkeltje  geopend zijn op de 
volgende tijden:
Maandag 30 dec.  13.00-17.30 uur
Dinsdag 31 dec.  09.30-16.00uur (12.30-13.00 pauze)
Woensdag 1 jan.  Gesloten
Donderdag  2 jan. 13.00-17.30 uur
Vrijdag 3 jan.  09.30-17.30 uur (12.30-13.00 pauze)
Zaterdag 4 jan.  10.00-12.30 uur

Bezorger Nieuwsbrief gezocht
Voor Oud Aa zoeken we nog een bezorger voor de nieuwsbrief. 
Wil je ons hierbij helpen neem dan contact op met Jan van 
Sligtenhorst, beheerder@dhog.nl.

Afrikaanse dag in het Dorpshuis
De gemeente Stichtse Vecht zal in samenwerking met 
sportdorp NIKO op 24 januari 2014 een beweeg- en 
cultuurdag organiseren in Dorpshuis Ons Genoegen. Het zal 
een dagvullend programma zijn met als thema Afrika. Er zal 
o.a. een workshop Djembe door Oranje drums (Thabo Motou, 
man van Janine van Voskuilen) gegeven worden en er zullen 
diverse stands staan met Afrikaanse producten. In de winkel 
zal in samenwerking met de Wereldwinkel Breukelen diverse 
spullen te koop zijn wat uit Afrika afkomstig is. Komt allen 
en doe mee met de workshop Djembe. Via de diverse media 
items zal u op de hoogte worden gebracht.

Agenda
1 januari Nieuwjaarwensen in het Dorpshuis
3 januari  Ik hou van Nieuwer Ter Aa
4 januari  Nieuwjaarsreceptie o.s.v. NiTA va. 16.00 uur
6 januari  Nieuwjaarreceptie Gemeente Stichtse vecht  
  4 en 1 theater Breukelen 19.30-21.00 uur
9 januari Bewonersinformatieavond herstructurering  
  Doude van Troostwijkstraat
18 januari Oud Papier ophalen
15 januari Vrijwilligersavond Dorpshuis Ons Genoegen
24 januari Afrikaanse Dag in het Dorpshuis
30 januari  Oud Hollandse spelletjes voor 50+-ers



Kinderzendingsmiddag
Op woensdag 15 Januari 2014 is er een kinderzendingsmiddag 
georganiseerd door de zendingscommissie van de Hervormde 
Gemeente in het Anker. We nodigen hiervoor alle kinderen van 
de basisschool uit. We beginnen om 14.00 uur en eindigen om 
16.00 uur. Wat gaan we dan allemaal doen: we gaan zingen, 
luisteren naar een Bijbelverhaal, horen hoe het gaat met 
de familie Kommers in Peru en we gaan natuurlijk ook nog 
knutselen. Aan het begin is er een collecte bestemd voor de 
familie Kommers. 

Oud en Nieuw in het Dorpshuis
Graag willen we u allen hierbij van harte uitnodigen om op 1 
januari 2014 elkaar een gelukkig Nieuwjaar te komen wensen 
in dorpshuis Ons Genoegen. Van  00.30 tot 02.00 uur bent u van 
harte welkom . We proberen om mogelijk te maken om rond 
00.45 uur nog wat mooi siervuurwerk af te kunnen steken. U 
kunt hiervoor een donatie t/m 27 december a.s. deponeren in 
de daarvoor bestemde melkbus die in ‘t winkeltje staat. Hoe 
meer donaties hoe meer mooi siervuurwerk. 

Ik hou van Nieuwer Ter Aa
Op vrijdagavond 3 januari 2014 om 20.00 uur is de 2de 
hilarische spelavond gepland. Ik hou van Nieuwer ter Aa is 
gebaseerd op Nieuwer Ter Aa en zijn inwoners. De kaarten zijn 
te koop in ‘t winkeltje van Ter Aa in Dorpshuis ons Genoegen 
voor € 6.00 p.p. Mis het niet, het is ‘iets’ waar je bij geweest wilt 
zijn!  Op=Op

Oudhollandse spelen voor 50+
Op 30 januari 2014 organiseert stichting welzijn Stichtse Vecht 
in samenwerking met Sportdorp NIKO een Oudhollandse 
spelletjes ochtend voor 50 +-ers. De morgen begint om 09.30 
uur en zal zo rond 12.00 uur afgelopen zijn. Spelletjes die o.a. 
gespeeld kunnen worden zijn: koersbal, sjoelen, hoepelen, 
mens erger je niet. Bent u 50+ dan kunnen we u deze ochtend 
van harte aanbevelen. U kunt zich opgeven in ‘t winkeltje of bij 
de beheerder via beheerder@dhog.nl.

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 25 januari 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

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. 

Bibliotheek afhaalpunt
In het dorpshuis is geen bibliotheek meer, maar nog wel 
een bibliotheek afhaalpunt. Dit houdt in dat boeken die 
in andere � lialen in de regio geleend zijn, in het dorpshuis 
ingeleverd kunnen worden. Daarnaast kunnen gereserveerde 
boeken opgehaald worden. Reserveren is, voor leden van 
de bibliotheek, gratis en erg gemakkelijk.  U logt in met uw 
pasnummer en zoekt het boek op wat u wilt reserveren. Als 
het door u gereserveerde boek binnen is, krijgt u als lener 
daarvan een e-mail en kunt u het boek ophalen. Dit kan altijd 
als het winkeltje open is.

Misschien bent u minder bekend met reserveren via internet, 
maar wilt u het ook eens proberen. Dan kunt u  een beroep 
doen op een van de vrijwilligers, die u daar graag bij helpen. 
Zij zijn te bereiken via de beheerder van het dorpshuis of 
degene die in het winkeltje achter de kassa zit.
Door met elkaar de mogelijkheden die we hebben te benutten, 
stimuleren we het behoud ervan!


