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De Klankbordgroep en het Stichtingsbestuur Behoud 
Leefbaarheid Nieuwer Ter Aa (Dorpshuis) wil een ieder 

een fijne jaarwisseling en een goed 2015 wensen.

Iedereen die ook maar iets voor het Dorpshuis
of het Dorp heeft betekend willen we erg

bedanken voor hun inzet.
  
Beheerder
Het zal u niet ontgaan zijn dat Jan van Sligtenhorst stopt als 
beheerder van het Dorpshuis. Jan heeft een mooie fulltime functie 
aangeboden gekregen en heeft die aanvaard. Wij wensen Jan dan 
ook veel succes bij zijn nieuwe werkgever en bedanken hem voor 
zijn inzet voor het Dorpshuis “Ons Genoegen”. Het Stichtingsbestuur 
is op zoek gegaan naar een andere beheerder en is daar in geslaagd. 
Cor van Sligtenhorst wordt per 01 januari 2015 de nieuwe beheerder. 
Hij wordt het aanspreekpunt voor het Dorpshuis en u kunt altijd 
voor vragen bij Cor terecht. Het bestuur heeft het volste vertrouwen 
dat we een goede keus hebben gemaakt en wenst Cor veel succes 
bij deze baan. Tevens hopen we op dezelfde manier een oproep te 
mogen doen op de vele vrijwilligers, om Cor te blijven ondersteunen. 
Het afscheid van Jan heeft op 16 december plaats gevonden onder 
het genot van een hapje en een drankje.

Administrateur
Ook Alie van Sligtenhorst neemt afscheid als “administrateur in 
vrijwillige dienst” van de Stichting Behoud Leefbaarheid Nieuwer Ter 
Aa.  Alie is al van het begin af aan nauw betrokken geweest bij de 
tot standkoming van het Dorpshuis. Zij heeft zich zeer professioneel 
ingezet voor de financiën en zijn we haar veel dank verschuldigd. 
Op 16 december hebben we officieel afscheid genomen met een 
aardigheidje en een cadeaubon van de Stichting. Haar opvolger is 
inmiddels bekend en heet Cees van Mourik. Hij heeft er veel zin in. En 
wij wensen hem alle succes en plezier toe in deze functie.

Overdracht
Op 11 december heeft de overdracht plaats gevonden van het 
onderhoudsbudget van de gemeente naar Dorpshuis “Ons 
Genoegen”. De handtekeningen zijn geplaatst, wat inhoudt dat de 
Stichting “Behoud Leefbaarheid Nieuwer Ter Aa” het onderhoud 
van het Dorpshuis op zich neemt. Dit heeft onder andere te maken 
met de bezuinigingen binnen onze gemeente maar ook met de 
zelfredzaamheid, van Nieuwer Ter Aa. De Stichting is van mening 
dat zij het onderhoud goedkoper kunnen laten uitvoeren dan de 
gemeente. Er is ook een onderhoudscommissie samengesteld die 
het bestuur zal informeren over de staat van het Dorpshuis, om 
vervolgens plannen te maken en deze uit te voeren. De gemeente 
Stichtse Vecht geeft de Stichting het vertrouwen om te zorgen dat het 
Dorpshuis er piekfijn uit blijft zien. Zij spraken ook hun waardering uit 
over het verloop van de gesprekken en hoe het project is verlopen.

Maaltijd
Op donderdag 22 januari a.s. is er weer een maaltijd voor de 50+ en 
alleengaanden. Ook nu weer in het Dorpshuis Ons Genoegen. U bent 
van harte welkom en vanaf 17.45 uur zijn de deuren weer open. U 
kunt zich voor 19 januari opgeven bij Truus van Drogenbroek, tel. 
0294- 231821 of in ’t Winkeltje. Wij willen u er op wijzen dat als u zich 
opgeeft er dan ook voor u wordt gekookt en betaald. Moet u toch op 
het laatste moment af melden dan vragen wij wel of u het bedrag wilt 
betalen. En voor de zekerheid, wie het eerst komt wie het eerst maalt.

AED 
Deze apparaten zijn te vinden in ’t Draaipunt, Dorpshuis ‘Ons 
Genoegen’, in ’t Anker en de brandweerkazerne. Maar bel altijd eerst 
112.

Agenda
17 januari Oud papier
22 januari Ouderen en alleenstaandemaaltijd

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

Openingstijden ‘t winkeltje van Ter Aa tijdens de kerstvakantie
Maandag 29 december  13.00-17.00 uur
Dinsdag 30 december  09.30-17.00 uur
Woensdag 31 december  09.30-15.30 uur
Donderdag   Gesloten
Vrijdag 2 januari   09.30-17.00 uur
Zaterdag 3 januari   10.00-12.30 uur

Terugblik
Wat er veranderde er zoal in ons dorp het afgelopen jaar? Er zijn ons 
mensen ontvallen. We zullen hen missen! Er zijn mensen verhuisd. 
Het ga hen goed! Er kwamen nieuwe mensen wonen. Welkom! In ‘ t 
winkeltje  werd niet alleen van geld  gewisseld, ook van beheerder. 
Bij hem kunt u ook terecht om de “leenauto”van garage Vossestein te 
reserveren,een prachtig initiatief. En wat dacht u van het kleurhoekje 
bij de ingang van ’t winkeltje. Er kwam een glijbaantje bij in de 
speeltuin voor de kleinsten en een kano steiger voor de groten. Druk 
bezocht werd de open eettafel voor 50+. We zijn in het bezit van een 
mini bibliotheek en de Bosdijk kreeg eindelijk een nieuwe asfaltlaag. 
Een knooppunt van wandelroutes hebben we sinds kort met een 
prachtig overzicht- bord. Voor het eerst in 52 jaar kwam de Sint niet in 
ons dorp. Volgend jaar hopelijk weer wel? De zelfredzaamheid werd 
onder de loep genomen. Brood nodig. Want, ” er verandert veel in 
de zorg in 2015. Veranderen wij mee? “ Hopelijk voorlopig niet, wees 
een enquête uit.  Want het aanbod van vrijwilligers overtrof ver uit 
de hulpvragen die er waren. Zo doen we dat in Nieuwer Ter Aa tot 
nu toe, we zorgen voor elkaar! Dus: Krijgt u die overhemden zelf niet 
meer mooi gestreken? Heeft u hulp nodig bij de boodschappen of 
een chauffeur bij doktersbezoek? Durft u niet meer op dat trapje, 
krijgt u die lekkende kraan niet zelf gefikst? Wiebelt er een tegel bij 
de achterdeur, moet er een tak afgezaagd? Hebt u wel eens behoefte 
aan een praatje/bezoekje? Moet er gekookt worden bij plotselinge 
nood? Voor deze en andere hulpvragen kunt u mij vanaf nu bellen 
tussen 10.00 en 20.00 uur. Dan buigen we ons samen over uw vraag 
en heb ik het antwoord niet, dan ga ik het zoeken. Zo kijken we met 
een beetje meer vertrouwen naar de veranderingen in de zorg in 
2015. Cok Wiebes, tel. 0294-2345 71. Voor meer informatie over de 
veranderingen in de zorg kunt u kijken op: www.dezorgverandert.nl 

In gesprek over (jeugd)zorg, welzijn en werk
Op 24 november jl. was over deze onderwerpen een 
informatiebijeenkomst in ‘Ons Genoegen’. Per januari 2015 heeft 
de gemeente te maken met nieuwe verantwoordelijkheden op al 
deze terreinen. Wat heeft dit voor gevolgen voor de inwoners van 
Nieuwer ter Aa? Wethouder Jaap Verkroost vertelde dat de komende 
veranderingen samen met de gemeenten Weesp en Wijdemeren 
worden opgepakt. In de afgelopen jaren werd het zorgsysteem en de 
professionalisering steeds groter omdat er geld was, maar nu staan 
we voor veranderingen omdat de zorg onbetaalbaar is geworden. 
De gemeente en de inwoners zullen meer ‘voor elkaar’ moeten 
doen, de zorg zal dichter bij de inwoners worden georganiseerd 
en de ondersteuning/hulpverlening zal meer ‘op maat’ worden 
georganiseerd. Er zal een groter beroep op de eigen zelfstandigheid 
worden gedaan, met zonodig meer beroep op familie, buren en 
vrijwilligers. Maar er zal altijd een vangnet blijven, georganiseerd door
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de gemeente en bedoeld voor mensen die dat echt nodig hebben. 
De ‘zorg aan het lijf’ zal door professionals gedaan blijven worden, en 
niet door vrijwilligers. Het uitgangspunt is en blijft dat iedereen moet 
mee kunnen doen. Dat geldt bijv. ook voor gedwongen werklozen, 
die dan als tegenprestatie passend vrijwilligerswerk kunnen gaan 
doen. De gemeente vertrouwt op ‘de eigen kracht’ van de inwoners 
en hun omgeving.
Per 1 januari zal er een geleidelijke overgang komen. De 
huishoudelijke hulp loopt in ieder geval gewoon door tot half 2015. 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdzorg 
komt bij de gemeente te liggen, maar dezelfde contracten zijn 
afgesloten, alleen voor een lager budget. Alle huidige aanbieders zijn 
gecontracteerd.
In de gemeente Stichtse Vecht komen 4 sociale wijkteams. 
Maarssenbroek, Maarssen, Breukelen met Kockengen en Nieuwer 
ter Aa en Loenen t/m Nigtevecht. Er komt één telefoonnummer 
en de meeste enkelvoudige vragen zullen gelijk beantwoord 
worden. Wordt het ingewikkelder dan wordt het sociaal wijkteam 
ingeschakeld. Per hulpverzoek blijft één contactpersoon van het 
sociaal wijkteam aanspreekpunt en verantwoordelijk. Iedereen kan 
signalen uit de samenleving melden bij het sociaal wijkteam. In het 
sociaal wijkteam zitten deskundigen van de WMO, sociale zaken en 
Jeugdzaken. 
Jeroen Schackman is directeur van Zorggroep De Vechtstreek. 
De Zorggroep heeft 3 locaties, nl. De Aa in Breukelen, Overdorp in 
Kockengen en ’t  Kampje in Loenen. De Zorggroep organiseert ook 
huishoudelijke hulp en thuiszorg. De mensen worden minder snel 
geïndiceerd voor een plek in het verzorgingshuis (alleen nog als er 
24 uur toezicht nodig is) en er komt een scheiding tussen wonen en 
zorg. De zorg is verzekerd, maar bv maaltijden niet. Het is niet meer 
‘all inclusive’. Momenteel wordt gewerkt aan ‘een tweede leven’ voor 
’t Kampje in Loenen. De bedoeling is o.a. dat vrijkomende kamers 
kunnen worden verhuurd bij wijze van zelfstandige huisvesting. De 
functie van wijkverpleegkundige komt terug. Deze functionaris mag 
zelf indicaties stellen. 
Welzijn Stichtse Vecht is de lokale welzijnsinstelling, actief in alle 
kernen van de gemeente Stichtse Vecht. Binnen deze organisatie zijn 
ongeveer 450 vrijwilligers actief op vele terreinen. Herman de Haan is 
opbouwwerker van o.a. Nieuwer ter Aa. Iedereen die ondersteuning 
wenst of ideeën heeft kan een beroep doen op de welzijnsinstelling, 
maar allereerst wordt er gekeken in het eigen netwerk of er mensen 
kunnen helpen. 
Wilke Sloesarwij is inwoonster van Nieuwer ter Aa en vertelde dat ‘ 
omzien naar elkaar’ niets nieuws is. Bij de kerken, voetbalvereniging 
en onderling is de sociale betrokkenheid al heel hoog. Er is grote 
onderlinge samenhang in het dorp, het dorpshuis is daar een mooi 
voorbeeld van. De dorpswinkel bijv. kan kansen bieden voor mensen 
die aan het re-integreren zijn richting betaald werk. 
Cok Wiebes heeft 17 jaar in de zorg gewerkt en vertelde dat er een 
enquête is gehouden op het gebied van de onderlinge hulp. Daaruit 
bleek dat er in het dorp veel mantelzorgers zijn en dat buren al veel 
voor elkaar doen. Cok was verrast en blij met de uitkomst. Zij kon 
gelijk zorgvragers en aanbieders koppelen. Zo wordt er nu gekookt 
voor elkaar, huishoudelijke klussen zoals strijken, ramen zemen 
enz. voor elkaar gedaan. Ook krijgt een alleenstaande moeder 
boodschappenhulp in geval van ziekte. Cok hoopt nog veel meer 
mensen te kunnen koppelen en doet een oproep. Je kan ook denken 
aan kleine klusjes in huis, tuin klusjes, vervoer naar een ziekenhuis 
enz. En je mag natuurlijk ook ‘nee’ zeggen als het niet uitkomt. 
Iedereen die vragen heeft of hulp nodig heeft kan bellen naar 0294 
– 234571. 
Al met al was het een levendige bijeenkomst, de aanwezigen staken 
hun mening niet onder stoelen of banken. Na afloop liet een flink 
aantal dorpsgenoten weten er iets aan gehad te hebben.
Marijke Boot, Welzijn Stichtse Vecht

Bedankt!
Ik wil langs deze weg iedereen bedanken die Reina hebben 
geholpen na haar val van de fiets op 8 december 2014.  Diezelfde 
maandagmorgen is ze nog geopereerd aan haar heup. Reina 
revalideert nu in Mariaoord te Vinkeveen. Vriendelijke groeten, Reina 
en Henk van Wageningen

Gift Kledingbeurs PeuterPret voor het Vergeten Kind
Van de opbrengst van de verkochte kleding en speelgoed op 
de kledingbeurs in september ging 10% naar het Vergeten Kind 

waardoor er € 28,08 overgemaakt kon worden naar de stichting. We 
kregen de volgende reactie: Hartelijk dank voor je e-mail en jullie inzet 
voor de vergeten kinderen! Met jullie steun kunnen wij het verschil 
maken voor kinderen in sobere opvangcentra in Nederland. Deze 
vergeten kinderen hebben vaak al vele traumatische gebeurtenissen 
meegemaakt en verdienen net als ieder ander kind een kindertijd 
met een lach.

Ingezonden stuk, naam bekend bij de redactie
Jammer, jammer, jammer
Zoals u wellicht al heeft gemerkt is het Sinterklaasfeest dit jaar niet 
doorgegaan, en dat gaf mij een naar gevoel. Wat is er gebeurd 
in Nieuwer Ter Aa, vorig jaar waren er nog zo’n 60 kinderen die 
bij Sinterklaas kwamen voor een cadeautje, dit jaar bleef daar 
nog een handje vol van over, te weinig basis om een feest te 
kunnen organiseren. Hoe komt dat nu, zijn we overvoerd met het 
Sinterklaasjournaal; de intocht op tv; of misschien viert u bij uw 
werkgever ook wel Sinterklaas; of vindt u dat het allemaal te veel 
wordt; speelt de economische crisis een rol; of waar ik het meest bang 
voor ben zijn we als dorp aan het vertrutten, ik weet het gewoon niet 
maar vind het wel erg jammer. Toch denk ik dat u als ouder de hand 
in eigen boezem moet steken, want Sinterklaasfeest kan pas een 
succes worden als u daar zelf aan mee werkt. Natascha geeft al een 
aantal jaren aan er mee te willen stoppen, maar opvolgers staan niet 
te dringen, dus als u volgend jaar Sinterklaas wilt vieren  moet dat 
toch van u komen. Ik heb er een poosje over nagedacht maar denk 
zelfs dat het probleem nog wat breder ligt. 50 jaar geleden was er 
in  Nieuwer Ter Aa een jeugdbelangen vereniging die leuke dingen 
deed voor de kinderen, en kwam Sinterklaas ook nog gewoon op 
school, wat is hier van over ? Het baart mij zorgen wat er buiten de 
sport om nog voor onze kinderen wordt georganiseerd, misschien 
moet u de handen eens ineen slaan en een leuk comité oprichten 
om wat leuke activiteiten voor onze jeugd te organiseren. Vanuit een 
verdrietig Madrid, Sinterklaas.

Hierbij wil ik dan ook een oproep doen. Het strookje kunt u inleveren 
bij de buurtwinkel.

1.Wilt u dat er jaarlijks een Sinterklaasfeest wordt 
georganiseerd ? □ ja □ nee
2.Vindt u dat er weer een jeugdbelangen vereniging moet 
komen?  □ ja □ nee
3.Bent u bereid in een comité mee te werken?  
□ ja □ nee 
Indien vraag 3 met ja ingevuld graag uw naam en adres 
invullen.

Naam  :
Adres  :
Telefoonnummer:
Opmerkingen :


