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Gaat Dorpshuis Ons Genoegen sluiten?
Vorige week stond er in diverse kranten dat de dorpshuizen 
het moeilijk hebben. Veel ervan zullen de komende tijd mis-
schien moeten sluiten. Ook voor het Dorpshuis in Nieuwer Ter 
Aa is deze situatie aan de orde.

Hoewel het dorpshuis in een behoefte voorziet, de winkel 
goed draait en er veel vrijwilligers zijn, vallen aan de andere 
kant belangrijke onderdelen weg. De peuterspeelzaal stopt 
en logopedie is minder aanwezig. Of er voldoende huurin-
komsten vanuit de bibliotheek komen, is na ruim een jaar van 
onderzoek door gemeente en bibliotheek nog steeds ondui-
delijk. De gemeente garandeert de exploitatie van het dorps-
huis tot 2015. Hoe het daarna verder moet is onduidelijk. 
Daarnaast zijn er onvoldoende mensen bereid om het bestuur 
van het Dorpshuis te vormen en de relatie naar de gemeente 
en andere partijen te onderhouden.

Het bestuur van het Dorpshuis heeft deze zaken meermaals 
aangekaart bij gemeente en belanghebbenden, echter zon-
der resultaat. Daarom heeft het bestuur moeten besluiten om 
per 01 januari 2014 het dorpshuis in de huidige vorm te slui-
ten. Betekent dit definitieve sluiting? Ja. Tenzij er voor 1 mei 
een nieuw bestuur zich aandient. Het huidige bestuur treedt 
namelijk op 1 mei terug en zal vanaf die datum gaan werken 
aan een afbouwscenario. Alleen een nieuw bestuur kan een 
ander besluit nemen en in overleg met de gemeente komen 
tot een ander exploitatie model.

Heeft u vragen over de sluiting of interesse in een bestuurs-
functie, dan kunt u contact opnemen met het bestuur via de 
secretaris op telefoonnummer 0294-266509 of via mangel@
kpnplanet.nl

8 maart a.s. gaan de schoolkinderen van Nieuwer Ter Aa het 
dorp door om ons zwerfvuil op te ruimen. Vorig jaar was de 
oogst aanzienlijk. Dingen die niet in de natuur thuis horen 
blijven daar heel erg lang liggen…. Een plastic zak veel langer 
dan een jaar en een klein kauwgumpje langer dan 20 jaar!!! 
Denkt u daar eens aan wanneer u iets op straat gooit.
Vindt u rommel in de buurt van uw eigen huis en tuin aarzel 
dan niet raap het op en gooi het even weg. Dan zorgen we 
er met z’n allen voor dat het dorp steeds schoner wordt. Er 
zijn met de gemeente duidelijke afspraken gemaakt over het 
legen van de diverse openbare prullenbakken. Overigens 
bent u van harte welkom om tijdens deze “Opschoon dag” 
te komen helpen om de diverse groepen schoolkinderen te 
begeleiden en te helpen. We beginnen op 8 maart om 13.30 
bij het Dorpshuis en het is om 15.15 klaar.

De gemeente Stichtse Vecht brengt ons plastic zakken en 
knijpers om de rommel op te rapen.
12 maart gaan we rond de tafel met de diverse verenigingen 
en groeperingen binnen het dorp.
Op deze manier willen we dingen samen ondernemen en van 
elkaar leren. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd; we 
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Binnenkort worden de populieren tegenover de grote 
speeltuin gekapt. Er is een expert bij geweest;  ze hebben hun 
tijd gehad, populieren worden niet zo oud.

Collecteren voor de Anjeractie 2013: Goed voor het 
Dorpshuis Ons Genoegen.

Collecteren voor de Anjeractie legt de stichtingskas van het 
Dorpshuis geen windeieren! Een derde van de opbrengst 
komt namelijk rechtstreeks ten goede aan de collecterende 
vereniging/stichting. De overige tweederde – aangevuld met 
een bijdrage uit het budget van het landelijk fonds – is be-
stemd voor culturele projecten binnen de provincie Utrecht.
We zoeken nog collectanten voor: Nieuwer Ter Aa, Oukoop, 
Oud Aa en enkele wijken in Breukelen. Doet u ook mee tussen 
26 mei en 1 juni a.s.? Geef je dan op bij: Jan van Sligtenhorst 
via beheerder@dhog.nl of 06-38312050

Agenda
2 maart  Oud papier
6 maart  Informatieavond Eleos over omgaan met de 
  pressie (in het Anker)
6 maart   Ophalen grof huisvuil (even aanmelden - zie 
  huisvuilfolder)
7 maart  Plastic ophalen
8,9 maart Toneel o.s.v. NiTA “de Jokkebrokken”
8 maart  Opschoondag door de Klankbordgroep   
  i.s.m. School met de Bijbel
12 maart Breed overleg verenigingen en klankbord-  
  groep NTA in het Dorpshuis
15,16 maart Toneel o.s.v. NiTA “de Jokkebrokken”
26 maart  Takkenophaaldag (even aanmelden – zie   
  huisvuilfolder)
30 maart Paasbingo bij o.s.v. NiTA
30 maart Zaterdag GFT afval i.p.v. maandag

13 april  Rommelmarkt Ned. Herv. Kerk
20 april  Fietstocht Ger. Gem. Zending 
22-26 april Landelijke Sportweek met lokale initiatieven  
27 mei - 1 juni Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds (Anjer 
  fonds) 1/3 opbrengst voor Dorpshuis 
19 - 22 juni Beachtoernooi o.s.v. NiTA 20 jarig jubileum
2 - 5 juli  Fietsvierdaagse Nieuwer Ter Aa vanuit   
  Dorpshuis



In het Draaipunt van o.s.v. NITA wordt vrijdag 8, zaterdag 
9, vrijdag 15 en zaterdag 16 maart het toneelstuk “De 
Jokkebrokken” opgevoerd. Aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar in het dorpshuis en te reserveren via Truus van 
Sligtenhorst, telefoon 0294-231637 of teunisentruus@casema.
nl. De kaarten kosten € 6,50, Kinderen van 12 jaar en jonger 
betalen € 5,-.

Kapster

Op de zaterdagochtend is er in het Dorpshuis een kapster op 
afspraak aanwezig. Wilt u een afspraak maken? De kapster 
Diana Zagt is te bereiken onder de volgende nummers 06-
38237033 of 0294-285810

Samen Zonnepanelen voor een Duurzaam Dorpshuis
 
Het dorpshuis wil graag verduurzamen en Zonnelink kan daarbij 
helpen. Met een zonnepanelenactie. Dat klinkt misschien een 
beetje vreemd, maar hoe meer zonnepanelen er in Nieuwer 
Ter Aa worden aangeschaft , hoe groter de bijdrage die het 
dorpshuis ontvangt om ook te verduurzamen! En hoe groter 
uw eigen korting natuurlijk. Zonne-energie is schoon, slim en 
simpel. Geen uitstoot van broeikasgassen, onafhankelijk van 
je energieleverancier en met een goed financieel rendement. 
En met de “kant-en-klaar” pakketten in deze actie  - inclusief 
volledige installatie - eenvoudig te realiseren. Wanneer meer 
dan 10 mensen in Nieuwer Ter Aa meedoen met de actie 
via Zonnelink, krijgt én iedereen korting én ontvangt het 
dorpshuis € 750,- of meer om duurzaamheidsmaatregelen 
te nemen. De actie loopt tot en met 30 april 2013. Informatie 
over zonne-energie, de systemen, de prijzen en de kortingen 
kunt u vinden op de website van Zonnelink: www.zonnelink.
nl/zonindebuurt.html De inlogcode voor deze actie is: 
StichtseZon

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit 
dan t/m 28 maart aan via beheerder@dhog.nl

Contactinformatie
Beheerder Dorpshuis, redactie nieuwsbrief
Jan van Sligtenhorst 06-38312050 beheerder@dhog.nl
Sleutelbeheerder  Cor van Sligtenhorst 06-34181298
Klankbordgroep klankbordgroep@nieuwerteraa.info          
Opmaak Bart de Koning bart@bartdekoning.nl

 osv NITA toneel presenteert
Ideeën Nieuwer Ter Aa e.o.

Heeft u een idee voor verbetering van de leefbaarheid 
van ons dorp of het buitengebied? Dan horen wij als 
klankbordgroep graag van u. Het idee kan een project, 
activiteit of aanschaf van materiële zaken betreffen die 
de bewoners van Nieuwer ter Aa ten goede komt en met 
(geldelijke) ondersteuning van de gemeente uitgevoerd 
kan worden. Ook bewonersgroeperingen, verenigingen e.d. 
worden uitgenodigd om te reageren. De ideeën die voor 
15 maart ingediend zijn zullen worden meegenomen in de 
selectie van aanvragen naar de gemeente voor 2013. U kunt 
uw idee mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij één van 
de klankbordgroepleden of specifiek bij de leden van de 
werkgroep budgetwerving: Theo den Hertog, Wilke Sloesarwij 
en Monique den Hartog. U kunt natuurlijk ook mailen naar 
klankbordgroep@nieuwerteraa.info 

advertentie

Te huur:  Gastenhuisje
voor 2 a 3 personen tegen een redelijke prijs. In Nieuwer 
Ter Aa. Voor familie, vrienden of kennissen die de omgeving 
willen verkennen.

Contact en info: Kristina Verkerk, M.van Zantenstraat 18, 
0624410261, email: logies010@yahoo.nl


