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Maaltijd  op 3 maart 2016
In het vorige nummer van de Nieuwsbrief stond een hinderlijke 
fout, daar stond dat  er op 3 maart a.s. een spel/koffie ochtend 
is maar dat had de maaltijd moeten zijn. Excuses daar voor. De 
maaltijd is op 3 maart op de gebruikelijke tijd. De zaal is open van 
af 17.45 uur. Inmiddels hebben de meeste vaste bezoekers al een 
uitnodiging gehad, maar u kunt zich nog steeds opgeven voor 
1 maart bij Truus van Drogenbroek, tel 0294-231821 of bij Ineke 
Kroon, tel 0294-232143. En ook nu geldt: wie het eerst komt, wie 
het eerst maalt.

Interview Appeltjes van Oranje
Op 10 februari jl. zijn er twee dames geweest van het Oranje Fonds 
om een interview af te nemen voor de Appeltjes van Oranje. De 
beheerder had er voor gezorgd dat alles er heel professioneel uit 
zag en men waardeerde dat zeer. Er vond een heel ontspannen 
gesprek plaats waarin ondermeer werd mee genomen hoe 
Nieuwer Ter Aa als dorp met elkaar omgaat wat betreft de 
zelfredzaamheid en het verduurzamen van het dorpshuis en het 
onderhouden daar van. Ook aandacht voor de winkel en de gratis 
auto, fysiotherapie en noem maar op wat er allemaal gebeurt in 
en rondom het Dorpshuis. Op 16 februari jl. werd er gefilmd om te 
zien hoe het gaat in en rondom het Dorpshuis. Ook nu weer een 
heel ontspannen sfeer met diverse figuranten (dorpelingen) en een 
interview met de voorzitter en een dame uit het dorp. Ook werd er 
gefilmd met onder andere de koffie/spelochtend, bloedprikpunt, 
fysiotherapie, judo, gymnastiek, winkeltje en niet te vergeten de 
leenauto. We zijn hoopvol gestemd, we weten de derde week van 
maart waar we aan toe zijn. Spannende weken dus.

Doude van Troostwijkstraat
Na wat aanpassingen in de van Reedestraat en Julianalaan, wordt er 
nu serieus aan de Doude van Troostwijkstraat gewerkt. Deze straat 
gaat na de bouwvakvakantie volledig op de schop. De riolering 
wordt aangepakt evenals de bestrating. De plannen die er destijds 
gemaakt zijn met de bewoners liggen nu bij een ingenieursbureau 
om te zien of deze voorstellen haalbaar zijn. Er zal eind mei een 
bewonersavond gepland worden waar ieder dan kan zien hoe 
het in werkelijkheid gaat worden. Deze bewoners krijgen allemaal 
persoonlijk bericht hier over.

Containers
Misschien heeft u het zelf al ervaren maar in de Renessestraat 
hebben altijd een glas-, plastic- en kledingcontainer gestaan. Sinds 
17 december 2015 werd dat veranderd, althans die mededeling 
kregen wij. Maar het is niet afgemaakt. Daarover zijn diverse 
mailtjes en brieven verstuurd en na telefonisch contact werd ons 
toegezegd dat de kledingcontainer, zo lang de ondergrondse 
containers nog niet zijn geplaatst, terug komt. Wel is het zo dat 
er 4 ondergrondse containers komen op de zelfde plaats waar ze 
voorheen ook stonden. Het gaat om een glas-, plastic-, kleding- en 
papier container.

‘t winkeltje van Ter Aa
Mensen die wat vaker in het winkeltje komen hebben de 
veranderingen al kunnen ontdekken. De winkel is  aan één kant 
helemaal gewijzigd. Er is een nieuwe koeling geplaatst die aan 
de moderne eisen voldoet. Hij gebruikt weinig energie, is groter 
en u kunt makkelijk uw koelproducten pakken. Ook staat de 
grote vriezer daar op aangesloten wat resulteert in een ruimere 
winkel. Nieuwsgierig? Kom eens langs en neem een kijkje. Is er een 

Agenda
1 maart  Ontmoetingsmiddag het Anker
3 maart  Maaltijd 55+- en alleengaanden
4 en 5 maart Toneel 
11 en 12 maart Toneel
19 maart Oud papier
19 maart Etentje het Anker
22 maart Paas-/ontmoetingsmiddag het Anker

product niet, zeg het en het komt in orde. En natuurlijk kunnen de 
boodschappen ook bij u bezorgd worden, geheel gratis, en voor de 
prijs hoeft u het niet te laten.

Kennismaking wethouder
Op 4 februari jl. mochten we kennis maken met onze nieuwe 
wethouder mevr. Linda van Dort. We hebben haar een inkijkje 
laten nemen hoe wij hier als Nieuwer Ter Aa met elkaar omgaan. 
We hebben verteld over de leenauto, zelfredzaamheid, de winkel, 
over het dorpshuis en hoe we die te gaan verduurzamen en wat er 
verder nog ter sprake kwam. Al met al een goede kennismaking 
en we hopen dat de relatie als van ouds wordt. Mevr. van Dort was 
erg onder de indruk hoe het er hier in Nieuwer Ter Aa aan toe gaat.

Speeltuin
Inmiddels hebben we weer contact gehad met de gemeente over 
de speeltuin. We hadden diverse vragen en deze zijn beantwoord, 
zij het niet geheel naar onze wensen. Er is onder andere 
gevraagd waarom boomschors. De zandondergronden zijn door 
boomschors vervangen vanwege hygiëne (kattenuitwerpselen 
bijvoorbeeld), rubber tegels en kunstgras waren aanmerkelijk 
duurder. De betonnen randen hebben voldoende afstand wat 
betreft de benodigde valruimte en wordt als veilig beschouwd. De 
speelvoorzieningen waren door ouderdom en slecht onderhoud 
niet meer veilig. De gemeente is daarvoor aansprakelijk. Gelukkig 
krijgen we zoals eerder vermeld wel versneld enkele nieuwe 
toestellen terug in plaats van in 2018. In dat jaar worden de 
toestellen die nu nog niet terug geplaatst worden alsnog geplaatst. 
Overigens zal er dan met de gemeente en de KBG nog een gesprek 
plaats vinden. Voor inlichtingen en dergelijke kunt u terecht bij 
onze contactpersoon Maria Hulsman.

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



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 maart aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Klachten?
Over het dorp, door bijvoorbeeld defecte lantaarnpalen, losse 
stoeptegels en dergelijke, neem dan contact op met de gemeente 
Stichtse Vecht via TIC (telefonisch informatie nummer) 14 0346 of 
via www.stichtsevecht.nl, formulier “melding leefruimte”.

Brandweerpost Nieuwer ter Aa rukt uit bij reanimaties
Vanaf 10 februari 12.00 uur rukt brandweerpost Nieuwer Ter Aa 
uit bij reanimaties. In situaties waarin elke seconde telt, kan de 
brandweer vaak eerder ter plaatse zijn bij een vermoedelijke 
reanimatie dan een ambulance.

Brandweer vaak snel ter plaatse. Als een onwelwording wordt 
gemeld bij de alarmcentrale en men vermoedt dat het om een 
reanimatie gaat wordt een ambulance gealarmeerd om met de 
grootst mogelijke spoed ter plaatse te gaan. Vanaf 10 februari wordt 
bij een dergelijke melding in Nieuwer Ter Aa ook de brandweerpost 
gealarmeerd. Dit omdat de brandweer vaak zeer snel ter plaatse 
kan zijn bij een vermoedelijke reanimatie. Als een ambulance 
zeer snel ter plaatse kan zijn wordt de brandweer overigens niet 
gealarmeerd.

Brandweerwagen in de straat. De meest opvallende verandering 
die zal worden opgemerkt is het feit dat een brandweervoertuig in 
de straat te zien zal zijn bij een reanimatie. Deze rijdt met zwaailicht 
en sirene aan in dit geval. Natuurlijk zal ook de ambulancedienst 
met zwaailicht en sirene aankomen.

Succesvolle pilot. Uit een pilot met meerdere brandweerposten in 
de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is gebleken dat de brandweer 
vaak eerder ter plaatse kan zijn dan de ambulancedienst. De 
brandweer kan dan starten met reanimeren, inclusief het gebruik 
van een AED. Dit is natuurlijk zeer belangrijk in een situatie waar 
elke seconde telt. Uit de pilot is gebleken dat bij een reanimatie 
vaker succes wordt geboekt als ook de brandweer wordt 
gealarmeerd. Dat komt door de tijdwinst, maar ook door de goede 
samenwerking tussen de hulpdiensten.

Zelfredzaamheid thuis: hospice
Op 21 januari jl. was er in het dorpshuis een informatieavond 
met als thema: “Zelfredzaam thuis. En als dat niet meer gaat wat 
dan?”. Er waren 14 aanwezigen. Een verpleegkundige uit het 
Johannes hospitium in Wilnis gaf de aanwezigen een realistische 
inkijk in het reilen en zeilen binnen het hospice. Er konden vragen 
gesteld worden en er werden ook ervaringen gedeeld. Het was 
een welbestede avond die nog een vervolg krijgt door een bezoek 
aan het hospice op de open dag van zaterdag 5 maart om 10.00 
uur. Wie mee wil kan zich aanmelden bij Cok Wiebes. Ook als u 
niet op de thema avond was of geen vervoer heeft, maar daar 
wel eens wil binnenkijken. Meldt u gerust aan. Als u problemen 
ondervindt met het zelfredzaam zijn, of het nu om huis, tuin en 
keuken probleempjes gaat of om ingewikkelder zaken, zoals 
het aanvragen van personenalarmering, het aanvragen van een 
hulpmiddel, u mag altijd bellen. Dan zoeken we samen naar een 
oplossing. Cok Wiebes tel. 234571.  

Etentje voor het goede doel
Zoals u weet, en kunt zien, zijn we met het nodige onderhoud bezig 
aan de Hervormde kerk en aan het Anker. Hier is geld voor nodig en 
daarom willen we een etentje organiseren op D.V. 19 maart in het 
Anker. We hebben Kees v.d. Vliet met een paar vrijwilligers bereid 
gevonden om een buffetmaaltijd te verzorgen zoals dat wel vaker 
gebeurt bij feestjes. U kunt daaraan voor een all-in prijs deelnemen, 
volwassenen € 20,00 p.p. en kinderen tot 12 jaar € 10,00 p.p. Dus wilt 
u met uw familie, vrienden of buren nog een keertje uit eten, dan 
is dit uw kans. Vooraf, om 18.30 uur, is er een drankje en om 19.00 
uur opent het buffet. Na afloop is er koffie. Reserveren kan t/m 
11 maart a.s. bij Teus Barreveld,  (0294)231509, of fambarreveld@

filternet.nl. Reserveer op tijd want er zijn natuurlijk een maximum 
aantal plaatsen.

Toneel osv NiTA
De toneelgroep van osv NiTA voert weer hun jaarlijkse blijspel op in 
het Draaipunt op 4 en 5, 11 en 12 Maart 2016. Vanaf 1 februari  a.s. 
zijn de toegangskaarten weer te koop bij Truus van Sligtenhorst, 
Julianalaan 10 , tel. 0294-231637 of truusenteunis@casema.nl. De 
kaarten kosten p.p. € 7,50 voor volwassenen en € 5,- voor kinderen 
t/m 12 jaar.

Kopiëren 
In het Dorpshuis kunt u terecht voor enkelzijdige en dubbelzijdige 
afdrukken op A4 formaat tegen respectievelijk € 0,10 en € 0,20. Voor 
kleurenkopieën betaalt u enkelzijdig A4 € 0,20 en voor dubbelzijdig 
€ 0,30. Een A3 kost zwart/wit € 0,15 en in kleur € 0,30. U kunt ook 
met uw stick terecht of via het mail adres van het Dorpshuis om 
direct te printen. U bent van harte welkom.

Dorpshuis
U kunt bij het Dorpshuis zalen huren voor een verjaardag/jubileum 
of voor een ander feestje. Dit kan met of zonder catering. Er is ook 
een beamer en geluidsinstallatie aanwezig. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met de beheerder, Cor van Sligtenhorst, tel. 06-
34181298.

Website
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u vinden op www.
nieuwerteraa.info. 

Leenauto
Nog steeds staat de leenauto, die ter beschikking is gesteld door 
autobedrijf Vossestein, voor u klaar als u onverwacht geen auto 
heeft. De eerste 30 km. zijn gratis, bij overschrijding hiervan betaalt 
u € 0,20 per kilometer. U kunt de auto voor een dagdeel reserveren 
bij de beheerder van het Dorpshuis, Cor van Sligtenhorst. De auto 
staat ook bij het Dorpshuis.


