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Fase twee
Er is een informatieavond geweest waarbij de mensen van de 
Dorpsstraat oost, Honderdschelaantje, Ruwielstraat en de M. van 
Zantenstraat te horen kregen wat en wanneer hun wijk opgeknapt 
gaat worden. De ontwerpfase is van oktober 2016 – februari 2017. 
De aanbesteding is in maart 2017 en er wordt begonnen in april 
2017, men hoopt dan in oktober klaar te zijn. Het zij met een 
klein voorbehoud. Ook hier wordt gewerkt met een gescheiden 
rioleringssysteem. Ook kon men mee denken over de aanpassingen 
in hun straat. Bijvoorbeeld trottoirs, bomen, lantaarnpalen en het 
grootste struikelbrok de parkeer problematiek. Door het invullen 
van formulieren kon men kenbaar maken wat belangrijk is. 
Waarschijnlijk zal er in december of januari weer een bijeenkomst 
georganiseerd worden en krijgt men hier voor een uitnodiging.

Kom op Judoles
Het motto is: “doen wat nodig is”, “sterk staan en volhouden”, 
“op elkaar kunnen rekenen”. Zo maar wat spreuken die kinderen 
tijdens de judolessen letterlijk in handen hebben. Dit, gekoppeld 
aan de waarden respect, samenwerken, discipline, beheersing, 
weerbaarheid, vertrouwen en veel plezier. Dit is waar het bij judo 
om gaat. Naast andere fysieke vaardigheden zoals veilig vallen zijn 
dit lessen die je voor je hele leven meeneemt. De lessen worden 
gegeven door judoleraar B, Rens Holleman. Hij is voormalig lid 
van de nationale jeugdselectie en mag examineren tot en met de 
zwarte band. Iedereen is welkom om twee proefl essen te volgen. 
Als je dus lessen voor het leven wilt mee krijgen, lekker wil sporten 
en veel plezier maken, kom dan eens een lesje judo proberen. 
Iedere vrijdagmiddag is er van 15.30 uur tot 16.30 uur judo in het 
Dorpshuis.

Maaltijd
Op donderdag 17 november a.s. is er weer de maaltijd voor 
ouderen. Dit keer zal het nog gezelliger worden. U kunt zich 
hiervoor opgeven bij Truus van Drogenbroek, tel.nr.  0294- 231821 
of bij Ineke, tel.nr. 0294-232143. En uiteraard is dit weer in het 
Dorpshuis. De zaal is vanaf 17.45 uur open. Oh ja, wie het eerst 
komt wie het eerst maalt.

Surfplanken en bootjes
In de Aa liggen diverse surfplanken en bootjes los in het water. 
Willen de eigenaren -die ons niet bekend zijn- deze spullen 
opruimen en/of uit het water halen? De bootjes kunnen eventueel 
aan de daarvoor bestemde steiger gelegd worden.

Gevraagd/gezocht
Wij zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers die ons willen helpen 
in ’t Winkeltje. Lijkt het u leuk om bij te springen en om achter de 
kassa te zitten, u kunt zich dan wenden tot Cor, Theo of Frans.

Agenda
5 november  Dorcas actie
8 november Ontmoetingsmiddag
10 november DeVe avond
17 november  Maaltijd 
30 november  Sinterklaasmiddag
9 december  Wintermarkt

Buurtpreventie
Het lijkt er op dat het gaat gebeuren, buurtpreventie in Nieuwer 
Ter Aa. Er hebben zich al zo’n dertig mensen opgegeven. Maar 
het moeten er eigenlijk nog meer worden. Geeft u zich op bij de 
beheerder van het Dorpshuis via het mailadres beheerder@dhog.
nl. Hij heeft alleen uw mobiele telefoonnummer nodig en u wordt 
in de app geplaatst. Is er onraad dan kan men elkaar inseinen om 
meer ellende te voorkomen. Maar bel altijd eerst 112.

Openingstijden ‘t Winkeltje
Maandag 13.00 – 17.30 uur
Dinsdag:   08.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.30 uur
Woensdag 08.30 – 12.30 uur
Donderdag 08.30 – 12.30 uur
Vrijdag  08.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.30 uur
Zaterdag  10.00 – 12.30 uur.

Tijdens de vakantie is de winkel elke dag open van 13.00- 17.30 uur 
met uitzondering van de zaterdag dan is het van 10.00 – 12.30 uur. 
En zondags uiteraard gesloten.

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”.

Ontmoetingsmiddag
Op D.V. dinsdag 8 november a.s. is er een ontmoetingsmiddag in 
het Anker. We hebben mevr. Jannie Louwerse uitgenodigd om te 
vertellen over haar tijd in Irian jaya (Papoea). Zij heeft hier gewerkt 
in de zending en weet hier boeiend over te vertellen. Uiteraard 
heeft ze hier ook beeldmateriaal van. We beginnen om 14.15 uur 
met een korte meditatie en de rest van de middag is voor mevr. 
Louwerse. De deur is open vanaf 13.45 uur en de koffi  e en thee 
staan dan klaar. De middag duurt tot ongeveer 16.30 uur.



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 november aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Ingezonden (1)
Beste dorpsbewoners, Lange tijd heeft u het ‘ te koop bord’ aan 
de gevel van onze woning zien hangen, maar sinds kort hangt 
het er niet meer, omdat wij ons huis verkocht hebben. Op 17 
november zullen wij de deur van Wilhelminastraat 6, na 13 hele 
fijne woonjaren, voorgoed achter ons dichtdoen en daarmee 
ook Nieuwer Ter Aa verlaten, om aan het Zandpad in Maarssen te 
gaan wonen. We kijken, samen met onze dochters Jette en Stella, 
terug op vele jaren op en top woonplezier, dierbare opgedane 
contacten, vriendschappen en samenwerkingen, saamhorigheid, 
betrokkenheid, mooie en verdrietige herinneringen, zwemplezier, 
speelplezier en wandelplezier en gewoon veel woongenot! Wij 
gaan het dorp en jullie als bewoners erg missen en komen zeker 
nog af en toe terug voor een praatje, een koffietje, een borreltje en 
natuurlijk een boodschap in het winkeltje. Bedankt voor de fijne 
tijd en tot ziens! Hartelijke groeten, Remko, Nicolette, Jette en Stella 
Knol en hond Charlie.

Zelfredzaamheid thuis
Afgelopen maand was de bemensing van Zelfredzaam thuis 
“buitengaats” maar er was een prima achterwacht. Er is 
geïnventariseerd wat er nog nodig is voor het mini uitleen magazijn.
We kunnen nog gebruiken: krukken, voor volwassenen en ook een 
paar voor kinderen. En we zijn nog op zoek naar een toiletstoel. 
U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang. Verder wat 
betreft de Zelfredzaamheid. De herfst kondigt zich aan dus doen 
zich weer allerlei tuinwerkzaamheden voor, als snoeien, bollen 
poten, harken, opruimen enz. Mocht u ergens tegen aan lopen 
wat u niet (meer) zelf voor elkaar kunt krijgen of heeft u eenmalig 
of tijdelijk ondersteuning nodig bij andere zaken. Bel dan gerust. 
Ook met andere vragen. Wanneer u langdurig hulp nodig hebt 
omdat b.v. uw gezondheid het een beetje af laat weten, vragen 
over personenalarmering of bedenk het maar. U mag altijd bellen 
naar onderstaand telefoonnummer dan zoeken we samen naar 
een oplossing. Cok Wiebes tel. 234571

Ingezonden (2)
SALTRO bloedprikpunt. Ja, daar moest ik zijn. En nuchter prikken 
ook nog dus de boterham moest later. 8.10 uur de deur uit en 
toch om 8.30 uur aan het ontbijt. Wat is dit toch fijn. Eerder kostte 
het me minimaal anderhalf uur. De prikzuster vertelde dat ze veel 
positieve reacties krijgt van mensen die voor bloedafname komen. 
Zo lekker dichtbij en niet een uur in de wachtruimte. Een dikke 
duim omhoog dus voor het SALTRO.

Wintermarkt 9 december 2016
Zoals eerder aangegeven is er op vrijdag 9 december a.s. 
wintermarkt in het Dorpshuis! We hebben dit jaar een grote 
verscheidenheid aan artikelen die aangeboden worden. Zo zijn 
er bijvoorbeeld streekproducten te verkrijgen, zelfgemaakte 
artikelen, tweedehands spullen en zijn er mooie sjaals, tassen en 
andere accessoires te koop. Natuurlijk kunt u/jij er ook terecht voor 
een lekkere kop warme chocolademelk en heerlijke zelfgemaakte 
erwtensoep. Voor de kinderen zijn er weer leuke workshops 
georganiseerd. Wilt u, of kent u iemand die ook op de markt wil 
staan? Een kraam van 2 meter kost € 5,00 (met een max. van 6 
meter). Opgeven kan nog tot 2 december a.s. bij lisedenhertog@
hotmail.com of in ‘t Winkeltje. 

Dorcas actie
Ook dit jaar hopen we in het Dorpshuis weer mee te doen met 
de Dorcas voedselactie. Er wordt voedsel ingezameld voor de 
allerarmsten in Oekraïne, Moldavië, Albanië en Roemenië. Het 
ontvangen van een voedselpakket is voor hen een bemoediging 
en een welkome aanvulling op hun sobere maaltijden. U kunt 
uw boodschappen inleveren in het Dorpshuis op DV zaterdag 
5 november a.s. van 10 tot 12 uur. De week ervoor kunt u al 
boodschappen voor deze actie apart laten zetten. Een gift voor 
de transportkosten is ook van harte welkom. Net als vorige 

jaren hopen we weer op een grote betrokkenheid en een mooie 
opbrengst. Doet u ook (weer) mee? Voor vragen over deze actie 
kunt u terecht bij Harry de Koning, tel. 0294-234878. 
De diaconie van de Hervormde gemeente.

DeVe Verrassing!
D.V. 10 november a.s. zal er weer een DeVe avond zijn. Spreekster op 
deze avond is mw. drs. A. Hoek-van Kooten met als thema: Medische 
verrassingen in de Bijbel. In de Bijbel komen er mensen voor zoals 
u en ik. Ook lees je nog al eens van hun ziekten, aandoeningen 
en kwalen. Met onze huidige medische kennis van zaken kunnen 
wij vaak toch wel achterhalen waar zo iemand aan geleden moet 
hebben. Daarnaast worden er allerlei waardevolle medische 
adviezen gegeven in de Bijbel. Denk aan de wetten in Leviticus. Dit 
zijn eigenlijk heel moderne gezondheidswetten! Als je je daaraan 
houdt kunnen besmettingen eigenlijk niet plaatsvinden, en dat in 
een tijd dat men nog niets van bacteriën afwist… Kom en laat u 
verrassen! De avond zal worden gehouden in Het Anker, tegenover 
de Hervormde Kerk. Inloop: 19.45uur | Aanvang: 20.00 uur. 
De DeVe commissie.

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.


