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Maaltijd
Donderdag 16 november a.s. wordt er weer een maaltijd voor 
de ouderen georganiseerd, in ’t Dorpshuis vanaf 17.45 uur. Wilt 
u gehaald en gebracht worden, dat kan. Even een belletje naar 
Truus van Drogenbroek tel. 0294-231821 of Ineke Kroon tel. 
0294-232143. Voor deze maaltijd kunt u zich opgeven voor 13 
november a.s. dan is uw plaats gereserveerd. U bent van harte 
welkom.

Kabelbaan
De kabelbaan is al een tijdje defect. Er is controle op 
uitgevoerd en er moet een onderdeel vervangen worden. 
Maar de gemeente gaat voor veiligheid en laat de kabelbaan 
verwijderen en er wordt een nieuwe geplaatst. Dus nog even 
wachten maar het komt goed.

Lantarenpalen 
Na diverse gesprekken en mailtjes die gevoerd zijn over de 
nieuwe lantarenpalen in de Doude van Troostwijkstraat, zou 
het er toch van komen. Oude er uit en nieuwe er in en op 
de goede plaats gezet. Er was namelijk een afspraak met de 
gemeente dat bij het oplossen van de storing ook de nieuwe 
lantaarnpalen geplaatst zouden worden. Tot verbazing (ook 
van de gemeente) heeft Cytech alleen het probleem opgelost 
dat er eindelijk weer licht was in het dorp en hebben ze de 
oude lantarenpalen niet verplaatst en ook niet vervangen. De 
gemeente gaat opnieuw via een ander kanaal bezien of het 
toch nog voor elkaar komt.

Zelfredzaam Thuis. Uitleenservice.
Zoals in de vorige nieuwsbrief is beloofd, wordt u deze keer over 
dit onderwerp bijgepraat. De eerste uitleen was op 10 februari 
jl. en betrof een paar krukken die een jong mens nodig had na 
een ongelukkige manoeuvre tijdens een sportles. We zijn nu 
acht maanden verder en er werd 19 keer een beroep gedaan 
op de uitleen service. Het ging om: babyfoon, bedsteun voor 
kussens, douche/toiletstoel, easy slyde, fiets- trainingsapparaat, 
helpend handje, incontinentie materiaal, kinderkrukken 
en krukken voor volwassenen, looprek, rollator, rolstoel, 
toiletverhoger, tuitbeker, urinaal. Zoals u ziet is de aanvraag 
heel divers. Het betrof ouderen maar ook jonge mensen en 
een paar keer een kind. Soms waren er meerdere dingen in 
een keer nodig op hetzelfde adres. En andere artikelen gingen 
verschillende keren de deur uit naar verschillende adressen. Er 
werden rollators uitgeleend om uit te proberen en zo ook de 
rolstoelen, om te zien hoe het beviel, voor men besloot om er 
zelf eventueel één aan te schaffen. Maar ook voor een bezoek 
aan een dierentuin of een weekendje weg, wist men de uitleen 
service te vinden voor bv. een rolstoel. Om zo meer te kunnen 
genieten daar er krachten gespaard werden en er zodoende 
meer energie was voor andere dingen. Voor dorpsgenoten 
is de uitleen gratis en komt er een vraag “van buiten” dan 
wordt er een kleine vergoeding gevraagd. De hoogte van 
die vergoeding bepalen de hulpvragers zelf. Ondertussen 
wordt het initiatief zo’n warm hart toegedragen dat ook 
dorpsgenoten soms iets willen bijdragen om op die manier het 
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4 november Dorcasactie
7 november Ontmoetingsmiddag 
9 november Ontmoetingsavond
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9 december Wintermarkt
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assortiment uit te kunnen breiden. Zo is recent een aankoop 
gedaan van 2x 4 bedverhogers, in twee maten, nl. een hoge 
van 25 cm. en een lagere van 10 cm. Kosten: ruim € 80,00. En 
er is nog een verlanglijstje.  Zo gaan we dus vrolijk door. Het 
is fijn om op zo’n laagdrempelige manier letterlijk een helpend 
handje te bieden. Zoals u weet kunt u ook buiten kantooruren 
terecht. Ondertussen is er ook weer een aanvraag voor hulp 
van Zelfredzaam Thuis op een plezierige manier afgerond. Het 
leuke is, dat er hierdoor soms nieuwe contacten ontstaan tussen 
mensen die elkaar al lang kenden maar elkaar nu pas echt 
ontmoeten. En die elkaar, zonder tussenkomst van Zelfredzaam 
Thuis, een volgende keer direct even bellen als dat nodig zou 
zijn. Met wederzijds goedvinden uiteraard. Dus, hebt u een klus 
die voor u te ingewikkeld, te hoog, te zwaar of te technisch is, 
dan hoeft u niet te aarzelen. U mag gewoon even bellen en er 
wordt actie ondernomen. Cok Wiebes 0294-234571

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”.

Aktie voedselbank
Ook in november willen we u weer vragen of u een extra 
boodschap wilt doen voor de voedselbank! Deze maand kiezen 
we voor het thema ”soep”. Dus de boodschappenmand staat 
het weekend van 24 t/m 27 november klaar om daar uw blik 
soep in te doen. Namens ons allen heel hartelijk bedankt!

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 diverse landen. 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 D.V. zaterdag 4 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? In verband met deze actie wordt er deze week 
geen voedsel ingezameld voor de voedselbank.



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 november aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Rommelmarkt School met de Bijbel 
De rommelmarkt op zaterdag 23 september jl. heeft € 2.840,54 
opgeleverd. De helft van de opbrengst gaat naar stichting Gave, 
en de andere helft is voor de school. We kijken terug op een 
stralende dag en bedanken iedereen die er bij was. Kees Slinger 
schenkt ons, al vele jaren, een prachtige smulmand voor de 
verloting. Ook dit jaar was dat weer een ‘plaatje’ om te zien en 
een feest om op te eten. Dank! Kees Meijer schonk ons opnieuw 
een lekkere kaas, om het gewicht te raden. Kees, bedankt! Dit 
jaar ook een bedankje richting het dorpshuis jullie schonken 
ons een mooi kopieerapparaat die een groot bedrag heeft op 
geleverd! En alle juff en en meesters die ons elk jaar weer bij 
willen staan, jullie zijn onmisbaar! Verder iedereen die op welke 
manier aan deze dag een bijdrage heeft geleverd: Onze dank is 
zeer groot. Namens de oudercommissie, Annelies Meijer

Ontmoetingsmiddag,
Op dinsdag  7 november a.s. is er weer een ontmoetingsmiddag 
in het Anker. We beginnen om 14.15 uur maar de koffi  e en thee 
staan klaar vanaf 14.00 uur. Ds. Vlijm verzorgt de meditatie en 
na de pauze is er een presentatie over Parijs. Heeft u vervoer 
nodig belt u dan even met de fam. Stoof: 0294- 230495. We 
hopen u allemaal weer te zien en neem gerust iemand mee.

Ontmoetingsavond
Op D.V. donderdag 9 november a.s., organiseren wij weer 
een ontmoetingsavond. Namens de Nederlandse Patiënten 
Vereniging zal mw. Van Dijk ons iets gaan vertellen over 
orgaandonatie. Zij zal hierover een lezing houden met daarin 3 
speerpunten, nl.: 1.Wat is orgaandonatie? 2.Hoe kom je tot een 
eigen visie?  (met een aantal ethische uitgangspunten) 3.Hoe 
leg je je keuze vast? (de registratieprocedure) Kortom weer een 
heel interessant onderwerp om bij stil te staan. De avond zal 
worden gehouden in het Anker, waar vanaf 19.45 uur de koffi  e 
klaar staat. Aanvang zal zijn op 20.00 uur. Aansluitend zal er een 
collecte, ter bestrijding van de onkosten worden gehouden. 
Wij hopen weer velen van u te zien. Tot dan.  DeVe commissie, 
Hervormde gemeente

Intocht Sinterklaas
Op woensdagmiddag 29 november 2017 hopen Sinterklaas en 
zijn Pieten weer naar Nieuwer Ter Aa te komen.  Wij nodigen u/
jullie van harte uit om 14:45 uur in het “Draaipunt” om Sinterklaas 
en zijn Pieten te verwelkomen. Binnenkort ontvangt u hiervoor 
een inschrijff ormulier in de brievenbus. Het Sinterklaascomité, 
Anne Lotte Harms, Toni van Selm en Maria Hulsman.

Wintermarkt Dorpshuis Ons Genoegen 
Op zaterdag 9 december a.s. zal er weer de, inmiddels jaarlijkse, 
wintermarkt gehouden worden in Dorpshuis Ons Genoegen. 
Ook dit jaar zijn de voorbereidingen voor de wintermarkt al 
vroeg begonnen met de bedoeling er een mooie gezellige 
markt van te maken door en voor bewoners van Nieuwer Ter 
Aa en de wijde omgeving. Tussen 10.00 en 14.30 uur bent 

u van harte welkom. Op de markt vindt u o.a. een kraam van 
de wereldwinkel, kramen met mozaïek, kerststukjes, aloë vera 
producten, erwtensoep en cake om thuis van te genieten. Ook 
voor de inwendige mens wordt gezorgd. U kunt op de markt 
een heerlijk kopje koffi  e of thee drinken en een lekker broodje 
eten.  Ook aan de kinderen is weer gedacht. Dit jaar kunnen zij 
een spelletjesparcours, met het thema ‘winter’, afl eggen. Voor 
de ouderen kan er een sjoelcompetitie gestart worden. Wij 
hopen velen van u te ontmoeten en zo een gezellige dag met 
elkaar te hebben! Mocht u nog een kraam willen huren,  € 7,50 
per kraam, (dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving i.v.m. 
het huren van echte marktkramen voor in de grote zaal) dan 
kunt u dit nog tot uiterlijk donderdag 23 november doorgeven 
aan onderstaande personen of via onderstaand e-mailadres. 
Voor de vrijdagavond zijn wij nog op zoek naar enkele 
vrijwilligers om te helpen met het opbouwen van de kramen 
en zaterdagmiddag om te helpen met opruimen. Vele handen 
maken licht werk! U kunt zich aanmelden via wintermarktnta@
hotmail.com of spreek Lise den Hertog of Marieke Plette even 
aan. Maar ook als u onverwachts binnen loopt om een handje 
te helpen dan stellen wij dat zeer op prijs!

Lichtjestocht 2017
Beste dorpsbewoners, na het succes van de eerste Lichtjestocht 
vorig jaar, willen we ook dit jaar weer een tocht organiseren 
en wel op woensdag 13 december a.s.. Reserveert u vast deze 
avond in uw agenda? Wij hopen dat u allen weer uw tuinen 
en ramen wilt verlichten en versieren. Er waren vorig jaar 
hele leuke en mooie taferelen te zien. Dit jaar weer? Laat uw 
creativiteit zien! Uiteraard mag u het ook eenvoudig houden. 
In de volgende nieuwsbrief leest u meer informatie met o.a. de 
route dit jaar.

Lampions knutselen
Aan alle kinderen, op woensdag 13 december a.s. houden we 
weer de Lichtjestocht. Vorig jaar konden jullie ’s middags een 
lampion komen knutselen in het Dorpshuis. We hadden een 
mooie grote groep en we vonden het erg gezellig! Daarom 
hopen we dit jaar weer een (andere) lampion te gaan knutselen. 
Komen jullie ook (weer)? Net als vorig jaar kunnen jullie je 
opgeven op de lijst die in de hal van Dorpshuis Ons Genoegen 
hangt. Graag uiterlijk 9 december a.s. opgeven. We starten 
om 13.30 uur. De kosten zijn 1 euro per kind. Let op: dit jaar 
zullen er geen lampionstokken uitgedeeld worden! Wel zijn 
ze verkrijgbaar in ’t Winkeltje. Ouders, grote broers en zussen 
en belangstellenden, we zijn nog op zoek naar vrijwilligers 
om te helpen tijdens het knutselen. U/jij kunt je opgeven bij 
Wilke Sloesarwij, Lise den Hertog of op de lijst in de hal van het 
Dorpshuis. Hopelijk tot dan!


