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Het verschil
Er wordt ons regelmatig gevraagd wat de Klankbordgroep 
en/of Stichting is. De Klankbordgroep is ontstaan door een 
aantal enthousiaste mensen om het dorp leefbaar te maken 
en te houden. Daardoor is ook het dorpshuis “Ons Genoegen” 
ontstaan.Maar in de loop der jaren is er om juridische 
redenen een “scheiding” gekomen. Het komt er op neer dat 
de Klankbordgroep de activiteiten van en voor het dorp doet, 
bijvoorbeeld het groen en grijs (struiken/gras en de wegen) 
en dit met de gemeente kortsluit. Zo is er ook elk jaar een 
schouw waarin gekeken wordt wat er wel en/of niet is gedaan 
aan de wensen van de Klankbordgroep en de dorpsgenoten. 
Minimaal twee maal per jaar komt de groep grijs/groen met 
de betrokken mensen van de gemeente bij elkaar. De KBG 
vergadert maandelijks. Met ambtenaren en wethouders 
proberen wij contact te houden over al wat ons dorp en het 
buitengebied aangaat. Verder houden we jaarlijks een overleg 
met de andere organisaties van Nieuwer ter Aa. Zo proberen 
we gezamenlijke projecten op te starten of aan te vragen. 
Ook de activiteiten zoals het eten met de alleenstaanden 
en 50+ wordt door de KBG georganiseerd. Leefbaarheid en 
in stand houden van voorzieningen van ons prachtige dorp 
is ons doel. De KBG bestaat uit de volgende personen: Roos 
Fokker (voorzitter en activiteiten), Frans Wiebes (secretaris en 
groen/grijs), Ineke Kroon (penningmeester en activiteiten), 
Truus van Drogenbroek (bestuurslid en activiteiten), Forien 
Bouman (bestuurslid, sponsoring en leefbaarheidsbudget), 
Maria Hulsman (bestuurslid), Theo den Hertog ( bestuurslid, 
groen/grijs, onderhandelaar) en Cornelis-Jan Karsemeijer 
(bestuurslid, groen/grijs buitengebied). De “Stichting” heeft 
de taak om de leefbaarheid voor ons dorp staande te houden 
voor wat betreft het Dorpshuis “Ons Genoegen”. Hier staat 
centraal de exploitatie en onderhoud van het gebouw en 
’t Winkeltje. De Stichting is ook ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. De mensen die in dit bestuur werkzaam 
zijn: Theo den Hertog (voorzitter),  Frans Wiebes  (secretaris), 
Alie van Sligtenhorst (penningmeester), Cees van Mourik 
(adviseur financiën) en Hugo ten Brink (onderhoudt de directe 
contacten met de gemeente –woordvoerder-).U ziet het goed 
dat er enkele mensen een dubbele functie hebben maar dat 
heeft het voordeel dat de Klankbordgroep en Stichting nauw 
met elkaar in contact staan en goed kunnen samenwerken. En 
mede door het groot aantal vrijwilligers kunnen deze mensen 
samen met u er een mooi dorp van maken.

Administrateur gezocht
Wij zoeken een administrateur die voor de “Stichting Behoud 
Leefbaarheid Nieuwer Ter Aa”, de administratie wil gaan 
verzorgen. Dit gebeurt in nauw overleg met het Bestuur 
van de Stichting en in het bijzonder de penningmeester.
De aanleiding is dat Alie van Sligtenhorst na zeer veel jaren 
trouwe dienst gaat stoppen.  Wij zoeken een opvolger/ster 
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die dit per 1 januari 2015 van haar wil overnemen. Ziet u het 
zitten om er per week,  twee uurtjes  voor te gaan zitten en 
heeft u ervaring met administratie dan zien wij uw reactie 
met belangstelling tegemoet. Ons Dorpshuis zou er zeer mee 
geholpen zijn. Voor uw aanmelding of voor het verkrijgen van 
informatie kunt u zich vervoegen bij Theo den Hertog (tel. 
0294-234332), Frans Wiebes (tel. 0294-234571) of Hugo ten 
Brink.

Spel- en koffieochtend
Donderdag 23 oktober wordt er voor u een spel- en 
koffieochtend georganiseerd. De zaal is open vanaf 09.45 
uur en er wordt begonnen om 10.00 uur. Heeft u zin in een 
gezellige ochtend, kom gerust binnen, de koffie met iets 
lekkers staat voor u klaar en dan spelen maar. Deze ochtend is 
geheel gratis en vindt plaats in het Dorpshuis ”Ons Genoegen”. 
De commissie ziet er naar uit en neemt u gerust iemand mee. 

Brandbestrijding reanimatie
Jammer dat er niet zoveel mensen op deze ochtend waren af 
gekomen, maar er is wel veel geleerd. Wanneer je een persoon 
met een hartinfarct binnen 6 minuten kan reanimeren en 
de AED (Automatische Externe Defibrillator) gebruikt, stijgt 
de overlevingskans direct. De kwaliteit van leven na een 
succesvolle reanimatie is meestal goed. Maar je moet er 
wel even ‘voor’ gaan zitten om het reanimeren te leren. Met 
behulp van een reanimatiepop en trainings-AED konden 
de aanwezigen zelf ‘aan de slag’ met reanimeren en de AED 
leren gebruiken. Ook voor de brandbestrijding viel er nogal 
wat te leren. Want heeft u een brandmelder in huis? En doet 
u ook, wanneer er vlam in de pan is, het deksel er op, gas uit 
en afzuiginstallatie uitschakelen en dan ook nog 112 bellen?
En zo waren er diverse voorbeelden wat zo voor de hand ligt, 
maar als je er eenmaal voor komt te staan is de praktijk ineens 
anders. Vindt u het jammer dat u er niet bij was, dan is er alsnog 
een mogelijkheid om reanimatie en het gebruik van de AED 
te leren. Door bijvoorbeeld een huiskamer-ehbo-workshop te 
volgen, waarin u op één avond van een ambulancemedewerker 
leert reanimeren, een AED leert bedienen en een beroerte 
leert herkennen. Meer info via Nicolette Knol-Renes, www.
huiskamer-ehbo.nl, info@huiskamer-ehbo.nl of 06-15216814. 
Het was voor de mensen die er waren een zeer nuttige 
ochtend.

Omgevingsraad Schiphol
De omgevingsraad Schiphol is vanaf 1 januari 2015 het  overleg 
en adviesplatform waarin de rijksoverheid, de regionale 
en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen zijn 
vertegenwoordigd. Deze raad is op zoek naar omwonenden 
rondom Schiphol die mee willen praten over de duurzame



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 26 oktober aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com

Contactinformatie
Telefoonnummer Winkeltje van Ter Aa 0294-230110
Redactie nieuwsbrief Marieke Plette 
nieuwsbriefdhog@gmail.com
Beheerder Dorpshuis Jan van Sligtenhorst
06-38312050 beheerder@dhog.nl
Sleutelbeheerder Cor van Sligtenhorst 06-34181298
Klankbordgroep klankbordgroep@nieuwerteraa.info          
Opmaak Bart de Koning info@bartdekoning.nl

ontwikkeling, inpassing en gebruik van de luchthaven Schiphol 
en zijn omgeving. Voor meer informatie kunt u terecht  bij 
Frans Wiebes of (nog beter misschien) het secretariaat: info@
omgevingsraadschiphol.nl of www.omgevingsraadschiphol.
nl of tel. 023 5685230.

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

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

Verruimde openingstijden fysiotherapie Nieuwer Ter Aa 
U kunt vanaf heden ook op donderdag terecht bij 
fysiotherapiepraktijk Brouwer-Swinkels cs in Nieuwer Ter Aa. 
Met ingang van 11 september 2014 is de behandelkamer in 
Dorpshuis ‘Ons Genoegen’ ook ter beschikking gesteld voor 
fysiotherapeutische behandelingen door Ivar Kool tussen 
13:00 en 19:00 uur. U kunt bij de fysiotherapeut in principe 
terecht zonder verwijzing van de huisarts.

Openingstijden Nieuwer ter Aa
Ma 13:00 – 17:00  Stephanie Gaasbeek    Fysiotherapie
Di 13:00 – 18:00  Ron Dillerop      Fysiotherapie
Wo 08:00 – 13:00  Ingrid Lammers- van Veenendaal   

Manuele therapie
Do 13:00 – 19:00  Ivar Kool         Fysiotherapie
Vr 09:00 – 12:00  Ron Dillerop      Fysiotherapie
Za gesloten. U kunt wel op onze locaties in Breukelen terecht. 

Voor een afspraak kunt u contact met ons opnemen:
0346-250573 www.ftbrouwer-swinkels.nl

Doorgang wandelpad oude spoorlijn & Vandalisme
De oude spoorlijn welke vanuit Wilnis, Vinkeveen naar Oukoop 
loopt wordt al jaren gebruikt als wandelpad. De grond is 
gedeeltelijk in beheer van Staatsbosbeheer en gedeeltelijk van 
NS Bouw. Sinds een aantal jaren kunnen wandelaars de route 
niet afmaken omdat deze aan het einde bij Oukoop versperd 
is. Hoeve Landzicht heeft daarom sinds vorige maand een 
doorgang gemaakt zodat wandelaars via Hoeve Landzicht 
hun route kunnen afmaken. Iedereen is van harte welkom 
om het laatste stukje natuur van deze route te bewonderen! 
Helaas hebben medewerkers van Hoeve Landzicht op 
zondag 7 september en woensdag 10 september vandalisme 
geconstateerd. Iemand heeft de nieuwe doorgang versperd 
met grote bergen takken, bonenplanten en rommel. Tevens zijn 
de bordjes uit de grond gehaald en deze kapot gemaakt/in de 
sloot gegooid. Hoeve Landzicht heeft hiervan aangifte gedaan 
bij de politie, maar wil tevens vragen of buurtbewoners iets 
hebben gezien wat ons kan helpen deze kwajongensstreken 
te laten stoppen. Heeft u meer informatie, neem dan contact 
op met: tel. 0294-234070 of info@hoevelandzicht.nl.

Kinderzendingsmiddag
De kinderen van de basisschool willen wij uitnodigen voor de 
kinderzendingsmiddag die wij op D.V. woensdag 29 oktober 
2014 hopen te houden. Ds. Vlijm zal een bijbelverhaal vertellen 
en Marinda Vossestein komt wat vertellen en laten zien over 
haar tijd in Peru. Zij gaat donderdag 30 oktober a.s. weer naar 
Peru toe. We gaan natuurlijk ook weer zingen en knutselen

maar wat jullie gaan maken dat blijft nog even een verrassing.                                                                                                                               
De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur en 
wordt gehouden in het Anker. Neem gerust een vriendje of 
vriendinnetje mee! We houden een collecte bij binnenkomst. 
Tot ziens op 29 oktober.

Skateclinics voor kinderen en volwassenen in Nieuwer Ter Aa
Vrijdag 17 oktober a.s. vinden in Nieuwer Ter Aa skateclinics 
plaats voor de groepen 3 tot en met 8 van de School met 
de Bijbel. Alle groepen krijgen een skateclinic van zeventig 
minuten. Na de lunch is van 14.20 tot 15.30 uur een clinic 
speciaal voor volwassenen. Uiteraard kunnen de ouders van 
de schoolkinderen hier aan deelnemen. Het is uitermate 
leuk om met andere ouders een gratis clinic te volgen. Meer 
informatie volgt via school. Deze clinics worden gehouden 
in het kader van Sportdorp NIKO. Skaten en skeeleren zijn 
activiteiten die iedereen zelfstandig kan doen. De omgeving 
van Nieuwer Ter Aa is uitermate geschikt om deze sporten te 
beoefenen. Het doel is dat meer mensen na deze clinics zelf 
gaan skaten of skeeleren.  

Kunstgrasveld
Deze zomer heeft o.s.v. NiTA weer honderden euros uit 
moeten geven aan de reparatie van de doelen op het 
trainingsveld door vernielingen. Wij vinden het jammer dat 
dit moest, temeer we er allemaal gebruik van maken. Wij 
zullen niet zeggen dat de jeugd van Nieuwer Ter Aa alleen 
schuldig is aan de vernielingen, maar toch wel voor een heel 
groot deel. Waarom is het toch nodig om dingen van een 
ander te beschadigen, jullie hebben er zelf last van als de 
doelen weer eens kapot zijn. Het is nog gevaarlijk ook. Aan 
de ouders zouden wij willen vragen om hun kinderen op het 
hart te drukken dat ze beter moeten omgaan met andermans 
spullen. Als we nu met zijn allen daarop toezien kunnen we de 
kosten beperken tot normale onderhoudskosten. Bij voorbaat 
onze vriendelijke dank.


