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Koffie/spelochtend
Op donderdag 12 oktober a.s. is er weer een koffie/
spelochtend. Dit wordt gehouden in het Dorpshuis en u 
bent welkom vanaf 10.00 uur. U krijgt natuurlijk koffie of 
thee met wat lekkers en dan maar spelletjes doen. En wie 
wint er eigenlijk? Om te onthouden: de volgende keer is 
het op donderdag 14 december a.s., dat is dan de laatste 
keer van het jaar. Wilt u opgehaald worden, dat kan. 
Neemt u dan contact op met Ineke Kroon telefoon 0294-
232143 en het komt in orde.

Dorpshuis
Het dorpshuis wordt momenteel verbouwd, velen van u 
zullen het al gezien hebben en daar overlast van hebben 
ondervonden. Want ja, er moest via de achterdeur naar 
de winkel en de sportzaal. Tijdens het ter perse gaan van 
deze Nieuwsbrief hopen we dat u weer door de normale 
deur het gebouw in kunt. Het zal dan nog niet helemaal 
klaar zijn, maar dat zal geen weken meer op zich laten 
wachten. En wist u dat men bezig is het Dorpshuis nog 
meer te gaan verduurzamen? De besprekingen zijn in 
volle gang en het bestuur is positief gestemd.

’t Winkeltje
Na de verbouwing van ’t Winkeltje zijn er veel nieuwe 
producten aan het assortiment toegevoegd. De bedoeling 
is dat het nog efficiënter wordt ingedeeld maar dat heeft 
nog even de tijd nodig. Maar zo zijn er bijvoorbeeld 
veel meer dierenproducten, die keurig bij elkaar staan 
en het speelgoed staat niet meer verdeeld. U kunt ook 
zelf aangeven wat u nog mist, dan kan er rekening mee 
gehouden worden. Overigens kunt u als het niet in het 
assortiment aanwezig is, uw artikel opgeven en dan 
wordt het besteld. Normaal is het er dan met twee dagen.

Winkeltijden aangepast
Tijdens de herfstvakantie, dat is van 16 oktober tot en met 
20 oktober a.s., zijn de winkeltijden aangepast. De winkel 
is dan op maandag t/m vrijdag open van 13.00 uur tot 
17.30 uur en op zaterdag  van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Fase 2.1
Op dit moment wordt de Dorpsstraat onder 
handen genomen aan de oostzijde. Als de 
rioleringswerkzaamheden klaar zijn komt er een 
noodbestrating. Later wordt er een definitieve bestrating 
aan gelegd, als de rest van de Dorpsstraat ook is voorzien 
van de nieuwe riolering. Als de werkzaamheden van het 
oostelijke gedeelte klaar zijn begint de aannemer met ’t 
Honderdschelaantje. Er wordt begonnen bij het gemaal 
en ze werken dan zo naar de Dorpsstraat. Deze laan wordt 

Agenda
12 oktober Koffie- en spelochtend
21 oktober Oud papier
9 december Wintermarkt
14 december Koffie- en spelochtend

wel gelijk voorzien van een definitieve straatafwerking. Er 
komt nog een bewonersavond voor de M. v. Zantenstraat 
en de Ruwielstraat, maar daar is nog geen datum van 
bekend. De bewoners worden z.s.m hiervan persoonlijk 
op de hoogte gebracht.

Begraafplaats
Er was sprake van dat de begraafplaats geprivatiseerd 
zou worden, maar door toedoen van de lokale partijen, 
de dorpsraden en diverse mensen van de kleine kernen 
heeft de wethouder dit er niet door gekregen. Tijdens 
een commissievergadering van de gemeente heeft de 
wethouder zijn excuses aangeboden voor de manier 
waar op hij het had gecommuniceerd. Dit verdiende geen 
schoonheidsprijs. De wethouder wil nu eerst intern aan de 
slag. Later wil hij daarover dan in contact komen (mocht 
het nodig zijn) met de Klankbordgroep.

Snel internet
Heeft u interesse voor snel internet, dan kunt u zich 
aanmelden bij www.snelinternet-stichtsvecht.nl Ook de 
provincie steunt dit initiatief. Minimaal 50%  van de 
bewoners in de buitengebieden moet belangstelling 
hebben, anders is de kans klein dat de initiatieven worden 
gehonoreerd. In het Dorpshuis liggen ook formulieren die 
u gratis kunt afhalen.

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”.

Zelfredzaam Thuis
Zelfredzaam thuis is nu bijna twee jaar “operationeel” en 
heeft tot nu toe veertien hulpvragen mogen en kunnen 
honoreren. Daar waren uiterst eenvoudige hulpvragen 
bij, zoals een chauffeur nodig  hebben om naar de huisarts 
te gaan of een paar kapotte lampen verwisselen. Maar er 
waren ook complexere vragen. Hulp bij ziekte of andere 
vervelende dingen, die we hier natuurlijk niet gaan 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 oktober aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com

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

omschrijven, dat spreekt voor zich. U hoeft zich sowieso 
geen zorgen te maken dat er gekletst zou kunnen worden 
over een eventuele hulpvraag, want bij Zelfredzaam Thuis 
zit niet alleen een goed slot op de deur maar ook op de 
mond. Integriteit staat hoog in het vaandel. Het is altijd 
weer fijn om te merken dat er voor elke hulpvraag ook 
altijd zonder problemen vrijwilligers gevonden worden. 
De lijst die bij de enquête zat in 2014 is natuurlijk allang 
achterhaald, dus als er een vraag binnenkomt, is het 
meer even nadenken over wie voor een bepaalde klus 
benaderd gaat worden. En geloof me, het gebeurt zelden 
dat het veel moeite of tijd kost om iemand te vinden 
voor een inzet. U hoeft dus geen schroom te voelen als 
u een vraag heeft, om die te stellen, want we komen er 
altijd wel uit. Kapotte deurkruk, losse tegel in de tuin, de 
kliko die u niet meer aan de weg krijgt of het plastic dat 
weggebracht zou moeten worden. Als u het niet zelf op 
kunt lossen belt u gewoon onderstaand nummer. Als er 
niet wordt opgenomen, wordt u terug gebeld. Volgende 
keer wordt u bijgepraat over het succes van de “uitleen”, 
ook een topper in Nieuwer Ter Aa. Cok Wiebes. 0294 
234571.

Wintermarkt 2017
De voorbereidingen voor de jaarlijkse Wintermarkt zijn 
alweer begonnen. Dit jaar wordt de markt op zaterdag 
9 december a.s. gehouden, van 10.00 – 14.30 uur in 
Dorpshuis Ons Genoegen. Houdt u deze dag vast vrij op 
de kalender?! Meer informatie over de markt kunt u lezen 
in de volgende nieuwsbrief. Wilt u een kraam huren of 
heeft u suggesties voor de verkoop of tips? De organisatie 
is bereikbaar via wintermarktnta@hotmail.com of spreek 
Lise den Hertog of Marieke Plette even aan.  De kosten zijn 
5 euro per 2 meter. Graag ook even een indicatie geven 
van wat u te koop aanbiedt.

Inzameling Voedselbankproducten
In de Hervormde gemeente worden elke laatste 
maandagavond van de maand, tijdens de verkoop 
van collectebonnen, producten ingezameld voor de 
voedselbank van Stichtse Vecht. Omdat niet iedereen 
in de gelegenheid is om daar producten in te leveren, 
staan er de laatste maandag en dinsdag van de maand, 
tijdens de opening van de winkel, kratten in de hal waar 
u  producten in kunt doen. Wat is er nodig: lang houdbare 
producten zoals blikken soep, groenten, worst, vis en 
sauzen, pasta’s en kruiden. Namens de medewerkers van 
de voedselbank alvast heel hartelijk bedankt!

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.


