
Dorpshuis Ons Genoegen
Het bestuur van het dorpshuis is inmiddels met twee belangrijke 
veranderingen in de personele bezetting geconfronteerd. Reeds 
eerder dit jaar heeft Frans Wiebes te kennen gegeven de functie 
van secretaris te willen beëindigen. Het heeft even geduurd, 
maar nu kunnen we met genoegen meedelen dat Cornelis Jan 
Karsemeijer zich bereid heeft verklaard deze functie over te 
nemen. Daar kwam bij dat Cor van Sligtenhorst eind oktober te 
kennen gaf zijn taak als beheerder te willen neerleggen per 1 
januari aanstaande. Het bestuur betreurt dit besluit, maar heeft 
respect voor de overwegingen die Cor daartoe gebracht hebben. 
Het spreekt vanzelf dat het bestuur zowel Frans als Cor zeer veel 
dank verschuldigd is voor zoveel jaren grote inzet voor “Ons 
Genoegen “. Ze hebben zich daar met hart en ziel voor ingezet en 
het resultaat is er ook naar. Vervolgens hebben wij ons beraden 
op de vraag wie de nieuwe beheerder zou kunnen worden. Een 
taak met op hoofdlijnen 5 aandachtsvelden; de administratief / 
organisatorische aspecten, het sleutelbeheer, de (organisatie 
van de) schoonmaak, het onderhouden van de contacten met 
de gemeente en de (potentiële) huurders van ruimten en het 
onderhouden van contacten met de vrijwilligers van het winkeltje 
en het dorpshuis zelf. Het bestuur heeft besloten niet overhaast 
de beslissing over de definitieve keuze van de nieuwe beheerder 
te willen nemen, mede omdat we de rust willen nemen om te 
bezien of we de inhoud van deze functie weer op de oude voet 
willen voortzetten, of dat we de werkdruk voor de beheerder 
kunnen verzachten door taken meer te verdelen. Intussen is 
Marieke Plette bereid gevonden om per 1 januari a.s. ad interim 
deze taak op zich te nemen, in afwachting van de definitieve 
keuze van de beheerder in de loop van 2021. 

Dorpsraad
Afgelopen vergadering heeft Theo den Hertog aangegeven te 
willen stoppen als bestuurslid van de Dorpsraad. Vanaf het begin 
is Theo actief geweest en heeft hij veel werk verricht. We zijn hem 
hier veel dank voor verschuldigd en nemen op gepaste wijze 
afscheid van hem. We zullen hem missen maar respecteren zijn 
besluit. Toch verlaat hij ons niet helemaal, de woningbouw blijft 
Theo nog doen. Er is bezoek geweest van de gemeente omtrent 
de kleine speeltuin. Deze speeltuin is in principe goedgekeurd 
maar de ondergrond zou aangepakt moeten worden. We zijn 
daar nog in overleg. Wat betreft het pontje, daar zijn we in overleg 
met Rijkswaterstaat en de gemeente, we zijn op de goede weg. 
Er is door diverse personen gereageerd op de concept versie 
van de dorpsvisie. Dit nemen we mee in de definitieve versie, 
die dan eind 2020 op de website te vinden is. Er is input vanuit 
het dorp naar aanleiding van het bezoek dat de burgemeester 
aan het dorp heeft gebracht. Deze mensen krijgen persoonlijk 
bericht. Dit wordt in de volgende vergadering behandeld. Voor 
de opvolger van Theo zijn enkele namen genoemd en dat gaan 
we inventariseren.

Steunpunt burgerzaken
De Dorpsraad heeft geprobeerd een steunpunt burgerzaken in 
Nieuwer Ter Aa te laten vestigen, dat is helaas niet gelukt. De 
gemeente heeft aangeven dat een steunpunt aan wettelijke 
regels verbonden moet zijn. Wat houdt dat in? Heb je een 
rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs nodig dan moet je 
hiervoor naar het gemeentehuis. Ophalen is niet nodig je kunt 
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het thuis laten bezorgen. Zie stichtsevecht.nl/onderwerp/2000/
rijbewijs/. Uittreksels kunnen digitaal aangevraagd worden. Bij 
een lichamelijke of geestelijke beperking kan er een medewerker 
van de gemeente naar je toekomen. Bij twijfel kan de gemeente 
een medische verklaring vragen. Het gaat om het aanvragen 
van een identiteitsbewijs of paspoort. Wanneer de medewerker 
dan komt moet je wel een recente pasfoto hebben klaar liggen. 
En alles gaat coronaproof dat wil zeggen 1½ meter afstand, 
handschoenen en met mondkapje. Voor meer informatie kun je 
bellen naar het gemeentehuis afdeling burgerzaken.

Zelfredzaam thuis en de uitleen.
Ook de afgelopen maand wisten mensen ons weer te vinden 
voor bijzondere klussen en het lenen van hulpmiddelen. Het 
is steeds verrassend te merken hoe groot de bereidheid is een 
helpende hand te bieden of mee te denken over een op te 
lossen klus- probleem. Dat is dan ook precies de reden dat het zo 
motiverend blijft om op deze vrijwilligerspost te zitten. Het is nog 
nooit een probleem geweest om iemand te vinden voor een zich 
voordoende vraag. Blijf daarom gewoon contact op nemen als er 
iets aan de hand is waar u even geen raad mee weet. Twee weten 
meer dan één en als er niet direct antwoord is op een vraag, gaan 
we er naar op zoek. Vanaf deze plek wil ik alle vrijwilligers oprecht 
bedanken voor de inzet, van het afgelopen jaar. Doordat er een 
flinke lijst is, is de druk mooi te verdelen en hoeft er niet steeds 
op dezelfde mensen een beroep gedaan te worden. En we weten 
het ondertussen ” De sleutel is aandacht”, Cok Wiebes. Tel. 0294- 
234571.

Mondkapjes
Naar aanleiding van de verplichting voor het dragen van een 
mondkapje in openbare ruimtes bent u VERPLICHT om een 
mondkapje te dragen in het Dorpshuis en in het winkeltje. Het 
bestuur Dorpshuis Ons Genoegen

Schoonmakers gezocht
Voor het dorpshuis zoeken wij voor de maandag, woensdag en 
vrijdag (ongeveer 1/2 - 1 uur per dag) nog mensen die tegen 
een kleine vergoeding wat schoonmaakwerkzaamheden willen 
verrichten. Heeft u interesse in 1 of meerdere dagen laat dit dan 
weten aan Theo den Hertog (tdenhertog@live.nl of spreek hem 
even aan).

Ingezonden: “wat lekker”
Wat is het toch fijn als er mensen zijn die je zo af en toe willen 
verrassen. Afgelopen tijd zijn we twee keer van een heerlijk 
3 gangen diner voorzien. Thuis gezellig maken (want in het 
Dorpshuis kan het nog niet) doormiddel van een kaarsje en een 
wijntje en dan aan tafel. Heerlijk. Met dank aan de dames Roos, 
Truus en Ineke, de complimenten. Een dankbare eter. 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 december aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Groenteboer
Sinds een aantal maanden kunt u op maandag en donderdag 
weer groente en fruit kopen op het dorp. Daniël Timmer komt 
dan langs met zijn auto vol groente en fruit. Wilt u graag dat hij 
ook bij u langs komt dan mag u hem bellen, 06 83393203. 

Dorcasvoedselactie 2020
De actie die gehouden is in de week van 1 t/m 8 november jl. 
heeft in de collectebus van ’t Winkeltje in ‘Ons Genoegen’, het 
mooie bedrag van € 80,00 opgebracht. Namens Dorcas, allen die 
hieraan hebben bijgedragen, hartelijk dank. 

Ingezonden: Rustzoekers
Het is heel mooi om in de Nieuwsbrief te lezen dat de nieuwkomers 
in ons dorp, gekomen zijn voor de rust. Alleen begrijp ik niet dat 
ze juist op de rustdag (zondag) zoveel lawaai maken, door gras te 
maaien, de heg te knippen, kozijnen te schuren en te schilderen, 
enz., enz. Juist die dag vinden veel “Draaienezen” dat de rust voor 
ons verstoord wordt. Juist door “Rustzoekers”. Het zou fijn zijn als 
u daar eens over na wil denken. Dan vinden we allen de rust die 
we zoeken. Naam bij de redactie bekend

Ingezonden: Brand
Eind September hebben wij op de Kerklaan brand gehad boven 
in onze net aangekochte woning. Behoorlijk schrikken! Dankzij 
de bijzonder snelle actie van de brandweer uit ons dorp is de 
schade beperkt gebleven. Indrukwekkend hoe professioneel en 
gesmeerd het blussen verliep. Van vele kanten kregen wij uit 
het dorp die middag hulp, van contactlenzen tot zorg voor onze 
kinderen. Heel hartverwarmend en fijn. Ook in de dagen daarna 
ontvingen wij vele kaartjes en zelfs een lekker flesje drank bij de 
deur. Graag hadden wij ons in het dorp op een andere manier 
voorgesteld natuurlijk ; -)  Hopelijk op een meer normale manier 
na de corona-tijd. In ieder geval langs deze weg aan iedereen 
hartelijk dank voor het medeleven! Fam Smeets

Ingezonden: Op reis…? Ja, op reis!
Even leek mijn reis te stoppen…..Toch corona! Daar lig je dan, 
uitgeput en extreem moe. De gedachten vermenigvuldigen zich. 
Zal dit het einde van mijn levensreis op deze aarde worden? Gaat 
het eeuwigheid worden? Wat is een mens, als alles uit z’n handen 
valt, als hij niets meer heeft en niets meer kan, als hij totaal van 
een ander afhankelijk is?  Maar… daar was een machtige Arm, Die 
mij vasthield en een sterke Hand, Die mij droeg! M’n hart sprak 
het uit: Ik lag en sliep gerust, van ‘s HEEREN trouw bewust, Tot ik 
verfrist ontwaakte, Want God was aan mijn zij; Hij ondersteunde 
mij in ‘t leed dat mij genaakte. (ps 3:3a) Hoe is uw levensreis? 
Misschien heeft u dit jaar wel reizen willen maken, maar zijn ze 
door de coronamaatregelen niet door gegaan. En toch zijn we 
allemaal, zonder uitzondering, op reis. Het is een reis van 24 uur 
per dag en 7 dagen per week. Het is een reis door de tijd naar het 
eind van ons leven. Hoe snel kan dat zijn… er is slechts een klein 
virusje voor nodig. Bij het uitblazen van de laatste adem gaat de 
tijd over in de eeuwigheid, een tijd waar geen einde aan komt en 
onveranderlijk voortduurt. De reis door de tijd lijkt voor iedereen 
op dezelfde wijze te eindigen. Maar vergis je niet, na het uitblazen 
van de laatste adem splitst de weg zich; je moet linksaf of je mag 
rechtsaf. Dat bedenk ik niet maar dat weet ik van mijn Reisleider, 
de Heere Jezus, Die niet alleen alle macht heeft in hemel en op 
aarde, maar Die ook u de goede weg wilt wijzen. De Heere Jezus 
zegt in Zijn Reisgids, de Bijbel: “Die in Mij gelooft heeft eeuwig 
leven” (Joh 6:47). Dan mag u rechtsaf de eeuwige vreugde en 
blijdschap tegemoet, een eeuwig leven zonder pijn en moeite 
en virussen, om eeuwig God te loven en te prijzen. De andere 
kant is ook waar als Jezus zegt: “Die de Zoon van God(Jezus) 
niet heeft, heeft het leven niet”(1Joh 5:12). Dan moet u linksaf 
de eeuwige pijn en duisternis tegemoet waar het helse vuur u 

opwacht. Waarom zou u dan voor de (eeuwige) dood kiezen als 
het (eeuwige) leven u wordt aangeboden? U voelt wel aan dat 
u zonder Jezus, de Reisleider, voor eeuwig de verkeerde weg op 
gaat. En niet alleen u, maar denk ook eens aan uw kinderen die u 
zo dierbaar zijn. Door een opvoeding buiten Jezus om trekt u ook 
hen met u mee de eeuwige nacht en pijn in. Dan druk ik me nog 
zachtjes uit, leest u maar wat de Bijbel, de Reisgids erover zegt 
in Openb. 19:20. Laat daarom Jezus uw Reisleider zijn, volg Hem, 
alleen Hij wijst u de goede weg. Mijn reis leek te stoppen… maar 
ik mag nog door. Mijn Reisleider spreekt tot ons vanuit de Bijbel, 
de Reisgids en, als de kerkklokken geluid hebben, laat Hij ook Zijn 
stem 2x op een zondag horen: www.hervormdnieuwerteraa.nl. 
Reist u met mij mee achter Jezus aan? Dan weet u één ding zeker: 
dan is de eindbestemming eeuwig goed! Houd moed, het beste 
komt nog! Er zijn nog Reisgidsen voor u beschikbaar. Kees van der 
Vliet 06 1505 1407

Geen Sint activiteit dit jaar
Helaas hebben we als Sinterklaas comité besloten dat we dit jaar 
geen intocht of andere activiteit rondom Sinterklaas organiseren. 
We vinden dit uiteraard erg jammer maar we hopen volgend jaar 
weer een groot feest te houden! 

Oliebollen en Appelbeignets!
Mijn naam is Rino Leijgraaff, het Bezorgbakkertje. Bij menig 
inwoner in uw regio, bezorg ik twee keer per week brood en 
banket. Nu het nieuwe jaar er aankomt, ga ik weer Oliebollen 
en Appelbeignets bezorgen. Deze zijn bereid met de beste 
ingrediënten, vers gebakken in de bakkerij. Lijkt het u fijn om 
oliebollen en/of appelbeignets ook aan huis bezorgd te krijgen 
en zo niet in de rij hoeft te staan? Bestellingen kunt u doorgeven 
t/m maandag 28 december. Deze bezorg ik dan op donderdag 
31 december bij u thuis. Mocht u graag brood, gebak e.d. willen 
bestellen, dat kan natuurlijk ook! Bel mij op 0610888005 stuur een 
WhatsApp of email naar rino.claudia@kpnmail.nl. Vriendelijke 
groet, Rino Leijgraaff

Kerstviering zondagsschool
Bij deze willen we u en jullie van harte uitnodigen voor de 
kerstviering van de zondagsschool op D.V. 1e Kerstdag 25 
december. De avond begint om 18.45 uur in de Hervormde Kerk 
van Nieuwer ter Aa met het zingen van kerstliederen. Het thema 
is: ‘’de geboren Koning.’’ Wat een wonder dat Hij naar deze aarde 
wilde komen!  En dat om ons, zondaren, zalig te maken! Als u deze 
avond in de kerk aanwezig wilt zijn willen wij u vragen u op te 
geven. Dit kan door een mail te sturen naar Jaco van Sligtenhorst: 
jacovansligtenhorst@xs4all.nl  (graag uiterlijk D.V. 21 december). 
Er is ook de mogelijkheid om de kerstviering live te volgen via de 
site van de Hervormde Gemeente van Nieuwer ter Aa. Als u op het 
tabblad ‘bekijk kerkdienst’ klikt en daarna op de rode woorden 
kunt u de avond met ons meebeleven. We hopen op en bidden 
om een gezegende kerstviering met de zondagsschool! Met 
vriendelijke groet, Het bestuur en de leiding van zondagsschool 
‘’De Zaaier’’.


