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Nieuws over de speeltuinen en een oproep
Het pierebadje in de grote speeltuin wordt op dit moment grondig
gerestaureerd door een groep vrijwilligers. De restauratie wordt mede
mogelijk gemaakt door aannemersbedrijf D. Kroese B.V. en IJsclub
“Nooit Gedacht”. Heel erg bedankt voor jullie inzet! Verder wordt van
de tafeltennistafel in de kleine speeltuin, voor zover bekend, geen
gebruik gemaakt. De klankbordgroep is van plan deze te verplaatsen
naar de zwemplek (bij de Aa). Op de plek waar de tafeltennistafel nu
staat, zou op termijn een ander speeltoestel kunnen worden geplaatst.
Wij denken aan een speelhuisje. Heeft u andere ideeën? Laat het ons
weten. Tot slot kan de kleine speeltuin wel een schoonmaakbeurt
gebruiken. Dit soort onderhoud wordt niet door de gemeente
gedaan, dus hiervoor hebben we vrijwilligers nodig. Doet u mee?
Meldt u dan aan bij Maria Hulsman (mariadentoom@gmail.com). In
overleg zal dan een zaterdag in april worden geprikt.
Papiercontainer
Heeft u nog geen papiercontainer? Dan kunt u die alsnog bij de
gemeente bestellen. Wanneer u daar moeite mee heeft kunt u dat bij
één van de leden van de Klankbordgroep vragen en het komt in orde.
Fase 1
Op dit moment gaat het alles volgens planning en zit men op koers.
Wilt u op de hoogte blijven van dit project dan kunt u dit als volgt
doen. U kunt dit downloaden in Apple Appstore en Google play Store.
De naam van de app is Wallaard App.
Bewoners oproep
Het is nu weer de tijd om de werkzaamheden in uw tuin op te pakken
en de bomen en struiken te snoeien. Op veel plekken in het dorp
komen de struiken op het trottoir en over de weg te hangen en dat
geeft onveilige situaties voor de kinderen en voetgangers omdat
het zicht wordt beperkt. Wilt u meewerken aan een mooier en veilig
Nieuwer Ter Aa? Dank u wel.
Koffie-/spelochtend
Donderdag 20 april a.s. is er weer een koffie-/spelochtend in het
Dorpshuis. De zaal is vanaf 10.00 uur open. U kunt als u dat wilt ook
opgehaald en thuis gebracht worden. Neem dan contact op met
Ineke Kroon, telefoon 0294 232143. U bent van harte welkom, dit wilt
u toch niet missen.
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”.

april 2017
Zelfredzaam thuis
Deze maand was ik op bezoek bij een Zorgboerderij in Baambrugge.
Nee, ik heb er geen aandelen in, dus van belangenverstrengeling is
geen sprake. Maar ik wil u er wel iets over vertellen. ‘Dagbesteding is
er op veel plaatsen en in verschillende vormen. Er moet een indicatie
afgegeven worden door de W.M.O. Hier kan b.v. de huisarts een rol
in spelen. Of de thuiszorg. Ik had tot dan toe geen echt beeld bij wat
je op een Zorgboerderij zou kunnen verwachten. Op een boerderij
wordt toch immers altijd gezorgd. Voor dieren wel te verstaan. Maar
op een Zorgboerderij wordt dus ook voor mensen gezorgd. De opvang
van ouderen op de Zorgboerderij is bedoeld om de thuissituatie te
ontlasten en hun eigen welbevinden te vergroten. Sommigen vinden
het alleen al prettig om rond te lopen op de boerderij, genieten van de
beesten, van de tuin, terwijl anderen graag helpen met het bereiden
van de warme maaltijd’. Aldus een stukje tekst in de folder die ik mee
kreeg. In mijn beleving heeft dagbesteding daarom ook te maken met
zelfredzaam thuis. Want de mantelzorger heeft dan eens de handen
vrij omdat het “zorgen voor” even over genomen wordt. En daarom
langer vol te houden is. Want mantelzorgen vraagt energie. Mocht u
vragen hebben over dagbesteding of hoe je de indicatie daar voor
aan kan vragen, dan mag u mij daar gerust over bellen. Verder is het
op zaterdag 1 april a.s. open dag in het Joannes Hospitium in Wilnis.
Er worden wat dingen verteld over het reilen en zeilen in het huis. Er
is een kopje koffie en gelegenheid om vragen te stellen en tevens is
er een rondleiding in het huis zelf. Ik ga daar in ieder geval naar toe en
er is nog plaats in de auto. Dus mocht u mee willen, om er iets van de
goede sfeer te proeven kunt u zich nog aanmelden bij mij. Iedereen is
welkom. Zijn er andere dingen, of hebt u een hulpvraag omdat u het
niet meer alleen redt thuis, ook dan is een belletje altijd goed. (0294234571) Cok Wiebes
Rondje door de Venen fietstocht D.V. zaterdag 8 april 2017
Starttijd: 10:00 - 12 :00 uur; Startplaats: Aannemersbedrijf C.W.M. den
Hertog, Ter Aaseweg 14; Korte route: ± 25 km; Lange route: ± 40
km; Inschrijfgeld: € 5,- (max. € 25,- per gezin); Opbrengst: Zending
en Evangelisatie Gereformeerde Gemeente; Presentatie: Dhr. Jos
Kardol evangelist; Inlichtingen: mevr. L. van Vliet 0297-26 21 40 of
dhr. C. van Sligtenhorst 06 341 812 98. Ook als u niet in staat bent
om de fietstocht te fietsen, of als het geen fietsweer is, dan bent u
wél nog van harte welkom op de eerste stop in de kerk van de Ger.
Gemeente, Stadhouderlaan 2, 3641KJ in Mijdrecht. Hier zullen leuke
spelletjes voor de kinderen georganiseerd worden en verkopen we
ook soep, puddingbroodjes, broodjes kaas en worst, koffie, thee en
fris. Vervolgens kunt u naar de volgende stop komen bij Autobedrijf
D. Colijn, Binnenweg 24c, 3634 AH in Loenersloot om daar uw buik
verder te vullen met gehaktstaafbroodjes, puddingbroodjes en
broodjes kaas en worst en koffie, thee of fris. Ook kunt u hier op de
foto met een prachtige auto. En Dhr. Jos Kardol, evangelist in de
Leidsche Rijn, is enthousiast over z’n werk in de wijk Leidsche Rijn in
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Utrecht. Op deze stopplaats hoopt hij e.e.a. ervan te vertellen en te
laten zien door middel van een presentatie. Waarvoor we u van harte
uitnodigen om die presentatie bij te wonen. En als u daar geweest
bent, kunt u doorrijden naar de stopplaats: Aannemersbedrijf C.W.M.
den Hertog, Ter Aaseweg 14 om daar nog van heerlijk schepijs te
genieten, uw auto perfect te laten wassen en e.e.a. te kopen van de
aanwezige verkooptafels met o.a. kaarten, groenten, aardappels,
cadeauartikelen, speelgoed en dergelijke. Zeer zeker ook een
bezoekje waard! Een ontspannen dagje uit voor jong en oud! We zien
uit naar jullie komst! De zendingscommissies van Mijdrecht, Nieuwer
Ter Aa en Utrecht

weer een jeugdpoule maken, dus ben je 12, 13 of 14 jaar, schrijf je
dan snel in voor de voetvolleyjeugdpoule. Zaterdag 24 juni gaan alle
volleybalteams weer strijden voor een plekje op het podium. Ook is er
op zaterdag twee tegen twee voetbal voor de jeugd tot en met 11 jaar.
Dit jaar kun je je hier ook voor inschrijven via de site. Doen jullie weer
mee? Opgeven kan tot 30 april via www.beachnta.nl. Tot ziens in juni!
Paasviering
D.v. dinsdag 11 april a.s. is er tijdens de ontmoetingsmiddag een
paasviering. U wordt van harte uitgenodigd om dit mee te vieren. We
hebben een gevarieerde middag met zang, meditatie, gedichten en
muziek. Als afsluiting is er de broodmaaltijd. De middag begint om
14.15 uur maar er is al koffie en thee vanaf 14.00 uur. Als u aan de
broodmaaltijd wilt deelnemen, wilt u dit dan doorgeven aan de fam.
Stoof voor maandag 10 april a.s. Ook als u vervoer nodig hebt kunt u
mij bellen, tel. 0294 – 230495. We hopen u allen weer te ontmoeten
in het Anker.

(advertentie)

Erelid Hengelsport Vereniging Nieuwer ter Aa
Als blijk van grote waardering voor zijn inzet en enthousiasme
heeft de Hengelsport Vereniging Nieuwer Ter Aa de heer Ben
Verbeek benoemd tot erelid van de vereniging. Op de afgelopen
jaarvergadering heeft Ben zijn erecertificaat ontvangen en er was
natuurlijk ook een bloemetje voor zijn vrouw. Onze Ben is medeoprichter van de visclub die dit jaar 30 jaar bestaat, en heeft in de
jaren alle bestuursfuncties met grote inzet doorlopen. Ook was zijn
visavond eens per jaar bij zijn oude werkgever een grote happening,
want waar vang je met elkaar nog zo’n 100 karpers op een avond, die
je dan ook nog mag herplaatsen in ons eigen clubwater. Wij hopen
dat Ben nog vele jaren erelid bij ons mag blijven.
Nog even en het is zover....Koningsdag 2017!
Een extra feestelijke dag want onze koning hoopt 50 jaar te worden. Als
oranjecomite zijn we al druk bezig om er een mooie dag van te maken.
We lichten al een tipje van de sluier op... Het thema van koningsdag
2017 is Hollands Glorie. We hopen weer op prachtige creaties tijdens
de optocht, die dit jaar voor jong én oud is! Ook zouden we het heel
erg leuk vinden als u uw tuin, gevel of raam versiert met iets echt
Hollands. De mooiste deelname verdient een echt Hollandse prijs.
We hopen dat u ons verrast zodat het dorp er extra feestelijk uit ziet.
Hoe de dag in zijn geheel eruit zal komen zien kunt u ter zijner tijd in
het programmaboekje lezen. Ook dit jaar is er weer een Oranjemarkt.
Het is fijn als er weer flink wat kramen met allerlei koopwaar op de
markt staan. Mocht u nog een kraam willen huren, om een en ander
aan de man of vrouw te brengen, of iets origineels onder de aandacht
te brengen, of uw bedrijf te promoten, dan is dat allemaal mogelijk. U
kunt tot uiterlijk 10 april a.s. uw wensen kenbaar maken bij Harry de
Koning, tel. 0294-234878 of per mail: harrydekoning59@gmail.com.
We hopen dat u er allemaal weer bij kan zijn! Een hartelijke groet van
het oranjecomite.
Beachvolleybaltoernooi
De inschrijving voor het Beachvolleybaltoernooi in Nieuwer Ter Aa is
weer gestart! Van 21 t/m 24 juni 2017 zal de parkeerplaats opnieuw
omgetoverd worden voor het jaarlijkse volley- en voetvolleytoernooi.
Dit jaar de 24e editie, ideeën voor ons 25 jarig jubileum zijn welkom!
Woensdag en donderdag zijn er de voorrondes van het volleybal. Op
vrijdagavond 23 juni is er voetvolleybal. Net als vorig jaar willen we

Op onze zorgboerderij staat de oudere mens met een beperking van het geheugen, centraal .De zorgboer en -boerin
zorgen met passie voor dagbesteding op maat. En dat op
een sfeervolle en authentieke plek met diverse soorten dieren in een prachtige omgeving.
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