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aan de spelletjes die er worden aangeboden. Zin in een gezellige
ochtend? Kom dan naar het Dorpshuis en neem een kennis mee
dat verheugt de pret. Heeft u moeite met lopen, laat het weten en
u wordt opgehaald. Uw gastvrouwen zijn Roos Fokker, Truus van
Drogenbroek en Ineke Kroon.

Nominatie
Het is het dorpshuis gelukt om in de finale van de Appeltjes van
Oranje te komen. Het was vrijdag 15 januari wel een spannende
dag die overigens heel ontspannen begon. Na ontvangst door
het Oranjecomité in fort Voordijk in Groenekan werden de 40
genomineerden in 4 groepen verdeeld. Elke organisatie kreeg de
gelegenheid om zijn dorpshuis te presenteren waarna er door
de jury en de andere genomineerden vragen werden gesteld. Na
deze presentaties werden we verrast door het Oranjefonds die
elke genomineerde een prijs van € 2.500,00 aanbood vanwege de
nominatie. Dat was op zich al een prachtig resultaat en iedereen
was blij verrast met deze cheque. Na de pauze werd het meer
dan spannend want er werd aangekondigd dat er niet 8 maar 9
genomineerden naar de finale zouden gaan. Voor onze afvaardiging
bleef het het spannend tot op het laatste moment want het
Dorpshuis “Ons Genoegen” uit Nieuwer Ter Aa werd als laatste uit
de hoge hoed “getoverd”. De voorzitter van het Oranjefonds bracht
in zijn toespraak naar voren dat er een klein dorp in Nederland is
met een actief Dorpshuis. Er is namelijk in heel Nederland maar
één Dorpshuis waar een gratis leenauto ter beschikking staat. En
dat speelde zeker een rol van betekenis in de jurering. We zijn nu
uitgenodigd om op 26 mei a.s. onze opwachting te maken op
paleis Noordeinde waar de Koningin de Appeltjes van Oranje zal
uitreiken. Er zijn 3 appeltjes te verdelen. U zult begrijpen dat we
daar zeer trots op zijn. Er wordt nog een filmpje gemaakt en een
interview afgenomen voor er wordt afgereisd naar de Koningin.
Het is nog geen gelopen race en er moet nog veel werk verzet
worden voor de eindrace maar we zullen er alles aan doen om ook
in Den Haag met een gedegen presentatie te komen.
Speeltuin
Ineens werden we verrast omdat er machines in de grote speeltuin
stonden in plaats van kinderen. Wat zijn ze daar aan het doen?
Na veel vragen, telefoontjes, mails etc. werden we op de hoogte
gesteld. De “defecte” toestellen werden verwijderd en er zouden in
2018 weer nieuwe terug geplaatst worden. Leek ons geen fijn idee.
Uiteindelijk krijgen we toch dit voorjaar een nieuw speelhuisje
in de grote speeltuin en twee nieuwe wipkippen in de speeltuin
aan de Ruwielstraat. Ook is het zand vervangen door boomschors.
Jammer dat er slecht werd gecommuniceerd maar dat gaat beter
worden. We houden de vinger aan de pols en houden u op de
hoogte wanneer er nieuws is.
Spel- en koﬃeochtend
Op donderdag 3 maart a.s. is er weer een gezellige spel- en
koffieochtend. U kunt vanaf 10.30 uur in het Dorpshuis terecht voor
een kopje koffie of thee met iets lekkers. En dan kunt u zich uitleven

Honden
Dat zou toch eigenlijk niet moeten, om de mensen daarvan op de
hoogte te brengen, dat je de hond buiten het dorp moet uit laten.
Van diverse kanten wordt ons gevraagd hier iets aan te doen, er
zijn al hondjes – zoals Pluto- die daar zelf over schreven. Maar het is
waar, kijk maar eens in de Dorpsstraat even voorbij de Doude van
Troostwijkstraat. Het stinkt er en het wordt smerig. Het gebeurt ook
wel bij mensen voor of op de stoep, dat moet toch niet kunnen.
Wilt u helpen daar iets aan te doen? Laat uw hond dan buiten het
dorp zijn of haar behoefte doen. Dat stellen vele mensen zeer op
prijs.
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 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
Het is bijna niet te geloven dat we al weer aan het einde van de
maand januari 2016 zijn. Ik wens u allen van harte toe dat u ook
in 2016 zelfredzaam zult zijn en als dat niet helemaal meer of
helemaal niet meer lukt dat u dan de weg kunt vinden in “hulp
land”. Mocht u daar hulp bij nodig hebben dan vindt u onderaan
dit stukje het, ondertussen redelijk bekende, telefoonnummer en
kunnen we samen kijken wat er gewenst is en wat er gedaan kan
worden. Ondertussen is er een halfjaar verstreken nadat we hier
in ons dorp een eigen SALTRO bloedafnamepunt kregen. Ofwel
een prikpunt. De eerste tijd zat de prikzuster in de grote zaal, maar
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ondertussen strijkt ze wekelijks neer in wat het dokterskamertje
wordt genoemd. De afspraak was dat we met SALTRO in gesprek
zouden gaan na deze proefperiode, om te kijken of het haalbaar
is om hier in ons kleine dorp een vast prikpunt te behouden. Want
het moet ook rendabel zijn. Er is goed nieuws daarover want het
is inderdaad rendabel gebleken. Gemiddeld zijn er 4 mensen om
bloed af te laten nemen. En dan is het halfuurtje dat er geprikt
wordt goed gevuld. SALTRO is er tegenwoordig op maandag
(i.p.v. vrijdag) van 8.00 tot 8.30 uur. Tijdens de bijeenkomst van 21
januari heeft men kennis kunnen maken met het hospitium. Mocht
u interesse hebben het hospitium in Wilnis eens te bezoeken dan
kan dat op zaterdag 5 maart a.s. Opgeven bij Cok Wiebes en het
wordt geregeld.
Heeft u vragen over zelfredzaamheid, krijgt u iets niet meer voor
elkaar wat u vroeger zelf kon of heeft u voor kortere tijd ergens
hulp bij nodig, bel gerust Cok Wiebes 234571 en we zoeken samen
naar een antwoord.
Te huur
Zeecontainer te huur voor droge opslag, 40 foot high cube, extra
hoog. Met verlichting en stopcontact 220 volt. Bel voor meer
informatie naar : 06-51010663.

Erwtensoepactie
Denkt u nog aan de erwtensoepactie op zaterdag 30 januari? Zie
voor verdere info de vorige nieuwsbrief.
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. 0634181298.
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.

Wist u dat u alle oude nieuwsbrieven
digitaal kunt teruglezen via:
www.nieuwerteraa.info/nieuwsbrief
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a.s. zijn de toegangskaarten weer te koop bij Truus v Sligtenhorst,
Julianalaan 10 , tel. 0294-231637 of truusenteunis@casema.nl. De
kaarten kosten p.p. € 7,50 voor volwassenen en € 5,- voor kinderen
t/m 12 jaar.
(T/M 12 € 5,00)

Ontmoetingsmiddag
Op dinsdag 1 maart a.s. is er weer een ontmoetingsmiddag in
het Anker. We beginnen met zingen en een meditatie door Ds.
G.H.Vlijm. Na de pauze is er een diavoorstelling over Australië. De
middag begint om 14.15 uur, de koffie en thee staan klaar vanaf
13.45 uur. Om 16.30 uur sluiten we af. Iedereen is welkom en neem
gerust iemand mee.

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