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Nieuws uit ’t winkeltje van Ter Aa
Tijdens de aankomende schoolvakantie is ‘t winkeltje beperkt
open. Van 21 juli t/m 30 augustus 2014 zal ‘t winkeltje geopend
zijn op de volgende dagen en tijden.
Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag

13.00 – 17.00 uur
13.00 – 17.00 uur
10.00 – 12.30 uur
10.00 – 12.30 uur
13.00 – 17.00 uur
10.00 – 12.30 uur

Grote schoonmaak Dorpshuis Ons Genoegen
Ook het Dorpshuis heeft een grote schoonmaak nodig. Zijn
er vrijwilligers die hierin iets voor ons kunnen betekenen? Het
is de bedoeling dit gedurende de hele maand juli te doen. U
kunt zich opgeven bij de beheerder en daarbij gelijk aangeven
welke dag en tijd u iets voor ons kunt betekenen.

Subsidie Leefbaarheidsbudget
Zoals u misschien weet kunnen wij jaarlijks bij de
gemeente Stichtse Vecht subsidie aanvragen uit het
LeefbaarheidsBudget. Zo hebben
wij voor dit
jaar
aangevraagd en toegekend gekregen:
- Een kleine glijbaan van ongeveer 1.45 cm hoog voor de
allerkleinste kinderen. Deze zal geplaats worden in de grote
speeltuin.
- Een drijvende ponton van 3 x 1.20 m. voor het in- en
uitstappen van de kano’s (zie foto).

- Een bedrag voor huur van een springkussen die wij met
Koningsdag gebruikt hebben.
- Een bedrag voor huur v.an de grote zaal in het Dorpshuis
bestemd voor de maaltijden die gehouden worden voor 50+ers/alleengaanden.
- Een bedrag voor het huren van een partytent voor de
barbecue welke georganiseerd wordt door de Nederlands
Hervormde Kerk (zie bericht verderop in de nieuwsbrief ).
Wij zijn de gemeente zeer erkentelijk dat zij weer gelden ter
beschikking hebben gesteld voor ons dorp.

juli 2014
Terugkoppeling enquête ‘Zelfredzaamheid Nieuwer Ter
Aa’
Een aantal maanden geleden heeft u van ons een enquête
ontvangen. In die enquête ging het over hulpvragen, aanbod
van hulp en wensen voor het dorp. We vonden het fijn dat
velen van u de moeite genomen hebben om de enquête in
te vullen. De informatie uit de enquête hebben we besproken
met Irene Huismans van de gemeente Stichtse Vecht. De
gemeente heeft enthousiast gereageerd op het initiatief. En
ook op de ideeën die genoemd worden door inwoners van
Nieuwer Ter Aa. Momenteel onderzoekt Irene Huismans welke
mogelijkheden de gemeente heeft, om de klankbordgroep
hierin te ondersteunen. De gemeente wil de sociale
samenhang en de leefbaarheid in de dorpen bevorderen en
de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten. Een groot
aantal dorpsgenoten heeft aangegeven zich beschikbaar te
willen stellen voor hulp aan een ander. Anderen gaven juist
aan dat ze hulp goed kunnen gebruiken. Met deze inwoners
van Nieuwer ter Aa willen we op korte termijn contact
opnemen, om te kijken of we dorpsgenoten aan elkaar
kunnen verbinden. Ook zijn er een aantal wensen naar voren
gekomen. Zoals de aanwezigheid van het consultatiebureau
en bloedprikken in het Dorpshuis en activiteiten voor ouderen
en jongeren. Aan een aantal wensen wordt al gewerkt. De open
maaltijden voor ouderen zijn een succes. Ook is er een groter
sportaanbod gerealiseerd voor de jeugd. De judo trainingen
waren een succes en krijgen na de zomer hoogstwaarschijnlijk
een vervolg. Voor de jeugdgym is helaas nog geen trainer
gevonden. Dat laatste heeft de hoogste prioriteit omdat er
animo genoeg is. Als u nog suggesties heeft of vragen over de
uitkomst van de enquête, kunt u contact opnemen met Theo
den Hertog en/of Wilke Sloesarwij.
Terugblik maaltijd
De dag na onze gezamenlijke maaltijd in “Ons Genoegen”
werd mij gevraagd een stukje te schrijven. Dus bij deze.
Zelf heb ik jaren geleden met andere dames voor de Twijg
gekookt. Dat was dankbaar werk. Ook ga ik naar de eettafel in
het Bonifatiushuis in Breukelen waar ook heerlijke maaltijden
worden geserveerd. Daarom was het een verrassing dat ook
hier de mogelijkheid wordt gegeven. Dit door drie dames
opgezet. Ieder komt al opgewekt binnen. Wat zal vandaag
de pot schaften? De grote ovale tafel staat al gedekt, versierd
met een slinger verse bloemen. Al gauw wordt er een drankje
aangeboden, wat er wel in gaat want het is een warme dag.
Vandaag wordt de maaltijd verzorgd door Lise den Hertog. Zij
heeft er een buitenlands tintje aangegeven en legt uit hoe zij
daar toe kwam. Het toetje, een soort bladerdeeggebak, was
even als het andere weer heel lekker. Er is nog koffie om het

Agenda
4 juli		
5 juli		
8 t/m 11 juli
19 juli		

Dorpsbarbeque
Viswedstrijd
Avondfietsvierdaagse
Oud papier

af te ronden. Hulde aan de drie dames en onze kookster. Leuk
dat zij van ons dorp komt. Voor hen die twijfelen of ze zullen
gaan, zou ik zeggen: gewoon doen! Groet van Dinie Verheul.
Klachten
Heeft u klachten over het dorp, bv. over defecte lantaarnpalen,
losse stoeptegels en dergelijke, neem dan contact op met
de gemeente Stichtse Vecht via TIC (telefonisch informatie
centrum), tel. 14-0346 of via www.info@stichtsevecht.nl
Ideeën
U kunt met uw vragen of met ideeën terecht bij de leden
van de Klankbordgroep of via e- mail: klankbordgroep@
nieuwerteraa.info
Fiets4daagse Nieuwer Ter Aa
Van dinsdag 8 juli t/m vrijdag 11 juli a.s. zal de 2e fiets4daagse
gehouden worden, georganiseerd vanuit Dorpshuis “Ons
Genoegen”. U kunt van dinsdag t/m vrijdag tussen 18.00 en
19.00 uur starten om zo 4 leuke tochten te rijden. U krijgt een
medaille als u minimaal 3 dagen een volledige tocht heeft
volbracht. De kosten zijn € 5,00 voor de leeftijden van 12 jaar
en ouder en € 2,50 voor fietsende kinderen onder de 12 jaar.
Dorpsbarbeque
D.V. vrijdagavond 4 juli a.s. is er weer (voor de 11e keer) een
dorpsbarbeque. We willen die houden voor alle dorpsbewoners
en belangstellenden. Kosten zijn € 8,50 p.p. voor volwassenen
en kinderen op het voortgezet onderwijs, € 4,00 voor kinderen
op de basisschool. Kinderen t/m 3 jaar gratis. U/jij kunt zich
opgeven bij Carla van Dijk, Honderschelaanje 5, tel. 0294233080. Per mail kan ook, mj.vandijk@ziggo.nl. Inmiddels
hebben de dorpsbewoners een persoonlijke uitnodiging
ontvangen. Iedereen van harte welkom.
“Hengelsport Vereniging Nieuwer Ter Aa” organiseert
‘’Jeugd viswedstrijd”
Op zaterdag 5 juli 2014 van 09.00 – 12.00 uur zal er weer
een viswedstrijd op witvis voor de jeugd tot 16 jaar worden
georganiseerd bij de Aa (voor de school). De gevangen vis
word vakkundig afgehaakt, gemeten en wordt terug gezet
in het water. Het aas zal door de visclub worden verzorgd en
natuurlijk zal er tussendoor ook wat lekkers te versnaperen
zijn. Deelnemers van deze ochtend kunnen leuke prijzen
winnen. Je kunt je vanaf 08.45 uur aanmelden op de plek
aldaar.
De visclub bestaat op dit moment uit 25 leden en nieuwe
leden zijn altijd welkom, dus mocht je interesse hebben om
een keer te gaan vissen in ons gepacht viswater De Aa, dat
loopt vanaf de duiker bij de speeltuin t/m de duiker bij de
snelweg in Oud Aa, meldt je dan aan bij ‘t winkeltje van Ter
Aa. Vanaf 16 jaar zijn er dagkaarten à € 2.50 p.p. te koop in het
winkeltje ( let dan wel op de openingstijden hiervan).
Kledingbeurs PeuterPret steunt
stichting ‘Het vergeten Kind’
In september a.s. zal weer de jaarlijkse kledingbeurs gehouden
worden tegelijk met de rommelmarkt van de School met
de Bijbel. Bewaart u daarom alvast de te klein geworden
kleding (maat 92 t/m 176) van uw kind(eren). Deze kunt u
t.z.t. inleveren of zelf komen verkopen. De opbrengst van de
verkoop is bestemd voor PeuterPret maar dit jaar willen we
ook 10% van de opbrengst schenken aan een goed doel. Dit
doel is stichting ‘Het vergeten Kind’ (www.hetvergetenkind.nl).
Vergeten kinderen van 0 tot 18 jaar die mishandeld, misbruikt,
verwaarloosd, verstoten en gevlucht zijn en opgroeien in
sobere opvangcentra met minimale speelmogelijkheden. Dit
is niet hoe een kinderleven moet beginnen. De stichting geeft

deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving waar ze
kunnen spelen, bewegen en ontspannen. Ze bieden vrolijke
activiteiten en evenementen waardoor ze weer gewoon kind
kunnen zijn. We zullen u in de volgende nieuwsbrief verder
informeren over de kledingbeurs en het inleveren van de
kleding.
Poldersporten, flora en fauna met Marcel Bleekendaal
Zaterdag 12 juli a.s. zal Marcel Bleekendaal de Polderwachter
van Stichtse Vecht een rondleiding geven door onze
polders en daarbij regelmatig de polsstok gebruiken om de
tegenkomende sloten over te springen. De Flora en Fauna
wordt hierbij natuurlijk niet vergeten. U zal versteld staan wat
er bij ons in de polder allemaal leeft en groeit. Deze rondleiding
is van 13.00 – 15.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.
Opgave bij de beheerder of via beheerder@dhog.nl Deze
rondleiding is geheel gratis en wordt mogelijk gemaakt door
Sportdorp NIKO.
Jeugdgym begeleider/-ster gezocht
Een aantal maanden geleden is er via Sportdorp NIKO Judo en
Jeugdgym gestart en hier was goede belangstelling voor. Het
Judo heeft inmiddels een vervolg gekregen o.l.v. Rens, maar
helaas de jeugdgym nog niet, aangezien er geen trainer of
begeleider/-ster is gevonden. Wij van sportdorp NIKO zijn dus
op zoek naar iemand die het leuk vindt om met kinderen bezig
te zijn en deze enthousiaste kinderen (basisschoolleeftijd) een
uurtje beweging en plezier kan geven d.m.v. spelletjes of een
bewegingsactiviteit. Dag en tijd in overleg. Voor opgave of
informatie vraag bij Jan van Sligtenhorst, tel. 06-38312050 of
via beheerder@dhog.nl.
Kanoverhuur Nieuwer Ter Aa
De Kano’s liggen weer klaar om gebruikt te worden. Op de rivier
de Aa is het leuk vertoeven in onze kano’s. Wilt u huren? Kom
of bel dan naar ‘t winkeltje (tel. 0294-230110) of reserveer via
beheerder@dhog.nl. Voor meer info vraag aan de beheerder
Jan van Sligtenhorst. Kinderen zonder zwemdiploma zijn
verplicht een zwemvest bij de kano te huren! Huurders
moeten zich kunnen legitimeren. Van uw legitimatie zal een
kopie worden gemaakt. Inschrijfformulier verplicht. Kinderen
onder de 12 jaar onder begeleiding van een oudere.
Gevonden voorwerpen
Regelmatig worden er bij ‘t winkeltje spullen gebracht die
in het dorp gevonden zijn, zoals sleutels, een kettinkje,
handschoenen e.d. Mocht u iets missen of kwijt zijn geraakt
komt u dan eerst even kijken in ‘t winkeltje.
AED
Deze apparaten zijn te vinden in ’t Draaipunt, Dorpshuis “Ons
Genoegen” en in ’t Anker, maar bel altijd eerst 112.

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan
t/m 27 juli aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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