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Geen winnaar? Wel winnaar!
Vrijdag 5 juni jl. zijn er een aantal mensen van de Stichting en
de beheerder naar Woerden geweest voor de prijsuitreiking
van Leader Weidse Veenweiden. In de vorige Nieuwsbrief heeft
u kunnen lezen dat het Dorpshuis/leefbaarheid Nieuwer Ter
Aa genomineerd was. Er waren 6 categorieën en elk daarvan
had een winnaar en kon meedingen voor de overall prijs.
Dit is voor Nieuwer Ter Aa al een groot compliment en dat
is vooral te danken aan de vele vrijwilligers die zich voor het
Dorpshuis/leefbaarheid inzetten. Het Romeins Schip Woerden
is door de vakjury als winnaar uigeroepen. De publieksprijs
ging naar de Zorgboerderij uit Hekendorp. Al met al een
mooie erkenning voor ons dorp in zo’n grote gemeente als
Stichtse Vecht. Wij zijn dan ook stellig van plan dit niveau te
continueren en het liefst op een nog hoger peil te brengen.
Tijdens de drie minuten die we kregen om aan te geven
waarom wij vonden dat we met de prijs naar huis wilden
gaan, had onze voorzitter nog een mooie slotzin namelijk
“waar een klein dorp groot in kan zijn” en dat is echt wel zo.
Kano’s te huur
Ook nu zijn er weer kano’s te huur om in alle rust te
peddelen door het mooie groene landschap. Er zijn 2
éénpersoon kano’s, 2 tweepersoons en een kajak voor
drie personen. De huurprijzen zijn vanaf € 10,00 per
dagdeel of € 3,00 per uur. Dit is incl. zwemvest(en).
U kunt de kano’s reserveren bij ’t winkeltje of bij de beheerder
Cor van Sligtenhorst. Uiteraard vaart u voor eigen risico.
IJsjes
In ’t winkeltje kunt u terecht voor een lekker ijsje op
het terras of kunt u een ijsje meenemen naar huis of de
speeltuin o.i.d. Er is een ruime keuze van één ijsje tot
grootverpakking. Laat u verwennen of verwen uw kinderen.
Picknicktafel en bankjes
De picknicktafel is geplaatst bij de zwemplek en heeft hetzelfde
materiaal als de bestaande bankjes. Het is een mooie aanwinst
voor diegenen die van deze plek gebruik maken. Dan zijn er
ook twee bankjes geplaatst bij de Koningslinde ook in stijl
met het hekje, een mooie manier om er een rustpunt voor
de wandelaars en fietsers te hebben met een fraai uitzicht.
De bankjes en de picknicktafel komen uit het
leefbaarheidsbudget van de gemeente Stichtse Vecht.
Heeft u ook nog ideeën? Laat het de klankboddgroep
weten en misschien kunnen we het honoreren.
Bezoek aan Nieuwer Ter Aa 2015
Dinsdag 16 juni jl. brachten burgemeester Witteman en de
wethouders een werkbezoek aan Nieuwer Ter Aa. In het
dorpshuis Ons Genoegen lieten zij zich bijpraten over ons
dorp. Nieuwer Ter Aa is een pilot van WMO voor zorg en reintegratie en een pilot voor beheer gemeentelijk vastgoed.
Naast de klankbordgroep, het bestuur van dorphuis Ons
Genoegen, waren ook de kerken, autobedrijf Vossestein en
osv Nita uitgenodigd. Iedereen kon zijn of haar belangrijke
items onder de aandacht brengen. Het werd duidelijk dat de
bewoners van ons dorp en het buitengebied goed naar elkaar
omzien. De zelfredzaamheid en de inzet van vrijwilligers is
enorm. Jonge gezinnen en ouderen ervaren dagelijks hoe
belangrijk voorzieningen als een school, peuterspeelmorgens,
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sportclub, winkel en kerk zijn. Cok Wiebes vertelde over het
nieuw opgezette steunpunt voor hulp en zorg in het dorp.
Zij coördineert hulpvragen en brengt mensen bij elkaar als
er hulp of steun nodig is. Zij heeft er ook voor gezorgd dat
vanaf 3 juli a.s. Saltro wekelijks naar het dorphuis komt voor
bloedprikken. Het College was ook onder de indruk hoe
ondernemers van het dorp zoals autobedrijf Vossestein
een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp. Het
beschikbaar stellen van een leenauto is een fantastisch
project. Verder werd er aandacht gevraagd voor de verzakte
kerktoren, de wens voor een voetbalveld met kunstgras,
het behoud van het trainingsveld als trapveldje voor de
jeugd en trimclubs, woningbouw en behoud huurwoningen.
Opknappen Doude van Trooswijkstraat , riolering, een nieuwe
brandweergarage, beter internet. Aandachtspunten die ook
in het nieuwe uitvoeringsprogramma voor Nieuwer Ter Aa
zijn opgenomen. Hierna volgde een korte rondleiding door
het dorp waar het College uitleg kreeg over zaken die met
het leefbaarheidsbudget van de gemeente gerealiseerd zijn
en er werd een bezoek aan het Draaipunt gebracht; dat met
eigen mensen van osv Nita is opgeknapt en waar het College
ook kon zien hoe vele vrijwilligers op het parkeerterrein het
Beachvolleybalveld aan het opbouwen waren. Het was een
geslaagd bezoek , waarbij de burgemeester en wethouders
een goede indruk kregen van ons actieve dorpsgemeenschap.

Agenda
2 juli
3 juli

Maaltijd 55+ en alleengaanden
Prikdag Saltro

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”.
Aangepaste openingstijden ‘t winkeltje tijdens de
vakantieperiode (13 juli t/m 22 augustus 2015)
		Morgen			Middag
Maandag:
gesloten		
13.00 – 17.00 uur
Dinsdag:
gesloten		
13.00 – 17.00 uur
Woensdag:
10.00 – 12.30 uur		
gesloten
Donderdag:
10.00 – 12.30 uur		
gesloten
Vrijdag		
gesloten		
13.00 – 17.30 uur
Zaterdag
10.00 – 12.30 uur		
gesloten
Dringende oproep gevraagd
vrijwilliger (juf) voor peuterpret
Sinds September 2013 is Peuterspeelzaal “ De Rakkers”
definitief gestopt. Gelukkig hebben we een doorstart mogen
maken in de vorm van “PeuterPret”. PeuterPret is geen officiёle
Peuterspeelzaal maar een ontmoetingsplaats voor peuters van
2 tot 4 jaar en hun ouders. PeuterPret is geopend op dinsdagen donderdagochtend van 8.45 uur tot 11.45 uur. PeuterPret
is gevestigd in Dorpshuis “Ons Genoegen” te Nieuwer Ter Aa
en maakt gebruik van de ruimte waarin voorheen “De Rakkers”
was gevestigd.. Beide speelochtenden geven twee vrijwilligers
met behulp van een hulpouder de peuters een gezellige
ochtend. Er worden per schooljaar ongeveer 8 thema’s
behandeld waarbij elke week een werkje aan de peuters wordt
aangeboden. Verder vieren we de verjaardagen van de peuters
en de juffen, zingen we met elkaar, we spelen buiten en we
drinken de bekers leeg en eten fruit. We lezen ook veel voor!
Kortom, we geven de peuters een fijne ochtend! Wij zoeken op
korte termijn, in ieder geval na de zomervakantie, iemand die
elke dinsdag- en donderdagochtend wil werken (op vrijwillige
basis, met kleine vergoeding); bij voorkeur enige relevante
opleiding heeft maar tenminste ervaring in omgang met
peuters/kinderen. De taken zijn o.a. werkjes en verjaardagen
voorbereiden. Alle taken worden onderling verdeeld tussen
de vrijwilligers. De vrijwilligers vergaderen een aantal keren
per schooljaar met elkaar. Heeft u interesse of weet u iemand
voor ons? Meld het ons! U kunt contact opnemen met Weinie
Verwoerd, 0346-286172 of via peuterpret@live.nl. Wij zien uw
reactie graag tegemoet! Hartelijk dank!

Zelfredzaamheid Nieuwer Ter Aa
Vanaf 1 juli a.s. is er iedere vrijdag van 8.00 tot 8.30 uur
gelegenheid om bloed te laten prikken in Dorpshuis Ons
Genoegen. Lekker vroeg voor wie nuchter moet zijn bij
de afname. We willen de “prikzuster” deze eerste keer
verwelkomen met een bloemetje om onze erkentelijkheid te
tonen aan het SALTRO voor de medewerking aan dit project.
Het draagt toch weer een beetje bij aan de zelfredzaamheid
van dorpsbewoners die anders afhankelijk zijn van iemand
anders als ze b.v. naar Breukelen moeten om te laten prikken.
Verder geldt nog steeds dat als u moeite krijgt met strijken,
stofzuigen, ramen zemen of het schoonmaken van wat
hogere dingen u contact kan opnemen met Cok Wiebes tel.
234571. Ook voor eenmalige tuin – of andere klusjes, zoals
een lekkende kraan of het ophangen van een schilderij mag
u dit nummer bellen.
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. De nieuwste aanpassing is onder
andere de wandelroutes in en om Nieuwer Ter Aa.
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
reserveren bij de beheerder van het Dorpshuis Cor van
Sligtenhorst. De auto staat ook bij het Dorpshuis.

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