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daarvoor blijven hetzelfde. De mensen van Hoeve Landzicht
sponsoren de organisatie hierbij en zo blijft het voor iedereen
betaalbaar. U wordt verwacht om 17.00 uur bij het Dorpshuis, waar
een “bakkie” wordt gedaan, daarna zal het vertrek om 17.30 uur
zijn. Mensen die moeite hebben om naar het Dorpshuis te lopen
worden uiteraard opgehaald en weer thuisgebracht. Wel graag
even aan de organisatie doorgeven a.u.b. U kunt zich opgeven
voor 4 juli a.s. , bij Ineke Kroon, telefoon 0294-232143 of bij Truus
van Drogenbroek telefoon 0294- 231821. En wie het eerst komt,
het eerst maalt.
Winkeltijden zomervakantie
In de vakantietijd worden de winkeltijden gewijzigd. Van 11 juli tot
19 augustus is ’t winkeltje geopend:

Dorpsfeest
Wat was dat geweldig en wat een ongelooflijke sfeer was er in en
rondom het Dorpshuis en wat een prachtig weer. Dit Dorpsfeest
was er omdat het Dorpshuis een prachtige prijs heeft gewonnen
namelijk een Appeltje van Oranje. Dit leverde ook een mooi
bedrag op en zo was het mogelijk om de dorpsgenoten hiervan
te laten meegenieten. Zo waren er leuke marktkramen met
streekproducten, gezellige tafeltjes voor het gratis eten en drinken.
Ook op de jeugd was goed ingespeeld, bijvoorbeeld een levend
tafelvoetbal, lasergame, een sjoelbak van 10 meter, ook een héééél
groot dartbord en zo was er nog meer. Het was fantastisch. Iedereen
die heeft deelgenomen aan de organisatie of als vrijwilliger heeft
mee geholpen op wat voor manier dan ook wordt van harte
bedankt, om zo dit feest tot een groot succes gemaakt te hebben,
vooral Lise den Hertog is veel dank verschuldigd.
Doude van Troostwijkstraat
De plannen van deze straat zijn inmiddels rond. Op 5 juli zal er een
bijeenkomst zijn voor de bewoners, dan zal het definitieve plan
worden gepresenteerd. Deze avond is in het Dorpshuis en zal om
19.30 uur beginnen.

Politie
Deze maand hebben we kennis gemaakt met onze wijkagenten,
Alen Zivcic en Nadija Kihel. Zij zijn blij met een dorp als Nieuwer
Ter Aa, maar willen wel graag dat er gesignaleerd wordt. Dat wil
zeggen als er iets gaande is wat niet door de beugel kan dat dit
wordt gemeld. Ook ziet de politie graag dat we aan buurtpreventie
gaan deelnemen, het blijkt dat dit veel inbraken voorkomt, want
het schrikt af. Inmiddels is de post Breukelen opgeheven maar is als
servicepunt nog bereikbaar, de rest is overgeheveld naar Maarssen.
Maaltijd
De eerstkomende maaltijd zal op donderdag 7 juli a.s. zijn. Dit wordt
en bijzondere maaltijd, er wordt een zogenaamd schoolreisje voor
de ouderen georganiseerd waarna er dan in Oukoop bij Hoeve
Landzicht een pannenkoek maaltijd wordt aangeboden. De kosten

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag

13.00 uur tot 17.30 uur
09.30 uur tot 12.30 uur

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 komkommertijd bij zelfredzaam thuis. Nee, niet alleen in
de groentetuin, maar kennelijk ook wat kleine en grotere zorgen
betreft waar u hulp bij nodig zou hebben. Misschien komt het wel
door de zomer. Eerst een paar weken warm weer, dan weer flink
regen en daarna klaart het weer op. Alles groeit en bloeit dat het
een aard heeft. Wat leven we toch op een bevoorrecht stukje van
de wereld. Mocht zich echter iets voordoen waarbij u mijn hulp
zou kunnen gebruiken dan mag u mij natuurlijk bellen. Ongeacht
het weerbeeld. Cok Wiebes, 0294-2345 71.
Grafsteentje
Op de oude begraafplaats, naast de kerk is een grafje van een
kindje van 4 jaar oud. Het jongetje is op een onbewaakt ogenblik
in het water gevallen en verdronken. Regelmatig zie ik, zeker in
de zomermaanden, kindjes aan de waterkant bij de Aa die gezien
hun leeftijd zeker niet kunnen zwemmen. LEVENSGEVAARLIJK!!!
Misschien hebt u er nooit bij stil gestaan, maar een kind dat in het
water valt is na een paar seconden onder water verdwenen en
niet meer te zien. Het kind gaat niet plonzen, gillen of :”Help,help”
roepen, domweg omdat het die kans niet heeft. Het zwaartepunt
zit in het hoofd, snapt u? Als een kind valt met de fiets of wordt
geschept door een auto is er een kans dat het meevalt. Maar een

Agenda
7 juli
16 juli
17 en 18 augustus
20 augustus

Maaltijd 55+-ers
Oud papier
Kindermiddag
Oud papier

kind dat zonder toezicht in het water valt heeft die kans niet. Dus
ouders, houdt ze in de gaten, die koters. Lastig? Jazeker. Maar
misschien helpt het u als u even over de heg kijkt bij de kerk.
Ongelukken gebeuren niet altijd alleen bij de buren.
‘Bouw je mee?!’
Op D.V. 17 en 18 augustus a.s. organiseren de beide kerken van
Nieuwer Ter Aa een middag voor kinderen. De middagen staan in
het teken van het verhaal van de Ark van Noach. Waarom bouwde
Noach eigenlijk een ark? En hoe groot was de ark? Tijdens deze
middagen zullen we samen eten, vertellen, de kinderen mogen
hun eigen ark gaan bouwen; zal het lukken om ze drijvend te
krijgen? Als afsluiting zullen we op 18 augustus om 19.00 uur een
echt vuur ontsteken. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar oud zijn van
harte welkom, opgeven is niet nodig. De locatie is Dorpshuis Ons
Genoegen. Beide middagen starten om 12.00uur en duren tot
16.00uur. Ben je ouder dan 12 jaar en vind je het ook leuk om te
komen? Dan ben je van harte welkom om de jongere kinderen een
handje te helpen!

jaar weer beschikbaar gesteld door Visvereniging Nieuwer ter Aa
en door Sanders hengelsport, waarvoor veel dank. De vierde prijs,
een fijn nieuw tuigje, gaat naar: Jelle Stoof met een 17 centimeter
lange ruisvoorn. De derde prijs, een leuke vaste hengel, gaat
naar Bob Langelaar met 19 centimeter. De tweede prijs, een nog
mooiere vaste hengel gaat naar de benjamin van het stel: Micha
van Eck met 36 centimeter lag hij steeds gedeeld eerste met de
winnaar. En de eerste prijs en superdeluxe feederhengel gaat dit
jaar naar Jop Doornenbal, met vier vissen wist hij een lengte van
totaal 44 centimeter te behalen. Gefeliciteerd Jop! Ook kwamen
er steeds weer ouders en grootouders kijken hoe het met hun
(klein)kinderen was gesteld. Ook dit jaar was het jeugdvissen, weer
mogelijk gemaakt door Hengelsportvereniging Nieuwer Ter Aa en
Sanders hengelsport, wederom een groot succes! Hopelijk weer
allemaal tot volgend jaar. Hengelsportvereniging Nieuwer te Aa.
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 betaald
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.

Jeugdviswedstrijd Nieuwer ter Aa, 18 juni 2016
De dag begint goed, het is negen uur, het zonnetje schijnt en af en
toe valt er een ieniemienie beetje regen. De elf deelnemers, tien
jongens in de leeftijd 6 tot 15 jaar en één meisje, worden er niet nat
van. Ze loten allemaal een stek en degene die geen hengel hebben,
krijgen er een van de visvereniging. Het begint gelijk goed, twee
deelnemers vangen een vis van 12 centimeter (er wordt op lengte
gevist, niet op gewicht). Daarna blijft het even stil, maar er wordt zo
nu en dan toch een visje gevangen. Tegen het eind, zo rond elf uur,
krijgen we een flinke bui op onze kop, maakt niet uit, de meesten
blijven stug doorvissen. Ook aan de begeleiding, verzorgd door
visvereniging Nieuwer Ter Aa, is gedacht, de voorzitter heeft ruim
voldoende koffie meegenomen, waarvoor nogmaals dank. Ook
de kinderen worden natuurlijk niet vergeten, pakjes drinken,
snoep en chips zijn er ook voldoende. Dan is het half twaalf en
de wedstrijd zit erop, nu de prijsuitreiking. De prijzen zijn ook dit
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