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Nieuws uit ’t winkeltje
Wegens vakantie van de school, 9 t/m 14 juni a.s.
(Pinkstervakantie), zijn de openingstijden als volgt:

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

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag

Ideeën
U kunt met uw vragen of met ideeën terecht bij de leden
van de Klankbordgroep of via e- mail: klankbordgroep@
nieuwerteraa.info

Gesloten
09.30-17.30 uur (pauze 12.30-13.00)
09.30-13.00 uur
09.30-14.00 uur (pauze 12.30-13.00)
09.30-17.30 uur (pauze 12.30-13.00)
10.00-12.30 uur

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.

Maaltijd
Op woensdag 11 juni a.s. wordt er weer een maaltijd geserveerd
in het Dorpshuis voor de 50+ en alleengaande mensen. De
inloop is vanaf 17.45 uur. Ook nu “wat de pot schaft”. Deze
keer wordt het eten verzorgd door Lise den Hertog. U komt
toch ook naar deze gezellige avond? Geef u voor zaterdag
7 juni a.s. op bij Truus v. Drogenbroek, tel. 0294-231821
of in ’t winkeltje. En… wie het eerst komt, het eerst maalt.
Kijk ook eens op www.thuisafgehaald.nl als u niet in de
gelegenheid bent om te koken. Ook wanneer u het leuk vindt
om voor anderen te koken kunt u hier terecht. Thuisafgehaald
biedt u de mogelijkheid om maaltijden met uw buren te
delen. Als kok kunt u uw maaltijden aanbieden en als afhaler
kunt u maaltijden in uw buurt ophalen. Het zou leuk zijn als
meerdere mensen hier in Nieuwer Ter Aa aan mee gaan doen.
Via http://www.bourgondie.com/Wat-de-pot-schaft/ (tel. 0647412060) kunt u op doordeweekse dagen ook een maaltijd
thuis laten bezorgen. Mensen die zelf geen eten meer willen
of kunnen koken kunnen ook contact opnemen met Stichting
Zorggroep De Vechtstreek, De Aa 50, 3621 VV Breukelen,
tel. 0346-258400, dit zijn verse diepvriesmaaltijden die eens
per week bezorgd worden. Dit was voorheen Tafeltje dekje.
Hulpverlening
Heeft u de politie, brandweer of een ambulance nodig,
dan zou het mooi zijn als deze hulpverleners u makkelijk
kunnen bereiken. Probeer er een beetje rekening
mee te houden als u of uw bezoek een auto parkeert.
AED
Deze apparaten zijn te vinden in ’t Draaipunt, Dorpshuis
“Ons Genoegen” en in ’t Anker, maar bel altijd eerst 112.
Klachten
Heeft u klachten over het dorp, bv. over defecte lantaarnpalen,

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.
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. 0294230110) of reserveer via beheerder@dhog.nl. Voor
meer info vraag aan de beheerder Jan van Sligtenhorst.
Prijzen 1 persoons kano (huur is incl. peddels):
* Een dagdeel (4 uur)
€10,00
* 1 uur			
€ 3,00
* 2 uur
€ 5,50
Prijzen 2 persoons kano (huur is incl. peddels):
* Een dagdeel (4 uur)
€ 12,50
* 1 uur			
€ 4,00
* 2 uur			
€ 7,00
Prijzen 3 persoons canadees (huur is incl. peddels):
* Een dagdeel (4 uur)
€15,00
* 1 uur
€ 5,00
* 2 uur
€ 8,50
Zwemvest		
Droog opberg box

€ 1,00
€ 1,00

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.

Agenda
18 - 21 juni
21 juni		
25 juni		
5 juli		
8 - 11 juli

Beachvollebal
Oud papier
Dorpspleinontmoeting
Viswedstrijd
Avondfietsvierdaagse

Oranje comité
Tijdens
de
Koningsdag
waren
ook
de
burgemeester en haar man bij ons in het dorp.
Het was een heel ontspannen ontmoeting met zowel het
Oranje Comité als met de bewoners. Het is het Comité
gelukt er een hele mooie dag van te maken. Het ontbijt,
de optocht (jammer dat daar weinig animo voor was),
koffiedrinken,
markt,
fietstocht, een spannende
dorpsloop
en
een
fantastische barbecue met
“koning Willem Alexander
en prinses Beatrix” als
gasten. Het was weer een
prima prestatie van de vele
vrijwilligers onder leiding
van het Oranje Comité
om er weer zo’n feest van
te maken. Dank jullie wel.

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, meld 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).
Judo
Vrijdagmiddag 23 mei jl. hebben de kinderen op de foto
hun eerste judodiploma gehaald met de daarbij behorende
gele slippen. De judoka’s hebben de door sportdorp NIKO
georganiseerde judolessen gevolgd. De lessen werden
gegeven door meester Rens, die werd bijgestaan door meester
Bauke. Gefeliciteerd met jullie diploma!

Dit jongetje mocht even
burgemeester zijn

2de Dorpspleinontmoeting: ‘Is er leven vóór de dood?’
Tijdens een eerste – levendige - ontmoeting in april hebben we
met een groep dorpsbewoners op het Dorpsplein samen van
gedachten gewisseld over de vraag ‘Is er leven ná de dood?’
Op 25 juni a.s. organiseren wij een 2de Dorpspleinontmoeting
in ons Dorpshuis, opnieuw van 20:30- 21:30 uur. Deze keer
hebben we het over de intrigerende - en voor sommigen
misschien overbodige - vraag ‘Is er leven vóór de dood?’
Na een korte inleiding gaan we over de muren van kerk en
levensovertuiging heen opnieuw met elkaar in gesprek. Het
Dorpsplein is een initiatief van: Jacob en Nienke Boxhoorn,
Bert en Marcia den Hartog, Henk van Rhee en Dina Mazzolari.
Zwembadje speeltuin
Het badje in de speeltuin is weer schoon dankzij een aantal
kinderen en ouders die flink aan het schrobben zijn geweest.
Nu kunnen op zomerse dagen ook de jongste kinderen weer
lekker spelen in het water. Het badje gaat aan vanaf 24 graden.

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.
Kapster
Op zaterdagmorgen is kapster Diana Zagt in het dorpshuis
aanwezig. Zij werkt alleen op afspraak. U kunt u haar bellen op
06-38237033 0f 0294-285810.

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.

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan
t/m 22 juni aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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