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Mooi weer
Mede door het mooie weer kon er voor het eerst (17 mei) van
het vernieuwde peuterbadje gebruik worden gemaakt. Mooi
hoor dat dit in Nieuwer Ter Aa (lees Stichtse Vecht) kan. Ook
weer een voorbeeld waarin een klein dorp groot kan zijn. Bij
de zwemplek was het ook erg druk. We hopen nog enkele
aanpassingen voor de zomer te kunnen realiseren.
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Winkeltje
Het is al eens eerder geschreven maar u kunt in ’t winkeltje
veel kopen wat betreft de eerste levensbehoeften. Eigenlijk
is het uitgebreider bijvoorbeeld koel- en vriesproducten,
streekproducten en niet te vergeten de zelfgemaakte cadeaus,
en voor de prijs hoeft u het niet te laten want de prijzen liggen
onder het AH niveau. U bent welkom, de openingstijden ziet u
elders in deze Nieuwsbrief.
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”.

Bloedprikpunt
Het bloedprikpunt van Saltro heeft ook zijn meerwaarde
voor het dorp en Dorpshuis, maak er gebruik van elke
maandagmorgen van 08.00 uur tot 08.30 uur.
Fysiotherapie
Ook daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt, u hoeft dan
niet naar Breukelen. U kunt een afspraak maken voor Nieuwer
Ter Aa, bij Brouwer Swinkels fysiotherapie.
Bibliotheek
Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de bibliotheek in het
Dorpshuis, daar is ook een kast met boeken die gratis geleend
en gelezen kunnen worden, probeer het eens.
Uitleenpunt
Regelmatig worden de rollators, krukken, rolstoelen en andere
materialen uitgeleend. Het voorziet in behoefte. Heeft u daar
van iets nodig neem dan contact op met Cok Wiebes.
Ervaring met het Dorpshuis
U kunt in het Dorpshuis ook een feestje organiseren met en/
of zonder catering werd ons gezegd. Wij hadden zo’n feestje
en het moet gezegd, het was prima geregeld. De beheerder
en zijn vrouw deden het voortreffelijk. Ook de gasten vonden
het een mooie ervaring dat Nieuwer Ter Aa, als klein dorp, zo’n
mooie accommodatie heeft, waaronder ook een winkeltje,
dokterskamer en alles wat in het Dorpshuis is onder gebracht.
Wat ons betreft een goede aanrader om daar eens een feestje
of iets dergelijks te houden.
Koffie-/spelochtend
Donderdag 15 juni a.s. is er weer een koffie-/spelochtend. U
bent van harte welkom in het Dorpshuis vanaf 10.00 uur. Heeft
u moeite om naar het Dorpshuis te komen dan kunt u worden
opgehaald en thuis gebracht worden. Laat dat even weten aan
Ineke Kroon, en het komt in orde.

Zelfredzaam Thuis
Alweer een maand voorbij. De werkzaamheden aan de straten
vorderen gestaag. Het stuk dat af is ziet er prachtig uit. Op dit
moment is het rondom het winkeltje letterlijk een puinhoop.
Maar, er wordt altijd rekening gehouden met de bereikbaarheid
van het winkeltje en dorpshuis. Mocht u daar dus willen zijn en
de situatie is alweer veranderd, neem even rustig de tijd om
te kijken hoe u het beste kunt lopen, want er is altijd een pad
dat goed begaanbaar is, daar houden de werkmannen goed
rekening mee! Even opletten dus, want niemand is gebaat bij
een valpartij. En over een poosje is het leed geleden en is ons
dorp nog mooier dan het al was. Met het oog op de vakantie
periode van Zelfredzaam Thuis het volgende: Als u weet of denkt
hulp nodig te hebben bij het een of ander, is het verstandig om
dat tijdig te melden. Krijgt u bij herhaling geen gehoor, dan zit
u niet direct onthand. Wat de uitleen van zorgartikelen is dat
natuurlijk een ander verhaal. Je kunt zomaar krukken of zo
iets nodig hebben. Maar hier geldt, krijgt u bij herhaling geen
gehoor, dan mag u de beheerder van het dorpshuis, Cor van
Sligtenhorst bellen. Hij weet de sluiproute om toch contact
te krijgen met Zelfredzaam Thuis. Zijn telefoon nummer staat
altijd onder aan deze nieuwsbrief. Natuurlijk hopen we dat u
een onbekommerde zomertijd tegemoet gaat, maar mocht
u ergens hulp bij nodig hebben of iets willen vragen met
betrekking tot hulp of het aanvragen van hulp, dan mag u altijd
bellen, zo ook voor het lenen van hulpmiddelen. Cok Wiebes
Tel. 0294 234571. Samen komen we verder.
Beachvolleybaltoernooi 21 t/m 24 juni
Over een paar weken is het zo ver, het 24e beachvolleybaltoernooi
in Nieuwer Ter Aa! Wat zijn er veel enthousiaste teams om mee
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te doen dit jaar, 99 teams hebben zich aangemeld om mee te
spelen met het toernooi. Graag aandacht voor het volgende:
Twee ondergrondse containers zijn in week 25 niet beschikbaar,
het gaat om de papier- en textielcontainer. Vanaf vrijdagavond
16 juni gaan we starten met ombouwen. Wij willen u vriendelijk
verzoeken om uw auto vanaf deze avond tot en met 25 juni niet
op de parkeerplaats bij de voetbalkantine te parkeren. Alvast
bedankt voor de medewerking en we gaan er met elkaar weer
een gezellig toernooi van maken!
Oproep
Beste inwoners van Nieuwer Ter Aa, Wij, kinderen van 6 t/m 13
jaar zitten op volleybal, maar onze juffen gaan stoppen. Er is
nog niemand bereid gevonden die de lessen van de juffen over
wil nemen. Zou iemand dit willen doen, als vrijwilligerswerk,
in de gymzaal van Nieuwer Ter Aa, op de woensdagavonden
van 18.30-19.30 uur?Het hoeft niet alleen volleybal te zijn, het
mogen ook andere soorten van sport zijn, die in de gymzaal
gedaan kunnen worden. Voor info, of als u/jij dat wilt doen, kunt
u/jij zich melden bij Fam. de Jong. DvT 21. peter.biancadejong@
xs4all.nl, tel. 0294-230737. De kindervolleybalclub van Nieuwer
Ter Aa. Loes, Kristel, Xanthe, Gerinde, Marije, Inge, Hanna, Jasper,
Marije, Peter, Eveline en Leonie.
Fietsdriedaagse
Dit jaar wordt de avondfietsdriedaagse gehouden op 28, 29 en
30 juni 2017. Er worden mooie tochten uitgezet en er wordt
rekening mee gehouden dat er ook kinderen kunnen mee
fietsen. Zet u het vast in de agenda. Het wordt de moeite waard.
Kosten: € 5,00 volwassenen en € 2,50 kinderen. Starten kan om
18.30 uur vanaf het Dorpshuis.
Bouw je weer mee?!
Op D.V. 16 en 17 augustus a.s. organiseren beide kerken van
Nieuwer Ter Aa twee VakantieBijbelDagen. De middagen staan
in het teken van de Toren van Babel. We hebben weer leuke
knutselwerkjes uitgezocht. Meer info volgt nog. Alle kinderen
van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom, opgeven is niet nodig.
De locatie is Dorpshuis Ons Genoegen. Beide middagen starten
om 12.00 uur en duren tot 16.00 uur. Als afsluiting zullen we
op 17 augustus om 19.00 uur weer een vuur ontsteken. 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!
Dankwoord Oranje Comité
Beste inwoners van Nieuwer Ter Aa en omstreken. Wij, als Oranje
Comité, willen u allemaal hartelijk bedanken voor uw inbreng,
deelname, enthousiasme, en hulp tijdens de Koningsdag.
We kunnen met elkaar terug kijken op een hele geslaagde en
gezellige dag. Een dag waarop we de 50-ste verjaardag van
onze Koning Willem Alexander op een Ter Aase wijze hebben
gevierd. Zoals altijd begonnen we de dag feestelijk met elkaar
tijdens het oranje ontbijt. Wat waren we blij met uw komst, en
met het zonnetje! Het was echt een goed begin van de dag.
Tijdens het ontbijt was wethouder De Groene in ons midden.
Hij sprak namens het college van B&W enkele woorden. Helaas
moest onze burgemeester Witteman zich excuseren, hij lag ziek
op bed. (Later vernamen wij van de zeer ernstige ziekte van
onze burgemeester. Onze gedachten gaan naar hem uit, en
naar zijn familie!) De dag verliep verder zoals het moest. Het was
fris, maar het bleef op een paar spetters na, helemaal droog! We
waren ook heel blij met de vrijwilligers die ons geholpen hebben
om deze dag tot een succes te maken. En die vrijwilligers, die

hebben we hard nodig! Helpen met het halen van spullen,
klaarmaken van het ontbijt, het opbouwen en afbreken van
de markt, het invullen van het kinderuurtje, het opzetten en
afbreken van de zeskamp, het in goede banen leiden van de
dorpsloop, en bemannen van posten tijdens de nachttocht, het
verzorgen van de catering, het…. U begrijpt het al, er waren
heel veel mensen die zich ingezet hebben. Vanaf deze plaats
willen wij hen allen hartelijk danken. Zonder hun hulp was het
niet gelukt! We hopen dat u allemaal heeft genoten van deze
dag. Wij als Oranje Comité kijken er goed op terug. Nu gaan
we even genieten van onze rust, en in oktober hopen we de
lijnen uit te zetten voor Koningsdag 2018! Mocht u suggesties
hebben….. maak ze ons kenbaar! Liesbeth Bouthoorn, Peter de
Jong, Ineke Kroon, Martin de Kruijff, Jaco Fokker, Sandra Wiebes,
Stephanie van Selm, Arjen Peters en Eline Peters
Winnaars Koningsdag: Optocht:
Familie van Selm, en de Familie Den Hertog/ Post/ Plette
Versieren huizen:
Fam P. de Jong (D.v.T. 21), die de prijs doorgaf aan de Fam. De
Bruin (Ruwielstr. 6), en de Familie Den Boer, Dorpsstraat 24
Zeskamp: Volwassenen:
Fam. Den Hertog en Jeugd: Route-toeters
Dorpsloop: Jongens 5-7 jaar:
1 Jurrian Van Slooten, 2 Micha van Eck en 3 Martijn Fokker
Meisjes 5-7 jaar:
1 Minke Plette, 2 Gerrieke Meijer en 3 Rozemarijn van Slooten
Jongens 8-10 jaar:
1 Julian Klees, 2 Sean Esseboom en 3 Joas van Eck
Meisjes 8-10 jaar:
1 Gerinde van Slooten, 2 Maud v.d. Horst en 3 Jara Priem
Jongens 11-14 jaar:
1 Gerrit Metz, 2 Stijn Koekoek en 3 Tjeerd Metz
Meisjes 11-14 jaar:
1 Hieke van Rijnsoever, 2 Christel de Jong en 3 Leonie de Jong
Heren (v.a. 15 jaar):
1 Chaske van Rijnsoever, 2 Henk Meijer en 3 Arjan Lutgenhof
Dames (v.a. 15 jaar):
1 Gerdien Hulsman, 2 Bianca de Jong en 3 Marieke Plette
Nachttocht:
Groep 3 van de Fam. de Jong, Fam. Boxhoorn, Fennine v.d. Bunt
en Truus Droogenbroek
Openingstijden ‘t winkeltje
Maandag:
gesloten			
Dinsdag:
08.30 – 12.30 uur		
Woensdag:
08.30 – 13.00 uur		
Donderdag:
08.30 – 12.30 uur		
Vrijdag: 		
08.30 – 12.30 uur		
Zaterdag:
10.00 – 12.30 uur		

13.00 – 17.30 uur
13.00 – 17.30 uur
gesloten
gesloten
13.00 – 17.30 uur
gesloten

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan
t/m 20 juni aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
Contactinformatie
Telefoonnummer Winkeltje van Ter Aa 0294-230110
Redactie nieuwsbrief Marieke Plette
nieuwsbriefdhog@gmail.com
Beheerder Dorpshuis Cor van Sligtenhorst
06-34181298 beheerder@dhog.nl
Klankbordgroep klankbordgroep@nieuwerteraa.info
Website www.nieuwerteraa.info
Opmaak Bart de Koning info@bartdekoning.nl

