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Maaltijd
Op donderdag 18 mei a.s. is er weer een maaltijd voor de 
ouderen. U bent welkom vanaf 17.45 uur. Wilt u zich hier 
voor opgeven? Dat kan bij Truus van Drogenbroek, tel. 
0294-231821 of bij Ineke Kroon, tel. 0294-232143. Doe dat 
voor 15 mei a.s. dan bent u er zeker van dat u een plekje 
krijgt. De prijs blijft het zelfde, € 10,00 per persoon voor 
een minimaal 3 gangenmenu. Wanneer u moeilijk ter 
been bent dan wordt u uiteraard gehaald, laat dat maar 
weten aan de bovengenoemde personen en het komt in 
orde. De maaltijd vindt plaats in het Dorpshuis.

Peuterbadje
Misschien heeft u het al gezien maar het peuterbadje 
begint gestaag zijn nieuwe gestalte te krijgen. Mooi dat 
er zo veel vrijwilligers zijn die hun schouders hieronder 
hebben  gezet en nog steeds zetten.  

Aangepaste winkeltijden Koningsdag
In verband met Koningsdag is het winkeltje op 27 april 
open van 10.30 uur tot 13.00 uur.

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 voorjaar en het aanleggen van de nieuwe riolering 
en de vernieuwing van de straten heeft een aanvang 
genomen. Hier en daar is er wel eens een hindernis die 
genomen moet worden, b.v. een berg zand die op de 
weg ligt. De bestrating die is verdwenen. Of een hele 
straat die afgesloten is. Zelfs Koningsdag wijkt af van de 
normale plaats om het  programma uit te voeren. Wij 
weten echter dat het allemaal weer voorbij gaat. Het 

Agenda
18 mei  Maaltijd ouderen
20 mei  Oud papier
21 t/m 24 juni Beachvolleybaltoernooi
1 juli  Jeugd viswedstrijd

wordt mooier en beter, dat is de bedoeling achter deze 
wanorde. Zelfredzaam thuis hoopt echter wel dat u allen 
voorzichtig bent met het nemen van die hindernissen. 
Ook al kunt u tegenwoordig in een handomdraai krukken 
of een rolstoel lenen, beter is het om ongelukjes voor te 
zijn. Overigens loopt het prima met de uitleen van zorg 
hulpmiddelen. Sinds de het startschot op 16 februari 
vonden 8 mensen de weg naar het uitleenpunt. Een 
lijst met de uit te lenen artikelen hangt in de hal bij het 
winkeltje. U kunt daar ook om een exemplaar vragen om 
mee te nemen als daar behoefte aan is. Wilt u graag thuis 
op uw gemak bekijken wat er in het magazijn aanwezig is, 
maar u kunt niet (meer) naar het winkeltje, geef dan even 
een  belletje en de lijst komt in uw brievenbus.

Omdat er ook van buiten ons dorp volop spullen 
ingebracht zijn, groeit de voorraad van sommige artikelen 
naar een omvang die we niet allemaal zelf nodig zullen 
hebben. Daarom is gezocht naar een goed volgend 
leven voor een paar rollators en een rolstoel. Er is een 
contactpersoon gevonden die regelmatig naar Roemenië 
rijdt en altijd graag spullen meeneemt. Dit geldt ook voor 
verbandmiddelen en incontinentie materiaal enz. De 
mensen op die plek leven permanent tussen zandhopen 
en modderplassen, vaak zonder elektriciteit en medische 
zorg. Alle hulp is dus heel erg welkom. Wanneer u 
iemand spreekt die dit soort spullen kwijt wil, ze mogen 
onderstaand nummer bellen. Natuurlijk geldt ook nog 
altijd dat u voor hulp, of overleg daar over, contact op 
mag nemen. Kleine klussen in huis of tuin, dokters bezoek 
of ergens anders even een chauffeur voor nodig, advies of 
een oriënterend gesprekje over hoe het nu verder moet 
schroom niet en bel even. Hetzelfde geldt ook als u een 
artikel uit de uitleen nodig hebt. Cok Wiebes 0294 234571 

Hengelsport Vereniging  organiseert 
Jeugd viswedstrijd
Op zaterdag  1 juli  2017 van 9.00 uur tot ca. 11.30 uur 
zal er weer een viswedstrijd  op witvis voor de jeugd tot 
16 jaar worden georganiseerd voor de school bij de Aa.  
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 
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deze ochtend kunnen leuke prijzen winnen en je kunt je 
vanaf 08.45 uur aanmelden op de plek aldaar. De visclub 
bestaat dit jaar 30 jaar en heeft  27 leden. Nieuwe leden 
zijn altijd welkom, je kan dit doorgeven in het winkeltje. 
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. Vanaf 16 jaar zijn er dagkaarten à € 2.50 p.p. te koop 
in het winkeltje van “Ons Genoegen”,  let dan wel op de 
openingstijden hiervan. Namens de visclub. 

Urker mannenkoor Enéas zingt in de Hervormde kerk 
in Nieuwer Ter Aa
Op zaterdag 20 mei zingt het Urker Mannenkoor Enéas 
in de gotische dorpskerk van de Hervormde Gemeente 
te Nieuwer ter Aa. De plaatselijke predikant ds. G.H. Vlijm 
verzorgt  een korte meditatie. De opbrengst van deze 
koor- en samenzangavond is voor het werk van Janneke 
Galvão-Hulst onder de kinderen in de favelas van Rio de 
Janeiro. In 1994 begon Janneke Hulst haar werk onder 
de straatkinderen in Rio de Janeiro. Nog steeds mag ze 
de kinderen in de krottenwijken van Rio de Janeiro een 
helpende hand bieden. Inmiddels is Janneke getrouwd 
met Fernando Galvão en hebben ze twee kinderen. 
Janneke en Fernando werken, samen met een klein team 
van vrijwilligers, met name in de favelas Manguinhos en 
Pedra Lisa. Elke dag worden in beide favelas kinderclubs 
georganiseerd. Op deze manier proberen Janneke en 
Fernando de kinderen met het Evangelie in aanraking te 
brengen en hen, waar mogelijk, sociale en pedagogische 
ondersteuning te bieden. Zaterdag 20 mei komt het Urker 
Mannenkoor Enéas voor het werk onder de kinderen in de 
favelas in Rio de Janeiro zingen. Het thema van de avond 
in de dorpskerk te Nieuwer ter Aa is “Een helpende hand”. 
Het Urker Mannenkoor Enéas is in 1997 opgericht en zingt 
bekende psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Het 
koor staat onder leiding van de jonge dirigent Hendrik 
van Veen, die ook een begaafd organist en pianist is. 
Organist is de jonge Hugo van der Meij uit Katwijk. Hij 
zal de samenzang begeleiden. Het belooft een mooie  
muzikale avond te worden. De plaatselijke predikant ds. 
G.H. Vlijm verzorgt de meditatie en de voorzitter van de 
Stichting Jafet, die het werk van Janneke Galvao-Hulst 

ondersteunt, Rien Bogerd zal een appelwoord spreken. Er 
wordt geen entree voor deze bijzondere avond gevraagd. 
Wel zal er een collecte worden gehouden. De avond 
begint om 19.30 uur. Een ieder is van harte welkom.

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. 

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.


