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Peuterbadje
Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het peuterbadje
in de grote speeltuin. Wij moeten u er echter op wijzen dat
het gebruik van dit badje geheel voor uw eigen risico is.
Er zijn enkele vrijwilligers die het badje onderhouden en
schoonmaken maar niet verantwoordelijk zijn voor het
gebruik van het badje. Inmiddels zijn er ook bordjes geplaatst.
Wanneer er problemen zijn en/of vragen kunt u terecht bij
Maria Hulsman, zij sluit dat dan kort met de KBG.
Zwemplek
Wat een drukte op de zwemplek en wat gezellig maar
toch………….. Er staat een mooie picknickbank en deze
wordt telkens versleept, dat is niet de bedoeling. Geef aan
waar jullie deze bank het liefst hebben staan dan kunnen we er
rekening mee houden. En dan, er worden spelletjes gespeeld
met stokken en palen in het water, dat geeft gevaarlijke
situaties. Ook nu staat er een afgebroken paal onder het water
bij de steiger, hoe komt ie er? En wie haalt hem er uit? Neem
je verantwoordelijkheid want als er iemand op springt of duikt
heeft ie een groot probleem. De Klankbordgroep neemt geen
enkele verantwoordelijkheid op zich, want je bent er op eigen
risico. Laten we het mooi, gezellig en leuk houden met elkaar.
Inmiddels is de paal er uit gehaald door een paar vrijwillige
jongens en mannen. Bedankt!
Bankjes
We hebben er nog even op moeten wachten maar de
bankjes bij de Koningslinde zijn inmiddels geplaatst. En
ook hier hebben we een vrijwilliger bereid gevonden dit
perkje te onderhouden door o.a. het gras te maaien. Na de
herstructurering van de Doude van Troostwijkstraat gaan we
dit perkje ook nog verder opknappen en aanpassen.
Dorpshuis
In het Dorpshuis zijn de vernieuwingen in volle gang. In ’t
winkeltje is er dubbelglas geplaatst en wordt het nog netjes
geschilderd. Er zullen ook aanpassingen komen voor wat
betreft de energie, door middel van o.a. led verlichting. Er is
al een gedeelte klaar. Ook hier zijn er vrijwilligers bezig met
het onderhoud van het perkje, het wassen van de ramen en
zo meer.
Maaltijd
Op donderdag 17 september a.s. is er weer de maaltijd voor de
50-plussers en alleen gaanden. De zaal is open vanaf 17.45 uur.
U kunt zich opgeven voor 14 september a.s. in het winkeltje of
bij Truus van Drogenbroek, tel. 0294-231821.
Kerklaan
Het zal u inmiddels niet ontgaan zijn dat de Kerklaan is
aangepast. Er is meer ruimte voor het parkeren wat de veiligheid
ten goede komt. Nu kunnen ook de hulpverleningsvoertuigen
beter doorrijden.
Begraafplaats ’t Laantje
De gebouwen(tjes) van de begraafplaats aan het Laantje
hebben een opknapbeurt gehad. Alles is geschilderd en ziet er
weer wat fraaier en verzorgder uit. Eigenlijk zouden de ramen
eens schoon gemaakt moeten worden. Ziet u het zitten om
met een groepje mensen de ramen schoon te maken, binnen
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en buiten? Er wordt geprobeerd iemand te vinden die het
hoge gedeelte op zich wil nemen. U kunt contact opnemen
met Frans Wiebes tel. 0294- 234571
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”.
Openingstijden ‘t winkeltje van Ter Aa
Maandag
13.00 – 17.30 uur
Dinsdag
08.30 – 12.30 uur en 13.00 – 17.30 uur
Woensdag
08.30 – 13.00 uur
Donderdag
08.30 – 12.30 uur
Vrijdag		
08.30 – 12.30 uur en 13.00 – 17.30 uur
Zaterdag
10.00 – 12.30 uur
Zelfredzaamheid Nieuwer Ter Aa
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Op 3 juli jl. was het zover. Om iets voor 8 uur ’s morgens meldde
de “prikzuster” met haar koffertje zich bij het Dorpshuis Ons
Genoegen. Nadat zij zich had geïnstalleerd was het tijd voor
de officiële ingebruikname van het SALTRO bloed afname
punt. Initiatiefnemer Cok Wiebes bood namens de Stichting
Behoud Leefbaarheid Nieuwer Ter Aa de prikzuster van deze
eerste ochtend Quirina en de eerste klant dhr. v. Weerdenburg
een bloemetje aan, waarbij ze haar waardering uitsprak naar
het SALTRO, welke voor een proef periode van een half jaar dit
afname punt mogelijk maakt. Deze morgen meldden zich 5
mensen voor afname. Dus het was een goed gevuld half uur.
Ook mevr. Mirjam Vredegaal, regiohoofd van SALTRO noord/
west Utrecht kwam nog even een kijkje nemen. Zij kreeg van de
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17 september
19 september
26 september

Maaltijd 50+-ers en alleengaanden
Oud papier
Rommelmarkt School met de Bijbel

beheerder voor deze gelegenheid een kop koffie aangeboden
zodat ze met de koffie ook even iets mee kreeg van de gastvrije
sfeer en de nu weer iets grotere zelfredzaamheid van ons dorp.
We zijn nu ongeveer 2 maanden verder en er zijn per keer
steeds 4 a 5 mensen geweest om bloed te laten prikken. Een
mooi aantal voor 30 min. Nogmaals de afnametijden: IEDERE
VRIJDAG VAN 8 uur tot 8.30 uur in Dorpshuis Ons Genoegen.
Met dank aan het SALTRO.

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.

Vragen? Hebt u vragen over, of hulp nodig bij kleine klusjes
in huis of tuin, boodschappen, dokter of ziekenhuis bezoek,
koken of iets van dien aard? Dan kunt u contact op nemen
met: Cok Wiebes tel. 0294-234571, Coördinator zelfredzaam
thuis.

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.

Kanotocht
Op zaterdag 11 juli jl. hebben wij gebruik gemaakt van de
kano-verhuur bij ‘t winkeltje. Vanaf die dag kan ik het iedereen
aanbevelen! Zo dicht bij huis, zo enorm genieten van een
prachtig stuk natuur. Nooit geweten dat het riviertje de Aa er
zo uit zou zien! In een kano zit je heel dicht bij het water en je
ziet dan ook direct dat dit heel schoon is, het verloop van de
Aa is heel afwisselend, breed water, waterlelies, rietkragen,
knotwilgen, grasland, ineens een bekende boerderij, de
bruggetjes waar je je toch wel even ietsje kleiner voor wil
maken als je eronder door wilt! Eigenlijk is het niet uit te
leggen, je moet het gewoon zelf ervaren! Dita van MuiswinkelOussoren

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