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Verrassend uitje ingezonden
Op donderdag 7 juli hebben we een verrassende maaltijd gehad.
Niemand wist wat ons te wachten stond maar we gingen koffie
drinken in het dorpshuis en er waren ook nieuwe gezichten bij.
We hadden wel gehoord dat we pannenkoeken gingen eten maar
waar? Tijdens de koffie was onze verbazing groot toen er een trekker
met huifkar kwam voorrijden. En er waren al wat voorzieningen
getroffen om ons in de kar te hijsen. Ook de koetsier hielp ons
een handje. We gingen de straten van het dorp door en via een
omweggetje kwamen we bij Hoeve Landzicht aan. Onderweg werd
er onder andere “we zijn er bijna” gezongen. In Hoeve Landzicht
mochten we zelf pannenkoeken bakken met diverse ingrediënten.
Het was heerlijk allemaal en we kregen ook nog een gratis ijsje.
Na het eten gingen we weer met de huifkar naar het Dorpshuis
waar de chauffeurs ons stonden op te wachten om ons weer naar
huis te brengen. Het was een zeer geslaagde “maaltijd”, echt een
verrassing! En het is voor herhaling vatbaar. De organisatie willen
we bedanken voor de zeer geslaagde verrassende middag. Een
deelneemster.
Bedankt
Naar aanleiding van het ingezonden stukje over de maaltijd willen
wij als organisatie de volgende firma’s alsnog bedanken voor de
wijze waarin ze een bijdrage hebben geleverd om deze middag/
avond tot een prachtige dag voor de senioren te bewerkstelligen.
Het betreft hier de fa. Seegers die de trekker en huifkar leverde,
Hoeve Landzicht die voor het lekkere eten zorgde en de fa.
Vossestein die een auto beschikbaar stelde. Mensen nogmaals
hartelijk dank.
Doude van Troostwijkstraat
Afgelopen 7 juli is er weer een bijeenkomst geweest i.v.m.
de reconstructie van deze straat. De bewoners zijn volledig
geïnformeerd over wat er gaat gebeuren en dat er overlast zal
zijn. Geprobeerd wordt dit tot een minimum te beperken. De
D.v.Troostwijkstraat zal een éénrichtingsstraat worden, vanaf de
Julianalaan kan er dan niet meer de D.v.Troostwijkstraat worden
ingereden. Belangrijk was dat er geen obstakels in de straat komen
en ook geen drempels. Er worden wat meer parkeerplaatsen
gecreëerd. De bewoners zijn blij dat er eindelijk wat wordt gedaan.
In het Dorpshuis kunt u terecht voor info en het bekijken van de
tekening.
Kano’s
Het Dorpshuis verhuurt kano’s en dat is erg mooi. Alleen kost het
veel moeite de kano’s in het water te krijgen omdat er bootjes,
surfplanken e.d. bij de kanosteiger liggen. Dat is echter niet de
bedoeling. Wilt u a.u.b er rekening mee houden dat dit een plaats
is voor de kano’s en onze gasten? Wij zoeken nog iemand die
op vrijwilligersbasis het stukje rondom deze steiger wil schoon
houden. Het gaat waarschijnlijk om 3 a 4 keertjes per jaar. Vind je
het iets? Dan kun je dit aangeven in ’t winkeltje.
Aanlegsteiger
Het is de bedoeling dat er eind augustus een aanlegsteiger wordt
geplaats bij de speeltuin voor bootjes. Daar mogen de bootjes die
nu in de kant liggen worden aangelegd. Dat scheelt weer in wat
betreft het aanzien. We zien er naar uit.
Maaltijd
Na alle successen van het afgelopen seizoen gaan we ook nu weer

september 2016
de maaltijden voor de 55+ dorpsbewoners organiseren. De eerst
komende maaltijd zal zijn op donderdag 15 september a.s. De zaal
is open vanaf 17.45 uur. Uiteraard in het Dorpshuis. U kunt zich
opgeven bij Truus van Drogenbroek tel. 0294 231821 of bij Ineke
Kroon tel. 0294 232143. Aanmelden voor 13 september. En wie het
eerst komt het eerst maalt.
Wist u dat…
•
Het winkeltje tijdens de vakantie periode ook heel goed
gedraaid heeft;
•
Dat de mensen en de vrijwilligers blij waren dat het elke
middag open was i.p.v. variabele tijden, en dat we het voortaan
elke vakantie zo willen gaan doen;
•
Dat het reisje voor de ouderen een groot succes was en dat
mede te danken was aan de fa. Seegers, Hoeve Landzicht en
garage Vossestein;
•
Dat de klankbordgroep en de medewerkers Dorpshuis er weer
zin in hebben na de vakantie;
•
Dat u altijd welkom bent in ’t winkeltje en het Dorpshuis;
•
Dat het ’t winkeltje niet duurder is dan Albert Heijn maar dat u
bij ons betere service krijgt.
AED
Inmiddels zullen de meeste mensen de groene kast al hebben zien
hangen aan het Dorpshuis. Dit is de AED die je kunt gebruiken als je
opgeroepen bent door HartslagNu voor een reanimatie in de buurt.
Gediplomeerde mensen kunnen hier dus gebruik van maken.
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”.
Eline zoekt een reisgenoot naar Kockengen
Beste dorpsgenoten, Onze dochter Eline gaat per 23-08-2016
werken bij Abrona, Kunst&Koffie in Kockengen, op een beschermde
werkplek. Dit gaat Eline iedere week doen van dinsdag t/m vrijdag,
van 9-16 uur. Wij zoeken voor Eline een reisgenoot, om Eline te
begeleiden naar Kockengen. Dit kan per fiets of dat Eline mee
kan rijden, met de auto. Misschien is iemand wel bereid om Eline
te brengen en/of te halen. Mocht het voor meerdere dagen en
structureel zijn, dan zitten we aan een vrijwilligers vergoeding te
denken. Als dit bij u/jou mogelijk is, wilt u dan contact op nemen
met Peter & Bianca de Jong. 0294-230737. peter.biancadejong@
xs4all.nl
Zelfredzaamheid Nieuwer Ter Aa
De zomer vordert en de vakantie loopt alweer naar het eind. Een
grote groep mensen is altijd in de weer om de zelfredzaamheid
van en in ons dorp te behouden en waar mogelijk die te vergroten.
Zo bereikte mij een voorstel om een mini depot te verwezenlijken
zoals dat vroeger bestond van het “groene kruis”. U weet wel, waar
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je een paar krukken kon lenen bij een gekneusde enkel en meer
van dat soort dingen. Wij hebben inmiddels : een rolstoel, rollator,
een easy slide ( om steunkousen makkelijk aan te trekken) glijzeil
(om iemand makkelijk te verplaatsen in bed). We zoeken nog
naar een toiletstoel, een babyfoon, krukken voor volwassenen en
kinderkrukken. Mocht u zoiets in huis hebben,het niet meer nodig
hebben en het willen afstaan voor dit doel, wilt u dan bellen met
Cok Wiebes, tel.234571. Ook voor het lenen van bovenstaande
artikelen of met andere vragen over zelfredzaamheid thuis mag u
altijd dit nummer bellen.
Zaterdag 24 september Burendag bij Dorpshuis Ons Genoegen
Op zaterdag 24 september is het Burendag voor heel Nieuwer Ter
Aa. Burendag is een initiatief van het Oranjefonds. Een jaarlijks
terugkerend feest dat je samen met de buurt viert, waarop je
gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor
elkaar en de buurt. Dorpshuis Ons Genoegen organiseert tussen
10.00-13.00 uur een Burendag met activiteiten voor jong & oud.
De school organiseert deze dag hun jaarlijkse rommelmarkt. Beide
activiteiten zijn goed te combineren en zorgen voor een gezellige
ochtend in Nieuwer Ter Aa. Het programma:
Bloempotten beschilderen en vullen met plantjes
Een creatieve activiteit voor jong en oud. Als de bloempotten gevuld
zijn met plantjes delen we ze uit aan dorpsgenoten die wel een steuntje
in de rug kunnen gebruiken. Ook willen we hiermee her en der het dorp
opvrolijken.
Oud Hollandse spelletjes
Voor de mensen die minder hebben met het creatieve en toch iets
gezelligs willen komen doen staan er leuke spellen klaar.
Heel Draai Bakt!
Wie bakt de lekkerste taart van Ter Aa? Laat ‘t Draai kennis maken met
je baktalent en maak kans op een mooie prijs! Na de prijsuitreiking
drinken we met elkaar een kopje koffie en gaan we genieten van al het
lekkers.
Handen uit de mouwen
Het onderhoud van de begraafplaats laat sterk te wensen over. De
paden staan vol onkruid. Laten we de handen uit de mouwen steken
en de begraafplaats onkruidvrij maken. Doe je met ons mee?
Voor meer informatie: kijk op het prikbord bij Ons Genoegen en
op facebook Dorpshuis Ons Genoegen. Welkom op Burendag! De
koffie staat klaar! Voor ‘Heel Draai bakt ‘en ‘Handen uit de mouwen’
kun je je voor 20 september a.s. opgeven bij het winkeltje of via
wsloesarwij@casema.nl

die geschikt zou zijn om ons team te versterken of heeft u zelf
belangstelling? Wij horen het graag! Neem voor meer informatie
contact op met Matthanje van Sligtenhorst (matthanje@hotmail.
com).
Plek beschikbaar op Peuterpret!
Voor het lopende schooljaar zijn er op Peuterpret nog enkele
plekken open op dinsdag- en/of donderdagochtend. Kinderen
tussen de 2 en 4 jaar oud leren hier spelenderwijs te wennen aan
school. Er worden nieuwe vriendjes gemaakt, leuk geknutseld en
natuurlijk lekker gespeeld. Wilt u graag meer weten dan kunt u
contact opnemen met Matthanje van Sligtenhorst (matthanje@
hotmail.com). Er staan ook folders in Dorpshuis Ons Genoegen. U
bent natuurlijk hartelijk welkom om een keertje langs te komen om
de sfeer te proeven.

Bouw je mee?
Wat hadden we fijne dagen in en om het dorpshuis op 17 en 18
augustus. Met ongeveer 50 kinderen hebben we gezongen, naar
het verhaal van Noach geluisterd en bootjes en vlotten gebouwd.
Gelukkig was het prachtig weer en hebben we ook kunnen varen
in het pierebad en in de Aa. Het was genieten, voor de kinderen en
ook voor de begeleiding!

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan
t/m 20 september aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
Nieuwe peuter juf gezocht!
Wij, de vrijwilligers van Peuterpret, zijn op zoek naar een nieuwe
juf!! Wij zoeken iemand die ons eens in de twee weken op
dinsdagochtend wil komen helpen (op vrijwillige basis, met
kleine vergoeding). Diploma’s etc. zijn niet nodig, maar enige
ervaring met kinderen is wel een pré. Peuterpret is voor kinderen
tussen de 2 en 4 jaar oud en draait volledig op vrijwilligers. Elke
dinsdag- en donderdagochtend zijn er speelochtenden. Er zijn dan
2 vrijwilligers aanwezig, eventueel versterkt met hulpmoeders. Er
worden ongeveer 8 thema’s behandeld per schooljaar waarbij er
elke week een bijpassend werkje wordt voorbereid. Weet u iemand
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