nr. 47
Er is weer overleg geweest met een delegatie van de
Klankbordgroep en de gemeente. Hier volgt een zeer korte
opsomming wat er is afgesproken en wat er al gedaan is.
Bosdijk Dat is inmiddels geasfalteerd en de bermen worden
aangevuld en de belijning z.s.m. geplaatst.
Doude van Troostwijkstraat We zijn zeer teleurgesteld dat
de herstructurering nog even op zich laat wachten. Er wordt
geprobeerd toch nog in 2015 een begin te maken en het af te
ronden in 2016. De problemen liggen in de riolering.
Honderdschelaantje Wordt opgeknapt en geasfalteerd.
Kerklaan Wordt het parkeerprobleem aangepakt. Er komen in
het gras graskeien te liggen om de weg iets breder te maken
zo dat het verkeer er veilig kan rijden
Koningslinde Dat stukje wordt door de KBG opgeknapt en er
komen twee bankjes te staan in de stijl van het hekje.
Oud Aa Daar worden op de plaatsen waar dat nodig is de
bermen aangevuld en vlak gemaakt.
Westkanaaldijk Daar zal de laatste uitwijkhaven weer
aangepast worden, gevraagd is daar een officiële uitwijkhaven
te realiseren.
Zwemplek De gemeente gaat de struiken aanpakken en
snoeien. Ook komt er een picknicktafel bij.
Verder Is er afgesproken dat de gemeente en de KBG
nog nauwer proberen af te stemmen wat betreft de
zelfredzaamheid in en om dorp. Voor kleine problemen zoals
ook verder in de Nieuwsbrief staat vermeld kunt u contact
opnemen met TIC telefoon 14-0346.
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”.
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te voorkomen. Frits van de Kant van Het Beveiligingscentrum
vertelt over allerlei organisatorische maatregelen met een
prijs voor de beste tip uit het publiek. Tevens zal een exinbreker aan de hand van zijn ervaringen vertellen wat u
het beste kunt doen om hem buiten de deur te houden. In
Nieuwer ter Aa wordt deze informatiebijeenkomst gehouden
op donderdagavond 9 april a.s. in Dorpshuis Ons Genoegen,
Doude van Troostwijkstraat 20. Graag vooraf aanmelden
via info@dannytimmer.nl of tel: 0346 – 257777. Verdere
inlichtingen bij Welzijn Stichtse Vecht, Herman de Haan, tel:
0294 – 230400 of e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl . Zie ook de
website: www.welzijnstichtsevecht.nl
Paaszangdienst Hervormde Gemeente
Op D.V. zaterdag 4 april a.s. zal er in de Hervormde Gemeente
een paaszangdienst gehouden worden met als thema ‘Nog
één nacht slapen...’. Aanvang 19.30 uur. Medewerkenden aan
deze avond zijn: Chr. Gem. koor Hiddai uit Wilnis, o.l.v. Wim
van Dijkhuizen, Geeske van Laar, (soliste), Leonard Seeleman
(orgel), Anne de Jong (piano) en ds. Vlijm, (meditatie). U bent
van harte welkom!
Fysiotherapie Brouwer-Swinkels in Nieuwer Ter Aa
U kunt vanaf heden ook bij Lara Schiedon terecht bij
fysiotherapiepraktijk Brouwer-Swinkels cs in Nieuwer Ter Aa.
Zij doet ook de trainingen Blijvend Fit! Voor meer informatie
over onze sportgroepen en specialisaties verwijs ik u naar
onze website. U kunt bij de fysiotherapeut in principe
terecht zonder verwijzing van de huisarts. Er zijn nieuwe
openingstijden:
Maandag
13:00 – 18:00
Stephanie
Dinsdag
08:00 – 12:30
Lara
Woensdag
08:00 – 13:00
Ingrid
Donderdag
08:00 – 12:30 en 15.00–18.00 Lara en Tay
Vrijdag
08:00 – 13:00
Stephanie
Zaterdag Gesloten.

U kunt wel op onze
locaties in Breukelen terecht

Gewijzigde openingstijden winkeltje van Ter Aa in april
Vrijdag 3 april (Goede vrijdag): 8.30 –12.30 en 13.00– 16.00 uur
Maandag 6 april (2e paasdag): gesloten
Maandag 27 april (Koningsdag): 11.00 –13.00 uur
Een kopie maken?
Dat kan in het Dorpshuis. U kunt daar terecht voor een
enkelzijdige kopie of tweezijdig op A4 formaat en ook op A3
formaat tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Ook kunt u met uw
stick terecht om rechtstreeks te printen of via het e-mailadres
van het Dorpshuis. U bent welkom.
Voorlichting inbraakpreventie in Nieuwer Ter Aa
Preventie is een manier om de kans op woninginbraken te
verkleinen. Daarom houdt Danny Timmer Beveiligingen
in samenwerking met Welzijn Stichtse Vecht een serie
informatieavonden over dit onderwerp. Tijdens de avond
worden praktijkvoorbeelden getoond uit uw eigen dorp en
krijgt u informatie over wat u zelf kunt doen om woninginbraak

Agenda
4 april
8 april
9 april
11 april
11 april
16 april
18 april
13 juni
17 t/m 20 juni

Paaszangdienst Hervormde Gemeente
Dorpsplein
Voorlichting inbraakpreventie
Fietstocht zendingscommissie Geref. Gem.
Wandeltocht VBWC
Zelfredzaamheid oefenmiddag
Oud papier
Viswedstrijd
22e Beachvolleybaltoernooi

Vecht en Plassen fietstocht
Op D.V. zaterdag 11 april a.s. kunt u een fietstocht maken in
de omgeving van Nieuwer Ter Aa. Inschrijven kan tussen
10:00 – 12:00 uur bij de startplaats: Ter Aaseweg 14, 3626 AA
te Nieuwer Ter Aa. U kunt kiezen uit een route van ± 25 km of
van ± 40 km. De kosten zijn € 5,00 p.p. (met een max. van €
25,00 per gezin). De opbrengst is tbv. Zending & Evangelisatie
Geref. Gem., Info: 0297-262140 of 06-34181298.
Oppas, huiswerkbegeleider, schoonmaakster...
Zoekt u oppas? Huiswerkbegeleiding? Of een schoonmaakster?
Ik, Arnaa Meints, kan u helpen! Ik ben een 22 jarige studente
die net is komen wonen in Nieuwer Ter Aa en ik zoek een
bijbaantje. U kunt mij bellen of mailen via deze gegevens:
meintsarnaa@outlook.com Tel. 06-31911450.
Loop eens voor een goed doel !!!
Als je nou toch graag wandelt loop dan eens voor een goed
doel, dachten wij. Op zaterdag 28 maart 2015 vanaf 09.00
uur lopen Jaap Kroon, Jan van der Ham, Sjoerd en Arie Brand
een halve marathon 21,1 km op de loopband bij PK sport
in Vinkeveen. PK sport organiseert op die dag een “goede
doelen dag” voor Villa Joep. Dat is voor kinderen met Neuroblastoom kanker, een buiten de schedel gelegen vaste tumor
bij kinderen. De dag zit vol met gesponsorde oefeningen zoals
bv. een 3 uur Spinning Workout, een Bike-Run-Bike en een
Squashtoernooi en nog meer sporten. Deze uitdaging gaan
wij aan in de 4 kleuren wandelshirts van de VBWC/VRU. Verder
is uiteraard iedereen van harte welkom om deze dag te komen
kijken of aan te moedigen en misschien per km te sponseren
voor dit goede doel. Er staat ook een bus voor sponsering en
giften in het winkeltje van Ons Genoegen.
Sportieve groeten van Jaap, Jan, Sjoerd en Arie
Uitnodiging Wandeltocht in Nieuwer Ter Aa
Zaterdag 11 april 2015 word de vijfde oefentocht van ons
wandelseizoen door de VBWC (Vereniging Brandweer Wandel
Club) georganiseerd. De tocht is 40 km lang en gaat van
Nieuwer Ter Aa naar Vinkeveen-Wilnis-Mijdrecht-Molenlandlangs de kromme Mijdrecht-Woerdeseverlaat-KamerikOortjespad-Teckop-Hollandse Kade-Spengen-Geerkade langs
de Heicop-Portengen-Kanaaldijk en terug naar Nieuwer Ter
Aa. De start van deze wandeltocht is om 07.00 uur vanuit
de brandweerkazerne van Nieuwer ter Aa, gelegen aan de
Dorpsstraat 19A (3626 AC). De verzorging onderweg zal door
de collega’s van de post Nieuwer Ter Aa geregeld worden. Er
zal op de 9-17-26 km’s en op 34 km een rustpost zijn met koffie,
thee of een frisdrankje. Wandelaars met een auto die aan deze
wandeltocht willen deelnemen kunnen hun auto parkeren op
het parkeerterrein aan de Van Renessestraat. Wij willen u er op
wijzen dat u deze wandeltocht op eigen risico loopt. Graag
willen wij de wandelaars die aan deze tocht willen deelnemen,
vragen om zich uiterlijk donderdag 9 april a.s. per e-mail aan
te melden bij brand.a@casema.nl. Deelname kost €2,50 p.p.
Zelfredzaamheid Nieuwer Ter Aa
Ziet u er wel eens tegen op om uw dekbedhoes te verschonen?
Kost best veel energie dat geschud,gefladder en gewapper. Of
heeft u last van uw schouders en is het daarom zo’n klus? Op
donderdag 16 april a.s. kunt u in het dorpshuis een nieuwe,
manier aanleren om een schone hoes om uw dekbed te doen.
Zonder schudden enz. Niet door de hoes binnenstebuiten te
keren, zonder gebruik van wasknijper of veiligheidsspelden.
Gewoon, hoes neerleggen, dekbed er op en vervolgens erin
schuiven. Het is een simpele energiesparende manier maar je
moet het even gezien hebben! Er is voldoende oefenmateriaal
aanwezig. We beginnen om 14.30 uur en de koffie/thee staat
klaar. Er kunnen per keer ongeveer 10 mensen mee doen,
maar als de groep veel groter wordt , herhalen we het nog

een keer. Deze middag is niet alleen voor senioren dames,
ook heren zijn welkom. En er is geen leeftijdsbeperking, dus
ook de jongere generatie is welkom. Donderdag 16 april van
14.30 tot 16.00 uur in Dorpshuis Ons Genoegen. Vanwege de
groepsgrootte is het fijn als u zich van te voren even aanmeldt
bij Cok Wiebes tel. 234571. Langer zelfredzaam? Kom en
oefen mee.
Dorpsplein
Waar komt onze kleding vandaan? Hoe eerlijk wordt dat
geproduceerd? En natuurlijk: Wat is onze eigen bijdrage in het
geheel? (Hoe) kunnen wij bijdragen aan een betere wereld
op dat gebied? Deze vragen en meer komen aan de orde bij
de volgende bijeenkomst van het Dorpsplein. We zullen een
aangrijpende documentaire laten zien en daar dan verder met
elkaar over doorpraten. Iedereen is welkom op 8 april a.s. in
het dorpshuis. We zullen om 20.00 uur beginnen en de koffie
staat klaar vanaf 19.45 uur. Vragen? Spreek één van ons aan:
fam. Boxhoorn of fam. Bert en Marcia den Hartog.
Viswedstrijd
Hengelsport Vereniging Nieuwer Ter Aa organiseert een jeugd
viswedstrijd. Op zaterdag 13 juni 2015 van 09.00 – 12.00 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 deze ochtend kunnen leuke prijzen
winnen en je kunt je vanaf 08.45 aanmelden op de plek aldaar.
De visclub bestaat op dit moment uit 25 leden en 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 Ter Aa, let dan wel op de openingstijden hiervan.
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.
Peuterpraat
Jongetje staat met de vliegenmepper in de aanslag en zegt:
papa, mag ik die spin dood slaan? Nee, natuurlijk niet, zet de
spin maar buiten zegt zijn pa. Waarna het zusje aanvult : Het is
toch een vliegen mepper en geen spinnenmepper!

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan
t/m 20 april aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
Contactinformatie
Telefoonnummer Winkeltje van Ter Aa 0294-230110
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