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60.000ste klant ‘t winkeltje
In Nieuwsbrief 53 van november 2015 heeft u kunnen lezen dat
er 55.000 klanten in ‘t winkeltje zijn geweest. Inmiddels zijn we de
60.000 alweer gepasseerd. Het is geweldig te mogen mee maken
dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van ’t winkeltje. Op de
foto ziet u de dame die een streekproduct mocht ontvangen als
60.000ste klant.

april 2016
zullen er proeven worden gedaan, onder andere van het asfalt,
sonderingen, wegfunderingen etc. Er zal dan wel wat overlast zijn
maar alles komt goed. De bewoners worden uitgenodigd om op 18
april a.s. aanwezig te zijn in het dorpshuis om hier nog even over
te praten.
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”.

Uitbreiding ‘t winkeltje
U heeft het misschien al gezien of ervaren, maar er zijn nieuwe
artikelen te koop in ’t winkeltje. Op vrijdag en zaterdag worden
er ovenverse producten verkocht, zoals appelflappen en
saucijzenbroodjes. Deze producten staan op een opvallende plaats
naast de winkeldeur, dus u kunt er eigenlijk niet om heen om
zomaar iets lekkers mee te nemen voor het weekend. En wilt u niet
voor een leeg schap staan, dan kunt u dit van te voren bestellen
in ‘t winkeltje en het komt in orde. Ook is het assortiment met
streekproducten behoorlijk uitgebreid, deze staan mooi opgesteld
in groentekisten achter in de winkel.
Bibliotheekkast
De bibliotheekkast is op een andere manier geplaatst voor meer
rust in de hal. Daarbij komt dat er een mooie schildering op is
geplaatst, door Lise den Hertog, zodat het grijze vlak nu meer
“smoelt”.
Maaltijden en spel-/koffieochtenden
De eerstkomende maaltijd is op donderdag 19 mei 2016. En om
vast in uw agenda te zetten wordt er ook een maaltijd gehouden
op 15 september 2016 en 17 november 2016. De aankomende
spel-/koffieochtenden zijn op 23 juni 2016 en 20 oktober 2016.
Uiteraard zult u in de Nieuwsbrief weer uitgenodigd en op de
hoogte worden gehouden.
Maaltijd 3 maart (ingezonden)
Op 3 maart was het weer zo ver. Wat zullen we nu weer eten? Het
is altijd weer een verrassing. Maar lekker is het eigenlijk altijd! En
de gezelligheid is er ook prima. Als je de mensen zo met elkaar
ziet kwebbelen en genieten dan is de tijd snel om. Toch nog wel
even een compliment aan de organisatie, het was top, dank jullie
wel. Misschien vindt u het ook wel leuk om bij deze groep aan te
schuiven voor een lekkere en gezellige maaltijd dan kunt u zich
opgeven, volgens mij, bij de organisatie. Een mee-eter.
Doude van Troostwijkstraat
Afgelopen week is er een bijeenkomst geweest van de KBG met
Stichtse Vecht en het ingenieursbureau Touw. Het ging om de
herstructurering van de D. v. Troostwijkstaat. Na volgende week

Aangepaste Openingstijden ‘t winkeltje van Ter Aa
Maart, April en Mei
8.30 - 12.30
13.00 - 16.30 uur
Vrijdag 25-03 (Goede vrijdag)
Zaterdag 26-03		
10.00-12.30 uur
gesloten
Maandag 28-03 (2e Paasdag)
Woensdag 30-03 (bezoek Koningin) 8.30 – 10.00 uur gesloten
Maandag 25-04		
gesloten		
13.00-17.00 uur
Dinsdag 26-04		
10.00-12.30 uur 13.00-17.00 uur
Woensdag 27-04 (Koningsdag) 10.00-12.30 uur gesloten
Donderdag 28-04		
10.00-12.30 uur gesloten
Vrijdag 29-04		
10.00 -12.30 uur 13.00 – 17.30 uur
Zaterdag 30-04		
10.00-12.30 uur
Maandag 02-05		gesloten		13.00-17.00uur
Dinsdag 03-05		
10.00-12.30 uur 13.00-17.00uur
Woensdag 04-05 		
10.00-12.30 uur gesloten
gesloten
Donderdag 05-05 (Bevrijdingsdag/ Hemelvaartsdag)
Vrijdag 06-05		
10.00 -12.30 uur 13.00–17.30uur
Zaterdag 07-05		
10.00-12.30 uur
Zelfredzaam thuis
Zo nu en dan hebben we van die dagen dat we al volop kunnen
genieten van het voorjaar. Lekker zonnetje en aangename
temperaturen. Het is ook de tijd dat we tegen “klussen” aanlopen
die wel moeten maar niet meer lukken. Een losliggende tegel op
het achterpad, de schuurdeur die klemt of een plant die gesnoeid
moet worden maar waar de kracht voor ontbreekt. Mocht u
tegen iets aanlopen waar u even een helpend handje voor nodig
hebt, dan mag u altijd bellen met uw vraag. Ook als u denkt dat u
aanpassingen nodig hebt in huis die uw alledaagse leven prettiger
en veiliger kunnen maken. Soms helpt het om er eens samen
naar te kijken en beter zicht te krijgen op een situatie. En waar het
antwoord niet direct voor handen is, gaan we op zoek!
Cok Wiebes, tel. 0294-234571

Agenda
16 april		
16 april		
18 april 		
		
14 mei		
19 mei		
18 juni		

Oud papier
Fietstocht
Bewonersavond
Herstructurering Doude van Troostwijkstraat
Wandeltocht VBWC
Maaltijd 50+-ers en alleengaanden
Viswedstrijd Visclub

Fietstocht
De zendingscommissie van de Gereformeerde Gemeente Nieuwer
Ter Aa organiseert ook dit jaar weer een fietstocht! Op DV. 16 april
2016 kunt u starten tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Fam. van der
Linden, Griendweg 1 in Tienhoven bij Maarssen. U kunt kiezen uit ±
25 of ± 40 km. Het belooft een mooie tocht te worden! Onderweg
zijn er koffie/thee, soep en diverse broodjes te koop. De opbrengst
is voor zending en evangelisatie.
Wandeltocht VBWC
Op zaterdag 14 mei 2016 organiseert de Vereniging
Brandweer Wandel Club een wandeltocht van 40 km vanuit de
Brandweerkazerne Nieuwer Ter Aa aan de Dorpsstraat. Wilt u de
uitdaging aangaan om eens met een gezellige groep (brandweer)
mensen mee te wandelen dan nodigen wij u graag uit!! Om de
ongeveer 10 km is er een uitrustpost met koffie, thee, water en wat
lekkers. Er zijn mogelijkheden om op eigen gelegenheid de tocht
in te korten, maar dat is dan wel zonder rustposten. De kosten voor
niet leden zijn € 2,00 en de start is om 7.00 uur. Heeft u interesse,
dan graag opgeven voor donderdag 11 mei 2016 per mail aan:
brand.a@casema.nl
Hengelsport Vereniging Nieuwer Ter Aa
organiseert Jeugd viswedstrijd
Op zaterdag 18 juni 2016 van 09.00 tot ca 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 wordt
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 uur aanmelden op de plek aldaar. De visclub bestaat op dit
moment uit 27 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 á € 2.50 p.p. te koop in het winkeltje
van Ons Genoegen, let dan wel op de openingstijden hiervan.

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. 0634181298.
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.

Door printproblemen deze maand helaas niet in kleur.

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