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Nieuwsbrief verspreiding
Om de kosten te verminderen is er besloten om de nieuwsbrief
niet meer uit te geven in Portengen, Kortrijk en Oud Aa. Wilt
u toch de Nieuwsbrief lezen, dan is deze op te halen in het
Dorpshuis. U kunt zich ook aanmelden om de Nieuwsbrief
digitaal te ontvangen. Een berichtje naar nieuwsbriefdhog@
gmail.com en dan komt het in orde. U kunt de nieuwsbrieven
ook zelf downloaden van www.nieuwerteraa.info/nieuwsbrief

Gesponsord
Van de Rabobank hebben we een bijdrage mogen ontvangen
om weer met de senioren een uitje te maken. Wij zijn daar erg
blij mee, omdat het steeds moeilijker wordt om zelf de kosten
te dragen. Rabobank Gooi en Vechtstreek, heel hartelijk dank.
Dorpsstraat
Op dit moment is men druk bezig met de nieuwe riolering aan
te leggen tussen Dorpsstraat nummer 11 en 19, hier wordt
dan ook de waterleiding vervangen. Men hoopt de tweede
week van februari klaar te zijn. En wordt er een noodbestrating
aangelegd, totdat de gehele Dorpsstraat zal worden bestraat.
Zelfredzaam Thuis/ Uitleen
Als eerste heel veel goeds voor 2018. De ergste griepgolf
is denkelijk voorbij en nu kunnen we op het voorjaar aan.
De dagen lengen al iets en als je goed oplet merk je dat de
vogels zich al voorzichtig laten horen. In dit nieuwe jaar is
zelfredzaam thuis weer gewoon voor u beschikbaar op de
inmiddels vertrouwde manier. Als u met een vraag of een klus
zit waar u geen been in ziet, even aanbellen of opbellen en we
gaan naar een oplossing zoeken. Ook voor hulpmiddelen bij
plotseling ongemak of (ernstige) ziekte, neem gerust contact
op en wellicht is er aanbod op uw vraag. Want behalve krukken
is er een heel scala aan hulpartikelen aanwezig waar u zomaar
om verlegen kunt zitten. Denk b.v. aan: hulpmiddelen bij het
drinken geven aan iemand die in bed ligt. Of verhogers onder
de stoelpoten ( na heup operatie) -- of bed bij de bevalling. Een
papegaai, glijzeil, toiletstoel of urinaal enz. enz. Schroom niet
om een vraag te stellen. Samen komen we verder. Cok Wiebes
0234 -234571.
Koﬃe-/spelochtend
Op donderdag 15 februari a.s. is er weer een koffie-/spelochtend.
U kunt hier spontaan aan mee doen. De tijd is van 10.00 uur tot
12.00 uur. De koffie en wat lekkers staat dan weer voor u klaar.
Wilt u gehaald en gebracht worden? Neem dan even contact
op met Ineke Kroon, tel. 0294-232143. En dit is natuurlijk in het
Dorpshuis.
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NL DOET
Op 10 maart a.s. zijn we van het Dorpshuis voornemens
weer mee te doen met NL doet. Wat staat er te gebeuren, de
plantenbakken en de tafel zijn aan een beurt toe en moeten
gelakt worden. alsmede herbeplant. Ook de schuur zal grondig
onder handen worden genomen en het pleintje bij de schuur
moet opgeknapt worden. En is er dan nog tijd over of hebben
we extra mensen, dan proberen rondom het Dorpshuis nog
alles netjes te maken. Cor van Sligtenhorst coördineert deze
dag.
Klachten buurtbus
Er komen veel klachten over de buurtbus bij ons binnen. De
buurtbus rijdt o.a. te hard in het dorp en rijdt ook vaak over ’t
Laantje. Dat is niet zo als het hoort. Via de KBG is er ook een klacht
via de mail uitgegaan naar Syntus. Zelf kunt u ook een mail
sturen naar Syntus dan laat dat zien dat de klachten gegrond
zijn. Hopelijk helpt dat. Ook zal er aan de gemeente gevraagd
worden actie te ondernemen naar Syntus. U kunt naar www.
syntus.nl en dien uw klacht in. Met vereende krachten komen
we dan misschien verder.
Voedselbank
U hebt de afgelopen tijd kunnen zien dat er een rekje met
twee kratten staan in het Dorpshuis bij ‘t winkeltje voor de
voedselbank. Dit staat er als proef voor ongeveer drie maanden.
Als u in ’t winkeltje bent kunt u daar artikelen kopen met een
lange houdbaarheidsdatum en deze in één van de kratten
plaatsen. U dient daar mee ’t winkeltje en de mensen die van de
voedselbank gebruik moeten maken. Op het rekje wordt een
artikellijst geplaatst wat u in de kratten kunt doneren. Helpt u
mee dat het niet bij een proef blijft? Op deze manier kunnen we
laten zien er ook voor de armen te zijn. Dank u wel.
Wintersnoei
De gemeente heeft aangegeven dat de winter snoei voor
Nieuwer Ter Aa in week 9 begint. Ze hopen in week 10 klaar te
zijn.

Agenda
10 februari
17 februari
15 februari
28 februari
10 maart
27 maart

Sing inn ‘t Anker
Oud papier
Koffie- Spelochtend Dorpshuis
Filmavond Dorpshuis
NL DOET -Dorpshuis
Paasmiddag ‘t Anker

Oproep voor volleyballers
Al enige tijd huren wij, naar tevredenheid, de sportzaal om zo
af en toe een avond te volleyballen. Nu hebben we vaak maar
net genoeg of net te weinig spelers. Daarom deze oproep!
Zin om ook eens mee te doen op recreatief niveau, van harte
welkom. We spelen op de donderdag van 20.00 uur tot 22.00
uur. De eerst volgende data zijn 1 en 15 februari. Voor vragen
en/of info kunt u contact opnemen met Reinate Hoogendoorn
tel. 06 19989960.
Vriendschapsdoosjes voor de Alp d’ Huez
Op 6 en 7 juni a.s. gaan er weer heel veel mensen meedoen aan
het beklimmen van de Alp d’ Huez, wandelend, hardlopend, of
fietsend. Onder het motto : “Opgeven is geen optie”, in de strijd
tegen kanker. We kennen allemaal wel iemand die met deze
ziekte te maken heeft (gehad). Nu kunnen we niet allemaal die
berg op, maar we kunnen wel een kleinigheidje bijdragen als
we dat zouden willen. Mijn aandeel is het volgende: Tot 15 mei
kun je bij mij vriendschapsdoosjes bestellen. Allemaal uniek en
met de hand gemaakt, 6x6x2 cm. Met ongeveer 100 rolletjes
er in, waar een spreuk op staat die over vriendschap gaat. B.v.
“een echte vriend zie je niet, die staat achter je.” Een bijzonder
geschenkje voor een dierbare vriend of vriendin. Ik maak ze niet
zelf maar je kunt ze bestellen tot 15 mei a.s., via mijn e-mail: cok.
wiebes@gmail.com. Kosten 5 euro, betaling bij bestelling. Ze
worden op bestelling “vers” gemaakt. Eventueel kun je nog een
kleur voorkeur doorgeven. Google voor meer info over deze
grote happening op Alp d’ Huez.

Filmavond
Op woensdagavond 28 februari a.s. hopen we in het Dorpshuis
weer een filmavond te houden voor de jeugd vanaf ongeveer 12
jaar. We zijn nog op zoek naar een mooie film, welke het wordt is
dus nog een verrassing. Na het bekijken van de film willen we er
met elkaar nog wat over doorpraten. De evangelisatiecommissie
van de Hervormde kerk zet de deur van het Dorpshuis open
om 19.15 uur, we starten de film om 19.30 uur en denken rond
21.30 weer naar huis te gaan. Toegang gratis, inclusief drinken
met wat lekkers.
Ontmoetingsmiddag Hervormde gemeente
Op de ontmoetingsmiddag van januari was Wilna Shaw te gast
om ons over haar werk onder vluchtelingkinderen te vertellen.
Het was erg informatief en we kunnen haar steunen in gebed.
We konden haar een mooie gift van € 88,- meegegeven
voor haar werk. Dinsdag 27 februari a.s. is er weer een
ontmoetingsmiddag in het Anker. We beginnen om 14.15 uur
maar er is koffie en thee vanaf 14.00 uur. Voor de pauze zullen

we zingen en luisteren naar een meditatie van Ds. Vlijm. Na de
pauze willen we uw kennis testen door middel van een quiz
met Bijbelse vragen, maar ook algemene vragen. We hopen u
weer allemaal te ontmoeten en neem gerust iemand mee.
Sing inn
Op DV 10 februari a.s. is er weer een Sing inn in het Anker! De
muziekgroep heeft een aantal liederen ingestudeerd met het
thema: ‘geloof, hoop en liefde’. Iedereen die van zingen houdt,
van harte welkom ! De sing inn begint om 18:50 met koffie,
thee en fris en is rond 20:00 uur afgelopen.
Tot dan ! Lianne en Liesbeth
Vanuit het Oranje Comité
We zijn als Oranje Comité alweer druk bezig met de komende
Koningsdag! We willen hierbij vast een tipje van de sluier
oplichten. U kan dit jaar iets langer uitslapen, want het ontbijt
begint wat later! Besloten is om dit jaar geen optocht te doen.
Het gaat een gezellige dag en nacht worden! En we hebben uw
hulp nodig! We hebben Harry de Koning weer bereid gevonden
om voor ons de markt op te zetten. Maar het is elk jaar lastiger
om de kramen gevuld te krijgen. Wij zouden het echt heel leuk
vinden om weer een goed gevulde, gezellige, bruisende markt
te zien. Een plaats om elkaar te ontmoeten en te spreken, om
een leuk aanbod van producten en diensten te zien, om ook
met elkaar een sportieve uitdaging aan te gaan. Kortom een
gezellige, aantrekkelijke markt. En dat kunnen we niet zonder
uw hulp! Heeft u iets aan te bieden, of bent u een bedrijf gestart
wat nog wel wat bekendheid kan gebruiken, weet u mensen
of organisaties die het wellicht leuk vinden om op de markt
aanwezig te zijn. Deel dit met ons! Kom gerust met uw vragen
en uw ideeën! U kan het beste contact opnemen met Harry de
Koning, Ruwielstraat 22, of met een lid van het Oranje Comité.
Ook willen we hierbij gelijk de vraag neerleggen wie ons als
vrijwilliger bij bepaalde taken zou willen helpen. We hebben op
Koningsdag altijd extra handen nodig, dus heeft u zin en tijd
om uw steentje bij te dragen dan horen we dat ook heel graag!
Wij gaan ondertussen hard aan de slag om er een mooie dag
van te maken voor heel het dorp! We hopen u op deze dag te
ontmoeten! Een hartelijke groet van Liesbeth Bouthoorn, Jaco
Fokker, Ineke Kroon, Peter de Jong, Martin de Kruijff, Sandra
Wiebes, Stephanie van Selm, Arjen en Eline Peters.
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.

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