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Winkeltijden voorjaarsvakantie
In verband met de voorjaarsvakantie van 26 februari t/m                  
3 maart 2018 zijn de openingstijden van ‘t winkeltje gewijzigd. 
Van maandag t/m vrijdag is ‘t winkeltje open van 13.00 uur  tot 
17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Rectificatie buurtbus
Naar aanleiding van het artikeltje klachten buurtbus in de 
vorige Nieuwsbrief is er een gesprek geweest met het bestuur 
buurtbus De Hoef. Men hoeft met klachten niet meer naar 
Syntus maar naar de coördinator van de buurtbus. U kunt uw 
klachten aangeven bij Gerrit de Pater, telefoon 0297 286474 -06 
53199856 of depaterg@gmail.com en/of info@buurtbus526.nl

Huizenbouw
Op dit moment wordt er onderzoek gedaan om te bezien of er 
nieuwe woningen in ons dorp gebouwd kunnen worden. Na 
gesprekken met de gemeente te hebben gevoerd is er onlangs 
ook een gesprek met de provincie geweest. Voor alsnog staan 
de partijen niet negatief tegen het voorstel, alhoewel ons wel 
een lange procedurele weg in het vooruitzicht is gesteld. De 
nieuwbouw zal dan aan de “zuid-oost” kant van het dorp moeten 
worden gerealiseerd. Na de gemeente raadsverkiezingen 
worden de gesprekken voort gezet. 

Maaltijd
Donderdag 15 maart a.s. is er weer de gebruikelijke maaltijd 
voor de ouderen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Truus van 
Drogenbroek, tel. 0294 231821 of bij Ineke Kroon, tel. 0294 
232143. Opgeven graag voor 12 maart a.s. En wilt u gehaald en/
of gebracht worden, dat kan ook, even een telefoontje aan de 
genoemde dames en het komt voor elkaar. Natuurlijk is het in ‘t 
Dorpshuis, de zaal is open om 17.45 uur. 

NL doet
In de vorige Nieuwsbrief hebt u kunnen lezen wat wij met de NL 
doet dag mee willen doen. U kunt zich nog aan melden om uw 
steentje bij te dragen, bij de beheerder van het Dorpshuis, Cor 
van Sligtenhorst. Hij coördineert deze ochtend. De bedoeling is 
om op zaterdag 10 maart a.s. om 9.30 uur de werkzaamheden 
van deze ochtend door te spreken onder het genot van een kop 
koffie met traktatie. Daarna gaan we aan de slag. Doet u mee?

Zelfredzaam Thuis
Is er voor u als u vastloopt met dingen die u niet meer zelf kunt. 
Ook als u vragen heeft over structurele hulp bij huishoudelijke 
taken of persoonlijke verzorging zoals hulp bij douchen of 
steunkousen aantrekken, en niet weet waar te beginnen. Of 
de weg niet weet in de wirwar van loketten, of als u het gevoel 
heeft dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd. U mag 
bellen, dan kunnen we proberen samen een oplossing zoeken. 
Verder kunt u op dit nummer inlichtingen krijgen over de 
uitleen van zorg hulpmiddelen. Van krukken tot douche stoel 
en van rollator tot warmtekussen. Kortom, wilt u het zelf thuis 
zien te redden maar u weet even niet hoe, neem gerust contact 
op. Cok Wiebes tel. 0294-234571. 

Agenda
8 maart  Sportochtend senioren
9 maart  Bijeenkomst het Anker
10 maart NL DOET Dorpshuis
15 maart Maaltijd ouderen Dorpshuis 
22 maart Sportochtend senioren
27 maart  Paasmiddag ‘t Anker

Lege batterijen?
U kunt uw lege batterijen inleveren bij de School met de Bijbel. 
Aan het hek van de school komt een batterijenbak te hangen 
waar u de batterijen in kunt deponeren. De opbrengst gaat naar 
de school welke dit weer overdraagt aan een goed doel. Liever 
inleveren bij de school dan in de rode afvalbak thuis.

Doppenactie
De doppenactie is een groot succes geworden in het jaar 2017. 
Mede door de doppenactie, sponsors en donateurs heeft het        
€ 34.727,00 opgebracht, landelijk gezien. Er hebben 143 mensen 
een geleide hond gekregen en zijn er 178 pups geboren. In 
het Dorpshuis staat ook een doos waar u uw doppen in kunt 
leveren, u ziet wat voor nut het heeft. Dit bericht is gedeeltelijk 
overgenomen, wat de KNGF geleidehonden heeft gestuurd aan 
derden. 

Sportochtenden senioren
Vanaf  donderdag 8 maart a.s. worden er elke 14 dagen 
sportochtenden voor de ouderen georganiseerd. In eerste 
instantie is het een proefperiode. Wanneer er voldoende animo 
is wordt het voortgezet. De tweede ochtend is op 22 maart a.s.. 
Het begint om 10.00 uur in de sportzaal van het Dorpshuis.

Ontmoetingsmiddag
Op dinsdag 27 maart a.s. is er tijdens de ontmoetingsmiddag 
van de hervormde gemeente een paasviering. Op deze middag 
staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus, dit 
zullen we doen door een meditatie verzorgd door Ds. Vlijm, 
zang en gedichten. Om 14.00 uur staat de koffie en thee 
klaar en om 14.15 uur beginnen we met het programma. We 
sluiten de middag af met een broodmaaltijd. Als u hieraan wilt 
deelnemen kunt u zich  opgeven bij de familie Stoof, tel. 0294 
230495 (graag voor zaterdag 24 maart a.s. ). Heeft u problemen 
met vervoer dan kunt u ook de familie Stoof bellen. Iedereen is 
weer van harte welkom in het Anker.

Collecte ZOA
Een ramp overkomt je. Net als een conflict. Je kunt er niets 
aan doen, en toch word je erdoor getroffen. Angst en verdriet 
overheersen. Onderdak, eten en drinken vormen elke dag 
een zorg. Wanneer wordt alles weer zoals het ooit was? ZOA 
biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en 
conflicten. Omdat we in de gebieden zelf actief zijn, weten we 
wat de mensen nodig hebben. Eerst richten we ons op primaire 
behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen 
werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten we ons op 
zowel noodhulp als wederopbouw. De wederopbouw doen we 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 maart aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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samen met de lokale bevolking. Zo ontstaat de oplossing van 
binnenuit. En realiseren we een stabiele basis voor de toekomst. 
Samen zetten we ons in voor hulp, hoop en herstel in ramp- en 
confl ictgebieden. Zodat alles weer zo wordt als het ooit was. En 
misschien zelfs wel beter.

Bijeenkomst het Anker
Op D.V. vrijdag 9 maart a.s. is er een bijeenkomst in het Anker. 
Op deze avond zal als spreker Joop Gottmers aanwezig zijn. 
Hij heeft jarenlang in een wereld van drugs en criminaliteit 
geleefd. Totdat God hem redde. Hij wil vertellen hoe God heeft 
ingegrepen in zijn leven en hiervan getuigen. Een bijzonder 
verhaal. Komt u ook luisteren? U bent van harte welkom in de 
bovenzaal van het Anker. De avond begint om 20.00 uur, de zaal 
is open vanaf 19.45 uur. Aansluitend zal er een collecte worden 
gehouden, ter bestrijding van de onkosten. Tot dan.

Hoeve Landzicht zoekt versterking!
Binnenkort krijgt Hoeve Landzicht een vernieuwd concept, 
van pannenkoekenhuis naar ‘Pancakes & Steaks’. Daarnaast 
komt er weer een druk seizoen aan met vele familiedagen en 
bruiloften. Vanaf heden staan onze vacatures online, parttime 
en fulltime, waarbij wij de voorkeur hebben voor mensen uit de 
buurt. Seizoenswerk, maar ook voor het vaste team zoeken we 
versterking. 
- Klusjes jongens/meisjes (v.a. 14 jaar)
- Spoelkeuken medewerkers (v.a. 15 jaar)
- Activiteitenbegeleiders (v.a. 15 jaar)
- Keukenhulp (v.a. 15 jaar)
- Bedieningsmedewerkers (v.a. 16 jaar) 
- Feestavond medewerkers (v.a. 18 jaar)
- Ervaren bedieningsmedewerkers/leidinggevende (v.a. 30 jaar)
- Ervaren activiteitenbegeleiders (v.a. 30 jaar)
- Schoonmaakster voor 4 – 24 uur per week
Kijk op onze website www.hoevelandzicht.nl/vacatures voor 
meer informatie of solliciteer via info@hoevelandzicht.nl 

Vanuit het Oranje Comite
We zijn alweer een maandje verder en Koningsdag 2018 
krijgt steeds meer vorm! Het Thema voor deze dag zal zijn: 
“Country en Western”. Dit thema zal de hele dag op diverse 
manieren zichtbaar worden. Heeft u leuke kleding die past 
bij dit thema? Trek het dan aan op deze dag! Naar aanleiding 
van de vorige nieuwsbrief hebben ons wat geluiden bereikt, 
waarin teleurstelling te horen was over het schrappen van de 
optocht. Op Facebook hebben we daar als Oranje Comite een 
reactie op gegeven, en voor degene de geen Facebook hebben, 
hierbij een korte samenvatting: “Ondanks de oproep om mee 
te doen aan de optocht, zien we deze elk jaar kleiner worden. 
Daaruit hebben we de conclusie getrokken dat er te weinig 
animo is voor dit onderdeel. Dat vinden wij ook erg jammer. We 
doen deze handreiking: Als er voor 5 maart zich ten minste 50 
personen hebben aangemeld om mee te doen aan de optocht, 
dan herzien wij ons besluit. Inschrijven kan bij Peter de Jong, 
DvT 21, en gaat per persoon. Meedoen kan vanaf 0 tot 99 jaar!” 
Nogmaals willen we de markt onder uw aandacht brengen. We 
kunnen nog genoeg enthousiaste standhouders gebruiken! 
Helpt u mee om de markt tot een succes te maken? In de middag 
staat er weer een leuk kinderuurtje op het programma, en ook 
zullen er middagspelen worden georganiseerd. Deelname 

hieraan is individueel, en we hopen leuke spellen te organiseren 
in een echte Country en Western sfeer. Kom gezellig meedoen! 
Voor jong en oud! Uiteraard mag ook een sportieve uitdaging 
niet ontbreken, en we hopen op een spannende dorpsloop. 
We hebben al gehoord dat er jongeren aan het trainen zijn, 
dus dat belooft wat. En ja wat gaat ons de avond brengen? We 
verklappen vast dat er weer een nachttocht op het programma 
staat. En we kunnen u vast zeggen dat die heel leuk gaat worden! 
Wij gaan weer met veel enthousiasme verder. We bedanken 
jullie voor de tips die we tot nu toe hebben gekregen! Mocht u 
een idee of opmerking hebben dan staan wij daar zeker open 
voor! Hartelijke groet vanuit het Oranje Comite! Peter de Jong, 
Jaco en Ellen Fokker, Martin de Kruijff , Liesbeth Bouthoorn, 
Ineke Kroon, Sandra Wiebes, Stephanie van Selm, Arjen en Eline 
Peters

Website
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u vinden op 
www.nieuwerteraa.info. 

9, 10, 16 EN 17 MAART 
DRAAIPUNT NIEUWER TER AA

Aanvang 20:00 uur zaal open 19:30 entree: € 7,50 (t/m 12 € 5,00) kaarten verkrijgbaar
bij Truus van Sligtenhorst 06 2124 5357 of teunisentruus@casema.nl
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