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gebiedsregisseur Irene Huisman. Met groenaannemer Verheij
heeft de gemeente een onderhoudscontract afgesloten voor
de komende jaren. In dat contract is er ook ruimte voor groen
initiatieven die u zelf kunt aandragen. De gemeente stelt hier elk
jaar een bepaald budget voor beschikbaar. De groenaannemer
kan daarbij begeleiden. Heeft u een idee om uw wijk groener en
aantrekkelijker te maken voor mens en dier? Lever uw plan dan
snel in via Kleurenbuiten.nl.

Openingstijden winkeltje
Tijdens de mei vakantie (27 april t/m 12 mei) is het winkeltje
dagelijks open van 13.00 uur tot 17.30 uur. Behalve op de
zaterdag dan is het van 10.00 uur tot 12.30 uur. Tijdens de
Koningsdag is het winkeltje open tijdens de markt u kunt daar
dan ook een bakkie met wat lekkers komen halen, uiteraard
tegen een billijke prijs.
Maaltijd
Donderdag 17 mei a.s. is het weer tijd voor de maaltijd met de
50-plussers. Dit is natuurlijk in het Dorpshuis. De zaal is open
vanaf 17.45 uur. U kunt zich voor 13 mei a.s. opgeven bij Truus
van Drogenbroek tel. 0294-231821 of bij Ineke Kroon tel. 0294232143. Wanneer u gehaald wilt worden, neem dan contact
op met bovengenoemde mensen. U wordt ook weer thuis
gebracht.
Leenauto
Er is al eerder over geschreven dat de leenauto alleen voor
dagdelen is te verkrijgen. Er wordt veel gebruikt gemaakt van
deze service. Wanneer de auto de gehele dag weg is kunnen
de mensen, die onverwachts een doktersbezoek o.i.d. moeten
afleggen (waar deze auto eigenlijk voor is bestemd) geen
gebruik maken van de auto, als deze de hele dag weg is. De
auto is ook niet voor boodschappen en woon/werkverkeer. Wij
vragen uw begrip hiervoor.
Tent in de wijk
Op woensdag 30 mei a.s. komt de gemeente Stichtse Vecht
naar Nieuwer Ter Aa voor een gesprek over een groene buurt.
De tent wordt geplaatst bij het Dorpshuis en u bent welkom
van 17.00 uur tot 20.00 uur. Laat de gemeente weten wat u als
bewoner belangrijk vindt als het gaat om een groene leefbare
omgeving. Daarom wil de gemeente met u in gesprek. Ook
verteld de gemeente wat u mag verwachten als het gaat om
het onderhoud van de openbare ruimte. U kunt ook aangeven
waar en naar welke aspecten extra gekeken moet worden. Met
de actie Tent in de wijk wil de gemeente samen met u aandacht
geven aan een groene leefbare buurt. Heeft u andere vragen
over de openbare ruimte dan kunt u die bespreken met de

Internet
Er is een gesprek geweest met leden van de Klankbordgroep, de
gemeente en KPN. Hierbij is onder andere afgesproken dat er bij
de Nieuwsbrief een bijlage komt waarin u kunt aangeven of u
snel internet wilt. De brief kunt u met uw gegevens in leveren in
’t winkeltje. Uiteraard hopen wij op uw medewerking, want als
u allen mee doet is snel internet in ons dorp een mogelijkheid.
Graag voor 10 mei 2018.
Zelfredzaam Thuis
Er was veel bedrijvigheid de afgelopen maand. Mensen lijken
steeds beter de weg te kunnen vinden naar deze vorm van hulp
bij kleine klussen en/of ongemakken. Gelukkig waren er altijd
weer vrijwilligers die bereid waren om in meerdere of mindere
mate een helpend handje te bieden. In de zomermaanden kan
het gebeuren dat u op enig moment, wegens vakantie geen
gehoor krijgt op het inmiddels vertrouwde telefoon nummer.
Maar als er zaken zijn die niet kunnen wachten, mag u contact
opnemen met de beheerder van het dorpshuis. Hij kent de
sluiproute en zal kijken wat er geregeld kan worden. Het zelfde
geld voor de uitleen van krukken, rolstoelen, rollators of andere
ondersteunende materialen.
Bezorging van medicijnen door apotheek breukelen.
We kregen signalen dat die bezorging met regelmaat als
veel te laat wordt ervaren. ‘s Avonds om 22.30 uur lijkt geen
uitzondering te zijn. Er is daarover contact geweest met de
apotheek, zij begrijpen de klacht en nemen die ook zeker
serieus. Ze gaan op zoek naar een oplossing, maar dat kost tijd.
Een advies is, om zo mogelijk, geen medicatie te bestellen op
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dinsdag welke op woensdag bezorgd gaat worden. De blister
verpakkingen moeten ook klaar gemaakt en gebracht worden.
Dan is het ook erg druk en komen de medicijnen laat. Wat wel tot
de mogelijkheden behoort, is om “eigen” vrijwilligers te werven,
om b.v. 1 x per week de medicijnen in Niewer Ter Aa rond te
brengen. We gaan er mee aan de slag en mocht u denken, “ nou,
dat zou ik best willen” - geef even een belletje naar Cok Wiebes
0294- 234571. daar voor! De weg naar de uitleenservice wordt
gevonden en geraadpleegd op uiteenlopende tijdstippen. En
daar kon tot nu toe altijd, ook letterlijk, het helpende handje
geboden worden. Het hoeft niet altijd ernstig te zijn om bij
de uitleen aan te kloppen. Want mocht u, of jij, met het oog
op het voorjaar bijv. een keertje een rolstoel willen lenen, of
een rollator om lekker even naar buiten te kunnen, om bij de
vroegere buurvrouw te buurten, ook dan kunt u bij de uitleen
terecht. Een wat langere uitleen termijn is hier voor natuurlijk
mogelijk. Bel gewoon: Cok Wiebes 0294 - 234571.
ZOA collecte
Bedankt voor uw bijdrage tijdens de collecteweek van ZOA!
Mede dankzij uw bijdrage kan ZOA mensen die slachtoffer zijn
van een ramp of conflict helpen. De opbrengst van het dorp en
buitenwijken is € 499,84 een mooi resultaat. Wilt u op de hoogte
blijven van het werk van ZOA? Ga naar zoa.nl/nieuwsbrief
Zangavond zondagsschool
We willen iedereen van harte uitnodigen op de zangavond van
de zondagsschool op D.V. zaterdag 26 mei a.s. De avond begint
om 19.00 uur in de kerk van de Gereformeerde Gemeente. Het
thema waar we met elkaar bij stil hopen te staan is: ‘’Heere, leer
ons bidden!’’ Zeven kinderen hopen deze avond afscheid te
nemen van de zondagsschool. We hopen op en bidden om een
gezegende zangavond tot eer van God! Wilt u de kinderen die
afscheid nemen en het zondagsschoolwerk gedenken in uw
gebed? We hopen u en jullie te ontmoeten! Met vriendelijke
groet, bestuur en leiding van zondagsschool ‘’de Zaaier’’.

154 t.n.v. Herv. Gem. NTA inzake restauratie. De kinderen uit
Nieuwer Ter Aa hebben allemaal een kleurplaat ontvangen. Wat
een prachtige ontwerpen zijn er binnen gekomen! De jury had
moeite om een keuze te maken. Daarom zijn er zes winnaars:
Renske van der Linden, Debora v/d Bosch, Bram Verhoef, Jara
Priem, Ralph van der Linden en Boaz van Sligtenhorst! Op de
Oranjemarkt ligt er een prijs voor jullie klaar op de kraam van
de kerk.
Dorpsbarbecue 2018
Dit jaar wordt door enkele leden van de Hervormde Kerk weer
de 2-jaarlijkse dorpsbarbecue georganiseerd. De datum is
vrijdagavond 15 juni a.s. We geven deze datum alvast aan u/jou
door zodat het al op de kalender of in de agenda genoteerd kan
worden. Nadere bijzonderheden komen in de nieuwsbrief van
de maand juni te staan. Liesbeth, Carla, Sari, Dries en Ina.
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. 06-34181298.
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 betaalt 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.

Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan
t/m 20 mei aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
Winnaars kleurplatenwedstrijd
Restauratie Hervormde Kerk Nieuwer Ter Aa
Het Glas in Lood is dringend toe aan een restauratie en de
dakleien moeten vervangen worden. Hier is veel geld voor
nodig. Door middel van fondsenwerving en diverse acties willen
we het benodigde bedrag van 376.000 euro bij elkaar brengen.
We komen nog 100.000 euro tekort. Meer informatie over de
kerkrestauratie vind u op: www.hervormdnieuwerteraa.nl . Alle
acties en giften zijn van harte welkom op NL33 RABO 031 0600
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