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Openingstijden ‘t winkeltje van Ter Aa
Zoals gebruikelijk met de vakantie’s passen we nu ook weer de 
winkeltijden aan. Vanaf 9 juli t/m 25 augustus a.s. is ’t winkeltje 
open op maandag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 uur en op 
zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Voedselbank
In het Dorpshuis staan kratten waar u verpakte etenswaren 
kunt plaatsen voor de voedselbank. Bent u in ’t winkeltje, neem 
een extra boodschap mee en doe die dan in één van de kratten. 
U dient dan twee doelen: de omzet van de winkel en het geven 
aan de armen.

Kanoën
Weet u dat we nog steeds kano’s verhuren? U kunt daar met de 
beheerder van het Dorpshuis contact over op nemen.

Jeu de boules
Het dorp heeft een mooie jeu de boulesbaan nabij het 
Dorpshuis. Deze baan is vrij toegankelijk voor iedereen. U kunt 
een setje ballen huren via ‘t winkeltje à € 2,00.

Fietsdriedaagse
De jaarlijkse � etsdriedaagse, georganiseerd vanuit het 
Dorpshuis, is dit jaar op dinsdag 3 juli, woensdag 4 juli en 
donderdag 5 juli. De start is alle dagen om 18.30 uur vanaf het 
Dorpshuis. De kosten zijn € 5,00 per volwassene en € 2,50 voor 
kinderen. U � etst toch ook mee? Goed voor de gezondheid, 
gezelligheid en sfeer. U bent van harte welkom. Wij willen u er 
wel op wijzen dat u deel neemt voor eigen risico.

Zelfredzaam Thuis en de Uitleen
Beiden te bereiken op tel. nummer 0294-234571. Als u geen 
gehoor krijgt  en niet wordt teruggebeld op dezelfde dag, kunt 
u contact opnemen met de beheerder van het Dorpshuis. Hij 
kent de sluiproute en helpt u verder. Ook zijn we nog steeds in 
overleg met Apotheek Breukelen, om te proberen de bezorging 
van de medicijnen in ons dorp, naar een vroeger tijdstip te 
krijgen dan nu vaak het geval is. Onze inzet is om in ieder geval  
eens per week de medicatie in de middag bezorgd te krijgen, 
zodat mensen die ‘s avonds de deur niet meer willen opendoen 
de medicijnen in de middag  kunnen laten bezorgen. Er zijn een 
paar vrijwilligers gevonden die bereid zijn dit op zich te nemen. 

Agenda
3, 4 en 5 juli Fietsdriedaagse
7 juli  Jeugdviswedstrijd
12 juli  Uitje ouderen
22 en 23 aug. Kindermiddagen

Afval en oud papier
Ma 2 juli  GFT  Do 29 aug PMD
Do 5 juli  PMD  Ma 6 aug Rest
Ma 9 juli  Rest  Ma 13 aug GFT
Ma 16 juli GFT  Za 18 aug Papier
Za 21 juli Papier  Ma 20 aug Rest
Ma 23 juli  Rest  Ma 27 aug GFT
Ma 30 juli GFT

De volgende stap is nu om dit met de Apotheek Breukelen 
verder uit te werken. Maar zoals overal, het is nu vakantietijd, 
dus: “wordt vervolgd.” Hopelijk is er met het uitkomen van de 
volgende Nieuwsbrief meer bekend.

Swim to � ght cancer Stichtse Vecht
Beste dorpsgenoten, Op 2 september a.s. zwem ik samen met 
mijn collega’s van Juwelier Hearts & Arrows mee met Swim to 
Fight Cancer Stichtse Vecht. We zullen 2 km. zwemmen voor 
het goede doel. Jullie kunnen mij of team Hearts & Arrows 
sponsoren via stichtsevecht.swimto� ghtcancer.nl. Ik zou het 
super vinden als jullie mij of het team willen sponsoren. Groet, 
Ellen van de Klashorst

Uitje voor de ouderen
Zoals u van ons gewend bent hebben we, i.p.v. een maaltijd, 
voor donderdag 12 juli a.s. een uitje georganiseerd. We willen 
u vragen om 15.15 uur aanwezig te zijn in dorpshuis “Ons 
Genoegen” en of IEDEREEN zich op wil geven als u mee gaat en 
dat kan tot uiterlijk zaterdag 7 juli a.s. Heeft u vragen of wilt u 
zich opgeven dat kan bij Truus, tel. 23 18 21 of bij Ineke, tel. 23 
21 43. 

Kindermiddagen
Op D.V. woensdag 22 en donderdag 23 augustus willen we met 
de kinderen van 4 t/m 11 jaar weer twee gezellige middagen 
houden. Het Thema voor dit jaar is WIND MEE OF WIND TEGEN? 
De middagen starten om 12.00 uur en eindigen om 16.00 uur. 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 augustus aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Vanaf 11.50 uur zal het Dorpshuis “Ons Genoegen”  open zijn. 
Eerst willen we met elkaar eten, waarna een verhaal, een spel 
en een knutsel. 

Donderdagavond willen we deze middagen afsluiten tijdens 
het kampvuur, om 19.00 uur op het veld achter de school. 
Alle ouders en andere belangstellenden zijn dan ook van 
harte welkom. Ben je 12 jaar of ouder en vind je het ook leuk 
om te komen?? Dan ben je van harte welkom om de jongere 
kinderen een handje te helpen! Houd voor meer informatie ook 
onze Facebook-pagina ‘VakantieBijbelDagen Nieuwer ter Aa’ 
in de gaten. Tevens willen we u/jou vragen lege plastic � esjes 
voor onze knutsel te sparen. Inleveren kan in een krat bij het 
winkeltje. Contactpersoon voor deze middagen is Bianca de 
Jong, biancadejong@xs4all.nl of 0294-230737.

Nationale ouderendag – Stuur uw wens in!
Op vrijdag 5 oktober 2018 is het nationale ouderendag. Bent u of 
kent u een oudere met een wens? Het nationaal ouderenfonds 
probeert deze wens op Nationale Ouderendag te vervullen. 
Heeft u een wens? Iets wat u graag wilt doen, maar moeilijk 
vindt om alleen uit te voeren? Op Nationale Ouderendag vervult 
iemand uit Breukelen, Loenen e.o. samen met u deze wens. In 
het dorpshuis staat een wensboom met wenskaarten welke 
ingevuld kunnen worden. De kaart kan ingeleverd worden in 

de doos die bij de boom staat. Doe dit wel voor 15 juli a.s.! Voor 
meer informatie: www.nationaleouderendag.nl. 

Oproep PeuterPret 
Peuterpret is op zoek naar nieuwe vrijwilliger(s) die de juf 
kunnen ondersteunen. Voor na de zomervakantie zijn wij op 
zoek naar iemand die elke week of 1 x in de 2 weken kan helpen 
op dinsdag of donderdag van 08.45-12.00 uur. Er is hiervoor 
een kleine vergoeding per ochtend. Ben of ken je iemand die 
interesse heeft, stuur ons dan een berichtje via Facebook, loop 
op dinsdag- of donderdagmorgen even binnen of spreek Carla 
Swiers even aan! 

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.

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.


