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Openingstijden ‘t winkeltje Herfstvakantie
In de herfstvakantie is het winkeltje op werkdagen alleen in de 
middagen open, dus van 13.00 uur tot 17.30 uur. Op zaterdag 
van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Speeltuin – nieuw
Inderdaad weer iets nieuws in de grote speeltuin. Het was de 
bedoeling dat er geen zandbak kwam, dat stond niet in de 
visie van de gemeente. Maar het moet toch wel gek gaan als er 
geen alternatief te regelen valt in Draai. En ja hoor…….enkele 
vrijwilligers hebben het op z’n Draais aangepakt en er is weer 
een zandbak geplaatst met het zelfde materiaal wat de nieuwe 
toestellen ook hebben. Geweldig gedaan mensen.

Verantwoordelijkheid
Bij de Klankbordgroep komen er steeds meer klachten over 
het verkeer in het dorp. Er wordt te hard gereden er is te 
zwaar verkeer en noem maar op. Het is bij de gemeente 
aangekaart maar er is weinig aan te doen. Er zijn mensen die 
de 30 km bordjes hebben geplaatst in de hoop dat het helpt 
maar ja…… Het gaat uiteindelijk om de mensen hun eigen 
verantwoordelijkheid waar gemeente en de Klankbordgroep 
niet veel aan kunnen doen. Misschien is het een idee elkaar er 
op aan spreken. Eén ding is duidelijk het hele dorp is een 30 
kilometer zone. Het zou mooi zijn als ieder zich daar aan houdt.

Sport en spel
Op donderdag 4 en 18 oktober a.s. is er spel en sport met 
natuurlijk een bakkie erbij. Goed voor uw conditie, u vaart er 
wel bij.

Spel-/koffieochtend 
Op 25 oktober a.s. is het weer tijd voor spel en koffie. Een gezellig 
ochtendje spelletjes doen. Wanneer u gehaald wilt worden dan 
is dit mogelijk. Even een telefoontje naar Ineke Kroon,
tel. 0294232143.

Zelfredzaam Thuis 
Zoals u al weer zo’n jaar of drie gewend bent, mag u Zelfredzaam 
Thuis bellen voor dingen die u zelf niet (meer) voor elkaar krijgt 
en waar u even een helpend handje bij nodig heeft. Of als er 
behoefte is aan iemand die even mee kan kijken wanneer er 

Agenda
4 oktober Sportochtend ouderen
18 oktober Sportochtend ouderen
25 oktober Koffie- en spelochtend

Afval en oud papier
Maandag 1 oktober Restafval
Donderdag 4 oktober Plastic
Maandag 8 oktober  GFT
Maandag 15 oktober Restafval
Zaterdag 20 oktober  Papier 
Maandag 22 oktober  GFT
Maandag 29 oktober  Restafval
 

bv zorg nodig is voor u zelf, voor ouders of voor een kind, maar 
u ziet geen kans de weg te vinden in de doolhof van loketten. 
Er zijn allerlei vrijwilligers beschikbaar. Ook chauffeurs voor 
een ritje naar de huisarts, ziekenhuis of iets dergelijks. Tot nu 
toe was er altijd een mouw aan te passen. Zeker wanneer 
u bijtijds belt. Onder Zelfredzaam Thuis valt ook de uitleen 
voor hulpmiddelen. Het sportseizoen is weer gestart en je 
kunt zomaar even een paar krukken nodig hebben. Ook voor 
een looprek, rollator, bed- of stoelverhogers, rolstoel enz. En 
sinds 1 september 2018 het vroeg in de avond bezorgen van 
uw medicijnen door Apotheek Breukelen. Geldt ook voor de 
baxter verpakkingen en alleen zo nodig.U vult eenmalig een 
machtiging in. Formulier ophalen bij Cok Wiebes. Daarna kunt 
u op maandag uw medicijnen bestellen zoals u altijd gewend 
bent. Wel even inspreken dat de Zelfredzaam Thuis vrijwilliger 
ze ophaalt. De medicijnen worden dan rond half zes bezorgd. 
ALLEEN OP WOENSDAG! Vragen over bovenstaande diensten? 
Bel even met Cok Wiebes tel. 0294- 2345 71.

Boelhuis bij Dirk
Vanwege verhuizing is er op 20 oktober a.s. van 9.00 – 16,00 
uur boelhuis bij Dirk Stam in Oukoop 25. Meubels, kasten, 
keukengerei, apparatuur en nog veel meer. Ook studenten 
opgelet! Foto’s en verkooplijst per 10 oktober a.s. online: www.
boelhuisbijdirk.nl

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