
nr. 84 september 2018

Klankbordgroep bestuur
Het bestuur van de Klankbordgroep heeft enkele wijzigingen 
ondergaan. Truus van Drogenbroek en Roos Fokker hebben te 
kennen gegeven te stoppen met het besturen van de KBG. Ze 
blijven zich wel inzetten voor de koffie-/spelochtenden en de 
seniorenmaaltijden. We zijn hen veel dank verschuldigd. Vanaf 
het begin hebben ze deelgenomen aan de KBG. Er wordt op 
passende wijze nog afscheid van hen genomen. Inmiddels 
hebben we wel een nieuw bestuurslid er bij, te weten John 
Renne, hij woont in Oukoop op een woonark. John heeft al 
enkele vergaderingen meegedraaid en vindt het fijn wat voor 
de bevolking te betekenen. Eerder was Dries van Selm al een 
versterking. Wij hopen met de nieuwe mensen op een fijne 
samenwerking.

Zelfredzaam Thuis – Apotheek Breukelen
Misschien herinnert u het zich nog van voor de zomerperiode. 
Er was een vraag binnengekomen bij Zelfredzaam Thuis over 
de (te) late bezorging van medicijnen door de apotheek. Of we 
daar iets aan konden doen. We zijn er mee aan de slag gegaan. 
Om te beginnen was er overleg met de apotheek. Zij hadden 
begrip voor de klacht maar wisten niet hoe die op te lossen. 
Daar hebben we gezamenlijk  het volgende op bedacht. Er is 
een vaste vrijwilliger gevonden die op  woensdag de bestelde 
medicijnen tussen 17.00 en 17.30 uur bij u thuis aflevert. Vooral 
fijn wanneer het vroeger donker wordt. Deze regeling geldt 
ook voor mensen die hun medicijnen wekelijks aangeleverd 
krijgen in baxter verpakking (de medicijnrol voor een week, 
waarin de apotheek de pillen in plastic zakjes verpakt, zodat 
de medicatie per dag afgescheurd en gebruikt kan worden). 
Worden uw medicijnen dus thuis bezorgd, of wilt u van deze 
service gebruik gaan maken, maar vindt u dat ze te laat gebracht 
worden, dan kunt u er vanaf 1 september a.s. voor kiezen om ze 
door de vrijwilliger van Zelfredzaam Thuis te laten bezorgen. 
ALLEEN OP WOENSDAG!  Echter hiervoor moet, i.v.m. de wet op 
de privacy eenmalig een formulier getekend worden, waarin 
u uw toestemming daarvoor geeft. Deze formulieren kunt u 
krijgen bij de spel- en koffieochtend, bij de seniorenmaaltijd, 
bij de sport- en spelochtend en bij Cok Wiebes alwaar u ook 
de ingevulde exemplaren in de brievenbus mag doen, te 
weten op Dorpsstraat 6. Zij zorgt er voor dat ze in de apotheek 
komen. Natuurlijk kunt u het formulier ook zelf inleveren bij de 
apotheek. Vervolgens:
1. U bestelt uw medicijnen uiterlijk op maandag.
2. U spreekt in bij de apotheek en vermeldt erbij:
      “THUIS BEZORGEN OP WOENSDAG DOOR    
 VRIJWILLIGER VAN ZELFREDZAAM THUIS”
De medicijnen worden dan op woensdag tussen 17.00 en 17.30 
uur bezorgd. Als de vaste vrijwilliger verhinderd is hebben we 
twee reserve vrijwilligers achter de hand. Is het bovenstaande 
u niet helemaal duidelijk, bel dan even voor informatie het 
onderstaande nummer. Ook is Zelfredzaam Thuis en de Uitleen 
nog steeds te bereiken op dit nummer. Bij geen gehoor wordt 
u dezelfde dag terug gebeld. Gebeurt dat niet dan kunt u de 
beheerder van Het Dorpshuis bellen. Hij kent de sluiproute. Cok 
Wiebes. ZelfredzaamThuis, 0294-234571

Agenda
13 september  Sport- en spelochtend
27 september Sport- en spelochtend
27 september  Maaltijd 55+
29 september Rommelmarkt school met de Bijbel

Afval en oud papier
3 sep  Restafval 15 sep  Papier
6 sep  Plastic  17 sep  Restafval
10 sep  GFT  24 sep  GFT
 

Ouderen
De grote vakantie zit er weer op. Dus kan er weer gezellig 
worden gesport, u kunt naar de koffie-/spelletjes ochtend 
en de maaltijden worden weer georganiseerd. De data voor 
de maaltijd zijn 27 september en 29 november, de koffie-/
spelochtenden zijn op 25 oktober en 13 december. Sport- en 
spelochtenden zijn op 13 en 27 september, 4 en 18 oktober, 1 en 
15 november, 6 en 20 december. Ook nu hopen we weer op een 
hoge opkomst. Afgelopen seizoen was een voorproefje voor de 
sport- en spelochtenden en mede door die hoge opkomst is er 
nu dit programma gemaakt. Maak er gebruik van, u wordt er 
beslist beter van.

Verbetering dorp
Op dit moment ligt de bal bij de gemeente. Er is ons nog 
niets van bekend wanneer men weer de draad op pakt. Naar 
aanleiding van de laatste vergadering van de klankbordgroep 
en de gemeente zijn de lijntjes uitgezet naar betreffende 
personen. We wachten nog maar even af.

Ons Genoegen voor allerlei vermaak
Voor familiefeesten, voor binnen of buiten, voor trouwerijen of 
partijen en voor kanotochten op de Aa. Met vier kano’s en acht 
personen, van Nieuwer Ter Aa naar Breukelen. Dat is 6 kilometer 
heen en weer 6 kilometer terug. Het is een groot avontuur!! 
Wel  droge kleren meenemen... Dit is wat ons betreft een succes 
verhaal geworden. Hartelijk dank! Familie Griffioen, Dorpsstraat 
21.



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 september aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Afscheid klankbordgroep
Beste dorpsbewoners en lezers van de nieuwsbrief, Per 1 
augustus ben ik, Truus van Drogenbroek, gestopt als lid van de 
klankbordgroep (het gezamenlijk eten en de spelochtenden 
blijf ik wel doen). Vanaf de eerste dorpsvergadering, waarop 
de vraag kwam of het niet goed zou zijn een soort dorpsraad 
te vormen, heb ik getracht mij waar mogelijk in te zetten. En 
met meestal veel plezier. Want zeg nou zelf, we mogen best 
trots zijn op wat er in die tijd is bereikt. Multifunctionele ruimte, 
winkel, steiger en diverse dingen voor de grote en kleine jeugd. 
Maar het belangrijkste vind ik dat het hart terug is in het dorp. 
Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen of moeten, 
maar daar zullen we soms zelf ook wat voor moeten doen! Als u 
dus gevraagd word lid van de klankbordgroep te worden: Denk 
er over na! Dank u wel voor het vertrouwen, al had ik maar een 
klein aandeel in bepaalde dingen. Bedenk wel: samen moeten 
we het doen, en… blijven doen!! Truus.

Startmiddag kinderkoor ‘’Tot Zijn eer’’ 
We willen alle kinderen in de basisschoolleeftijd uitnodigen op 
de startmiddag van het kinderkoor ‘’Tot Zijn eer’’. Dit zal zijn op 
D.V. maandagmiddag 10 september a.s. van 15.15u tot 16.15u 
in het Anker. Hou van je zingen? Van harte welkom! Neem je 
vriendjes en vriendinnetjes gerust mee! Met vriendelijke groet, 
Marja Vlijm en Matthanje van Sligtenhorst  

Rommelmarkt School met de Bijbel
Op  D.V. zaterdag 29 september a.s. houden we onze jaarlijkse 
rommelmarkt van 10.00-13.00 uur op het schoolplein. De 
helft van de opbrengst is voor onze school. De andere helft 
schenken we dit jaar aan stichting Wicliffe. Dit is een Stichting 
die aan Bijbelvertaalwerk doet. We willen hen op deze manier 
steunen en onze verbondenheid tonen. In de week voor de 
rommelmarkt ontvangt u een flyer met nadere informatie.
 
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.


