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Openingstijden ’t winkeltje
Op goede vrijdag, 18 april a.s., is de winkel open van 08.30 uur
tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op Koningsdag
tijdens de markturen dat is van 10.30 uur tot 13.30 uur. Tweede
paasdag is de winkel gesloten.
Fase twee
Afgelopen week en de komende weken zult u “vreemde”
mensen aan het werk zien in het dorp. Deze mensen behoren
tot de fa. Boot. Zij zullen de riolering en alle kabels en leidingen
van het dorp in kaart brengen als voorbereiding op fase twee.
Ook wordt er onderzocht of er plekken zijn met vervuilde
grond. De gemeente heeft alle nutsbedrijven en handhaving
uitgenodigd voor een gesprek. Men hoopt dan alle partijen op
één lijn te krijgen opdat het dorp dan in één keer aangepakt
wordt.
Huizenbouw
Naar aanleiding van de gehouden handtekeningenactie om
huizen te bouwen in Nieuwer Ter Aa, is er kort een uiteenzetting
op zijn plaats. Er zijn 176 adressen bezocht, waar 168 “ja”
hebben aangeven voor huizenbouw en dat is 95,45 %! Er is een
notitie gestuurd naar de gemeente waarin de uitkomst van
de handtekeningenactie met de beoogde bouwlocatie en het
aantal huizen worden aangehaald. Er zijn gesprekken geweest
met de politieke partijen, ook zij zijn, over het algemeen,
voorstander van huizenbouw in ons dorp. Maar op dit moment
wordt er door de gemeentecoalitie vastgehouden aan de
rode contouren. Toch wordt er gehoopt op begrip zodat de
plannen uitgewerkt kunnen worden. Het gaat om het belang
van het dorp, voor starterswoningen, eengezinswoningen en
huisvesting voor ouderen/alleenstaanden. Mogelijk ook nog
enkele woningen in de vrije sector. Op het moment dat er meer
te vermelden valt, wordt u via de Nieuwsbrief op de hoogte
gesteld.
Zelfredzaam Thuis
Ja hoor. Nu is het echt voorjaar! Dat wordt genieten, tenminste
dat hopen wij. Mocht u nu toch nog klussen tegenkomen
die u zelf niet op kan lossen, zoals een losliggende tegel op
uw achterpad, een klemmende voordeur of een plank in het
schuurtje die er half bij hangt. Voor dat soort klussen mag u
Zelfredzaam Thuis bellen. Ook als u een hulpmiddel nodig
heeft, na bijvoorbeeld een heup of knie operatie, een val of bij
onverwacht ziek zijn, ongemak bij het in bad of douche gaan
u kunt bij Zelfredzaam Thuis terecht voor een hulpmiddel of
advies. Meestal vinden we wel een oplossing voor ongemak. En
wat ook fijn is, te bereiken ook buiten kantoor uren. Gewoon
even bellen met onderstaand nummer. Dan is u in de vorige
nieuwsbrief een datum beloofd voor een informatie avond
over de ziekte dementie. Omdat mensen steeds ouder worden,
krijgen we allemaal ook regelmatiger in onze omgeving te
maken met deze ziekte. En wist u dat er ook vormen van
Dementie zijn die zich al op jongere leeftijd manifesteren.
Herken je het dan en hoe reageer je er op? Waar loop je als
omgeving, als mantelzorger, als mede- sporter of supporter
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tegenaan? En waar kun je met vragen terecht? Op woensdag
8 mei a.s. is er een informatie avond in het Dorpshuis “Ons
genoegen” over dit belangrijke onderwerp. Aanvangstijd 19.30
u., zaal open 19.15 u. Zet deze datum vast in uw agenda en
nodig buren, vrienden en familie ook uit om te komen. Cok
Wiebes tel. 0294- 234571
Beweging
Op donderdagochtend 4 en 18 april a.s. is er weer beweging en
koffie. Dat begint om 10.00 uur. U bent welkom en na afloop
een lekker bakkie. Uiteraard in het Dorpshuis.
Koffie-/spelochtend
Donderdag 11 april a.s. is er een gezellige koffie en spelochtend.
Houdt u van een spelletje doen en ook nog een lekker bakkie
met iets lekkers kom dan naar deze ochtend, in het Dorpshuis.
Het begint om 10.00 uur.
Schoonmaker(s) gezocht
Boerderij Vredelust in Oud Aa is op zoek naar 1 of 2
schoonmakers om de accommodaties schoon te maken op
maandagochtend/middag voor ongeveer 3 uur. Toby van Eijk,
info@boerderijvredelust.com/06-19945887. Kijk ook eens op
www.boerderijvredelust.com.
Woonruimte gezocht
Met spoed particuliere woonruimte gezocht voor 3 personen.
Dvt11@live.nl/0650231145.
Koningsdag
Nog even en dan hopen we de 52-ste verjaardag van onze koning
Willem Alexander te vieren. Als Oranje Comité zijn we alweer
druk bezig met de voorbereidingen voor deze feestelijke dag.
Het programma is iets anders omdat Koningsdag op zaterdag
valt. Dat betekent dat we deze dag iets vroeger afsluiten dan
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anders. Maar er zal genoeg te doen en te beleven zijn deze dag!
Het “klapstuk” van de dag is een heuse Elfstedentocht. Bind
de schaatsen maar vast onder, kleed je warm aan, en laat je
verrassen! Onderweg wordt er gezorgd voor “koek en zopie”. U
zult niet met een lege maag thuis komen. Zet hem op…. “it giet
oan!!” De markt zal iets anders gaan dan gewend. De kramen
zullen na het ontbijt worden neergezet, en iedereen is vrij om
deze te gebruiken. U hoeft deze niet te huren en het is helemaal
gratis. Wees er wel snel bij, want vol=vol. Wilt u zeker zijn van
een kraam? Reserveer er dan alvast eentje door een mailtje naar
oc.ntaa@gmail.com! Dan bent u zeker van een plaatsje op de
markt. Ook voor kleedjes zal er weer plaats gemaakt worden.
Zowel jong als oud mogen een kleedje uitspreiden om hun waar
aan de man te brengen. We hopen op een gezellige markt, vol
met ontmoeting en ontspanning. Ook kunt u, onder het genot
van een kopje koffie of thee live mee kijken naar onze koning die
dit jaar op bezoek hoopt te zijn in Amersfoort. We hopen u op
de markt te ontmoeten! Let op, de markt is dit jaar vanaf 10:30
uur tot 13:30 uur! Een uurtje langer dus. Wilt u als vrijwilliger
uw steentje bijdragen aan Koningsdag, dan horen wij dat heel
graag van u. Er zijn altijd wel handen nodig en het is mooi dat
er altijd zoveel hulp is. Wij waarderen dit enorm! Eerdaags zal
het Oranjeboekje bij u door de brievenbus rollen. Daarin kunt u
het hele programma lezen. Tot ziens op Koningsdag! Hartelijke
groeten van het Oranje Comité
Beachvolleybal in Nieuwer Ter Aa
De inschrijving voor het Beachvolleybaltoernooi in Nieuwer
Ter Aa is gaat op 1 april van start! Van 19 t/m 22 juni 2019 zal
de parkeerplaats bij het Draaipunt opnieuw omgetoverd
worden voor het jaarlijkse volley- en voetvolleytoernooi. Op
woensdagmiddag starten we weer met de jeugd. Woensdagen donderdagavond zijn er de voorrondes van het volleybal.
Op vrijdagavond 21 juni is er voetvolleybal. Zaterdag 22 juni
gaan alle volleybalteams weer strijden voor een plekje op het
podium. Doen jullie weer mee? Opgeven kan tot 30 april via
www.beachnta.nl. Schrijf je snel in, want vol=vol. Tot ziens in
juni!
Ingezonden
Nieuwsbericht van uw Ha-Ra adviseur in Kockengen: Vanaf
januari 2019 kunt u uw Ha-Ra Original en Ha-Ra Naturals
bestellen bij uw adviseur, Mary van Schie in Kockengen. Het merk
Ha-Ra is een begrip als het gaat om milieuverantwoord omgaan
met de verzorging van jezelf en je omgeving. Ha-Ra Original:
Schoonmaken met water, duurzaam, milieubewust, snel,
gemakkelijk, veilig en ergonomisch. Dit zijn de kernwoorden
van de Ha-Ra schoonmaaksystemen. Ha-Ra Naturals: Onze
biologische huidverzorgingsproducten bestaande uit de
uiterst werkzame anti-aging cosmetica en wellness producten
op basis van zuiver biologische planten en hoogwaardige
ingrediënten. Veelvuldig getest en gecertificeerd. Graag wil ik
mijn enthousiasme met u delen. Met veel plezier kom ik bij u
thuis voor persoonlijk advies op maat en/of om de producten
te demonstreren. Uiteraard is een bijeenkomst met meerdere
mensen tegelijk ook mogelijk. Tijdens de oranjemarkt op 27
april a.s. zal ik aanwezig zijn om u kennis te laten maken met
de professionele producten van Ha-Ra. Wilt u producten
aanschaffen, of heeft u vragen? Neem dan contact op met:
Mary van Schie, Van Lockhorstweg 38, 3628 AX Kockengen.
Email: svs@solcon.nl, Tel.: 06 – 444 96 947

Klachten?
Over het dorp, door bijvoorbeeld defecte lantaarnpalen,
losse stoeptegels en dergelijke, neem dan contact op met
de gemeente Stichtse Vecht via TIC (telefonisch informatie
nummer) 14 0346 of via www.stichtsevecht.nl, formulier
“melding leefruimte”.
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. Dat 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 tijdens openingstijden in ‘t Winkeltje. De auto staat
ook bij het Dorpshuis.
Voedselbank
In het dorpshuis bij ’t winkeltje staan kratten waar u iets in
kunt doen voor de voedselbank. U kunt uw producten kopen
in ’t winkeltje en dan iets extra’s voor de voedselbank. Het mes
snijdt dan aan twee kanten, u besteedt in het winkeltje (meer
omzet) en u bezorgt de armen onder ons wat meer extra’s.

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