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Gewijzigde openingstijden ‘t winkeltje
In verband met de schoolvakantie zijn de openingstijden:
donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) gesloten. Vrijdag 31 mei
geopend van 13.00 uur tot 17.30 uur en zaterdag 1 juni van
10.00 uur tot 12.30 uur. In de week van 3 tot en met 8 juni gelden
de tijden van de schoolvakantie te weten iedere dag van 13.00
uur tot 17.30 uur open alleen de zaterdag van 10.00 tot 12.30
uur. Maandag 10 juni (2e Pinksterdag) gesloten.
Nieuw gezicht
Vanaf 1 april hebben we Toni van Selm als bestuurslid van de KBG
mogen verwelkomen. We zijn blij met deze versterking. Tevens
hebben we per 1 juni afscheid moeten nemen van Dries van
Selm. Wij respecteren zijn besluit en zijn dankbaar voor hetgeen
hij voor de KBG heeft betekend. Dries heel hartelijk dank.
Voorstellen
Hey hallo allemaal, u heeft al kunnen lezen dat ik sinds kort als
nieuw lid mag aanschuiven in de Klankbordgroep. Dat vind ik als
“import” een hele eer en ik hoop dan ook mijn steentje te mogen
bijdragen aan het dorp een stukje leuker maken. Hoewel ik al 15
jaar zo nu en dan rondloop op het dorp woon ik er met mijn
man Peter, mijn dochter Merel (bijna 5) en zoontje Duuk (2) sinds
2 jaar met enorm veel plezier. Ik lees regelmatig wat een fijne
activiteiten de Klankbordgroep organiseert, direct contact heeft
met gemeente en partijen en een stem geeft bij beslissingen die
genomen worden over het dorp. Maar ik mis soms activiteiten
voor kind en jeugd. Daarom een oproep; vindt u/jij het leuk
om mee te denken in het organiseren van activiteiten voor &
door kind en jeugd. Misschien iets specifieks of in het algemeen,
eenmalig of wat terugkerend is. Of doet u nu al iets voor kind en
jeugd wat we mogen meenemen in de inventarisatie? Laat het
mij weten! Waar u aan kan denken? Geeft u muziekles of bent u
fysiotherapeut en zouden we peutergym kunnen organiseren of
bent u leraar en kunt u bijles geven? Of vindt u het leuk om iets te
organiseren, denk aan een eenmalige activiteit als bijvoorbeeld
een zomerspektakel, knutselmiddag, sportochtend of .... noem
maar op. Ik hoor het graag! Op- of doorgeven kan naar toni.vel.
tromp@hotmail.com of een briefje door de deur bij Dorpsstraat
12. Ik hoop op leuke, nieuwe dingen! Groet, Toni van Selm - Vel
Tromp
Zelfredzaam thuis en de Uitleen service
Na een Koningsdag op 27 april met wisselend weer en
wisselende activiteiten zijn we nu al weer in de maand mei
beland. Soms loopt het leven als een zonnetje, maar soms ook
met horten en stoten. En het kan zelfs gebeuren dat het leven
ronduit moeilijk en zwaar is. Dan is het zeker belangrijk dat we
elkaar weten te vinden en verbinden. Bij kleine ongemakken of
klussen kunt u altijd een beroep doen op zelfredzaam thuis, b.v.
als u de weg kwijt bent geraakt in de zoektocht naar ( mantel)
zorg. Soms helpt het om samen naar een probleem te kijken
en de oplossing te zoeken. Om maar iets te noemen: wist u
dat er praktijkondersteuners bestaan die kunnen meekijken
en adviseren als u voor iemand zorgt met dementie? Dat kan
heel helpend zijn. Dan nog even iets over de uitleen. Als u belt
voor een hulpmiddel en er wordt niet opgenomen, mag u
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het natuurlijk later nogmaals proberen, maar omdat we een
nummermelder hebben die ons laat zien dat er gebeld is, bellen
we u normaal gesproken dezelfde dag terug. Mocht u ons bij
herhaling niet kunnen bereiken, kan er sprake zijn van vakantie.
In dat geval mag u de beheerder van het dorpshuis bellen en
wordt u toch verder geholpen. Dus altijd eerst de uitleen, dan
pas de beheerder van het dorpshuis. De geleende spullen ook
altijd weer inleveren bij Cok Wiebes. Dus niet in het winkeltje
of Dorpshuis inleveren. Dan gaan de spullen “ zwerven” en dat
is niet de bedoeling. Natuurlijk wensen wij u toe dat u geen
beroep op ons hoeft te doen en dat het een heerlijke rustige,
gezonde zomer wordt. Maar voor het geval dat: Cok Wiebes tel:
0294 234571
Dijken
Misschien is het u al opgevallen maar op dit moment doet het
Waternet onderzoeken naar de gesteldheid van de dijken aan de
Aa. De dijken moeten worden aangepast. Er is overleg geweest
met de KBG. Zodra er meer bekend is zal dat in de komende
Nieuwsbrieven te lezen zijn.
Bewegen
Donderdag 6 en 20 juni a.s. is er weer beweging voor de
senioren. Dit begint om 10.00 uur en daarna een lekker bakkie
koffie of thee.
Spel/koffie ochtend
Donderdag 13 juni a.s. is er spel/koffie ochtend. Kunt u door
omstandigheden niet zelf komen, dan halen we u op en brengen
u weer thuis. Wel even een belletje naar Ineke, tel. 0294 232143.
Het is altijd reuze gezellig. U bent welkom vanaf 10.00 uur.
Opbrengst Bingo avond
De opbrengst van de bingo avond was € 184,50. Iedereen
bedankt voor zijn of haar bijdrage op welke manier dan ook.
Marije Boxhoorn en Maud van der Horst

Agenda
6 juni			
13 juni			
20 juni			
22 juni			
13 juli			
28 augustus		
29 augustus		

Bewegen senioren
Spel- koffieochtend
Bewegen senioren
Feestelijke opening dorpskerk
Viswedstrijd Jeugd
Vakantie-Bijbeldagen
Vakantie-Bijbeldagen

Afval en oud papier
Maandag 3 juni		
Zaterdag 8 juni		
Zaterdag 15 juni		
Maandag 17 juni		
Maandag 24 juni		
Dinsdag 25 juni		

GFT
Restafval
Papier
GFT
Restafval
Plastic

Reanimatielessen
Wist u dat: er wekelijks in Nederland ruim 200 mensen worden
getroffen door een hartstilstand? Een hartstilstand is een
levensbedreigende situatie. Het is wetenschappelijk aangetoond
dat door direct te starten met reanimeren de kans om het leven
te behouden van iemand met een acute hartstilstand het
grootst is. Bij het Dorpshuis hangt een AED, u heeft hem vast wel
eens gezien. Weet u ook wanneer deze nodig is en hoe deze te
gebruiken? Recentelijk heb ik mij laten scholen tot reanimatie en
Eerste Hulp instructeur. Ik geef samen met mijn collega van SDH
Reanimatie op elke locatie! (zie poster in het Dorpshuis) Bent
u geïnteresseerd in een reanimatieles met het gebruik van de
AED? Laat het weten. Bij minimaal 3 deelnemers ga ik een datum
plannen. De les duurt ongeveer 2,5 uur en kost €30 per persoon.
De kosten worden veelal vergoed door uw zorgverzekeraar als
u aanvullend verzekerd bent. Tevens geef ik een verkorte, maar
effectieve lessen in levensreddend handelen (eerste snelle
hulpverlening) voor zowel volwassenen als kinderen. Opgeven
voor reanimatielessen of voor informatie betreft de andere
lessen: Hanneke.vanveen@gmail.com of bel: 06-28461885.

De Elfstedentocht. Wat was het leuk! Echt een tocht voor alle
leeftijden. En zulk lekker eten onderweg. Dat waren reacties
die ons bereikten. Het was leuk om door en langs het dorp op
plekken te komen waar je misschien nog wel nooit geweest was.
Geweldig dat we door een aantal tuinen mochten lopen om
zo ook echt een leuke route te kunnen volgen. Super bedankt
daarvoor! Groep 13 was de uiteindelijke winnende groep. In deze
groep zaten de families Boxhoorn en Schumacher. De mooiste
groep was groep 10, de groep van de Families Hoogendoorn,
Kroon en Korver. De origineelste deelnemer was Mieke Winkel.
Gefeliciteerd! En wat zou Koningsdag nu zijn, zonder onze
vrijwilligers… Wat zijn we blij met zoveel vrijwilligers die ons
willen helpen. Alleen al voor de Elfstedentocht hadden we er 30
nodig ! Wat geweldig dat dit ook zo gemakkelijk lukte. En dan
alle anderen die ons hebben geholpen tijdens het ophangen en
afhalen van de vlaggenlijnen, het opbouwen van de kramen, het
klaarzetten van de markt, enzovoort! Vanaf deze plaats: Iedereen
die ons geholpen heeft…. Hartelijk Bedankt! Het Oranje Comité:
Ineke Kroon, Peter de Jong, Liesbeth Bouthoorn, Jaco en Ellen
Fokker, Martin de Kruijff, Sandra Wiebes en Arjen en Eline Peters

Geluidshinder tijdens lestijd
De struiken tussen de school en het veldje bij de Aa zijn grondig
gesnoeid. We begrijpen dat er straks steeds meer kinderen gaan
zwemmen en van het prachtige weer genieten. Harde muziek en
geschreeuw is echter heel erg afleidend tijdens het lesgeven…
Zeker nu de kinderen vanuit de klas mee kunnen kijken. Zou u
dit met uw oudere kinderen willen bespreken? De lessen duren
tot 15.15u…

OSV NiTA zoekt nieuwe speelsters!
Omdat een paar speelsters ons zullen verlaten zijn wij op zoek
naar nieuwe teamgenoten voor het volgende seizoen! Wij zijn
een gezellig 17+ damesteam en spelen 7 tegen 7 competitie op
de vrijdagavond. Wil je een keer meetrainen of heb je vragen?
Stuur gerust een berichtje naar Laura: 0622377566.

Terugblik Koningsdag 2019
Koningsdag 2019… Het is alweer voorbij. Als Oranje Comité
kijken we terug op een hele geslaagde Koningsdag! De
weersverwachting zorgde bij ons voor enige stress van te
voren. Kunnen we wel buiten ontbijten, en hoe moet dat met
de markt als het gaat regenen… Gelukkig viel het reuze mee.
Voor het ontbijt viel er nog even een fikse bui, maar we konden
toch droog onze bolletjes en croissantjes weer opeten. Het
was weer een gezellig en smakelijk ontbijt. Dit keer zonder
officiële afvaardiging vanuit de gemeente Stichtse Vecht. Wel
was wethouder Hetty Veneklaas aangeschoven, maar dit was op
persoonlijke titel. Het was ook leuk om verschillende gasten te
ontmoeten die voor het eerst deelnamen aan het ontbijt. Heel
erg leuk! Van het ontbijt gingen we door naar het Wilhelmus
zingen en koffiedrinken. Dit vond voor het eerst plaats in het
dorpshuis Ons Genoegen. Tijdens de koffie kon er ook live
meegekeken worden met het bezoek van de koninklijke familie
aan Amersfoort. Na de koffie stond er een ruim gevulde markt
voor ons klaar. Erg gezellig, was de reactie die we hoorden! Daar
zijn we echt heel blij mee. Wist u dat er 32 kramen gereserveerd
waren? Vorig jaar waren het er 17. Dat de kramen gratis werden
aangeboden had duidelijk effect. Heel jammer dat het rond half
1 echt even ging regenen… Maar toch kijken we terug op een
geslaagde markt! Na de markt was er een kinderuurtje in het
dorpshuis. Er waren heel wat kinderen aanwezig om te genieten
van de voorstelling die Bert van Selm en Lindo van Sligtenhorst
hadden opgezet. Een compliment voor Bert en Lindo! De
Dorpsloop was dit jaar halverwege de middag. Er werden weer
mooie sportieve prestaties neergezet. Je kan zelfs mee rennen
op je werkschoenen met stalen neuzen…! De Dorpsloop werd
helaas wel heel matig bezocht, en ook waren er historisch
weinig deelnemers… Dat was jammer. We roepen jullie op om
alvast te gaan oefenen voor volgend jaar, zodat er ook volgend
jaar mooie prestaties kunnen worden geleverd! En ja, lest best…

Vakantie-Bijbeldagen
Ook dit jaar organiseren de twee kerken uit ons dorp twee
Vakantie- Bijbeldagen. Het thema dit jaar is ‘OP REIS’. Alle
kinderen gaan wel eens op reis; een dagje uit met school, of met
je ouders een dagje uit of zelfs op vakantie! Op D.V. woensdag
28 augustus en donderdag 29 augustus willen we samen met
jullie nadenken over ‘OP REIS’. Ben je in de leeftijd van 4 t/m
11 jaar? Dan ben je van harte welkom om te luisteren naar een
Bijbelvertelling over ‘OP REIS’, en om samen te knutselen en te
bouwen rond dit thema. Ben je 12 jaar of ouder? Dan ben je van
harte welkom om de jongere kinderen te helpen met knutselen,
en er zijn natuurlijk heel veel andere dingen te doen… De
middagen beginnen om 12.00 uur in Dorpshuis Ons Genoegen.
We beginnen met elkaar met gezellig eten. Op donderdagavond
willen we rond 18.30 uur de dagen afsluiten met een kampvuur
en samen zingen. Alle ouders, dorpsgenoten en verdere
belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd! Hebt u/
heb jij nog vragen over de Vakantie- Bijbeldagen, dan kunt u
hiervoor contact opnemen met de contactpersoon voor deze
middagen: Bianca de Jong (bianca.dejong@xs4all.nl of 0294230737)

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