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Nieuwer Ter Aa is schoon!
Op vrijdagmiddag 29 maart gingen de leerlingen van School
met de Bijbel tijdens de landelijke opschoondag samen met
Klankbordgroep-leden enthousiast op zoek naar zwerfvuil.
Met opvallende gele hesjes, een vuilniszak, grijpers en
handschoenen gingen ze in groepjes op zoek naar vuil in
de straten en in het groen. Er werden heel wat zakken vuil
verzameld. Na afloop zag de speeltuin, het voetbalveld, de
zwemplek en de verschillende plantsoenen er weer tiptop uit.
Bedankt leerlingen van School met de Bijbel. Nieuwer Ter Aa is
weer schoon!
Openingstijden ’t winkeltje
In verband met Koningsdag en de meivakantie zijn de
winkeltijden aangepast. Op Koningsdag is de winkel open van
10.30 uur tot 13.30 uur. In de meivakantie is dat elke dag van
13.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 12.30
uur.
Fase 2
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe het er voor
staat. Momenteel zijn de nutsbedrijven en de gemeente met
elkaar in contact geweest. De bedoeling is dat er goed samen
gewerkt wordt en dat het dorp maar één keer open ligt. Ook
worden er nog proefsleuven gemaakt in de Dorpsstraat,
Wilhelminastraat en de Kerklaan. Wanneer er meer nieuws te
melden valt kunt u dit lezen in de Nieuwsbrief.
Zelfredzaam Thuis
Zelfredzaam Thuis kunt u bellen als u problemen hebt met kleine
klussen rondom en in uw huis en ook als u een vervoersprobleem
hebt die u niet op kunt lossen. Zoals een ziekenhuis bezoek
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of een bezoek aan uw huisarts b.v. Maar ook wanneer u zelf
geen auto meer kunt rijden en toch enorm zo graag naar de
verjaardag van een vriend(in) zou willen of op ziekenbezoek bij
een vriend of familielid. Vragen staat vrij en meestal is er een
oplossing, dit geldt ook voor de uitleen van zorgartikelen. Er
hangt een “ verse “ lijst met wat er te lenen valt in de hal bij het
winkeltje. Dan nog even iets over de aangekondigde informatie
avond met als onderwerp “ Dementie” op 8 mei a.s. De avond
begint om 19.30 uur in het dorpshuis, zaal open om 19.15 uur
en de koffie/ thee staat klaar. We kunnen er allemaal mee te
maken krijgen in onze omgeving en niet alleen als we oud zijn.
Ook jonge mensen kunnen getroffen worden door deze akelige
ziekte. Leer hoe je het kunt herkennen en hoe er mee om te
gaan. Van harte aanbevolen. Zie bijlage bij deze nieuwsbrief.

Agenda
08 mei		
09 mei		
16 mei		
16 mei		
25 mei		

Informatieavond Dementie
Beweging
Maaltijd senioren
Beweging
Zangavond zondagsschool

Afval en oud papier
Maandag 6 mei		
Maandag 13 mei		
Zaterdag 18 mei		
Maandag 20 mei		
Maandag 27 mei		
Dinsdag 28 mei		

GFT
Restafval
Papier
GFT
Restafval
Plastic

Vragen over één van bovenstaande onderwerpen? Bel even
met Cok Wiebes 0294-234571. Bij herhaling geen gehoor in een
vakantieperiode? Bel de beheerder van het Dorpshuis, hij kent
de sluiproute.
Oproep
Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons willen
bijstaan in ’t Winkeltje van Ter Aa. Heeft u interesse of weet u
iemand die het leuk vindt in ’t Winkeltje te helpen? Dan kunt
u contact opnemen met de beheerder van het Dorpshuis, Cor
van Sligtenhorst of met Theo den Hertog. U beslist welke tijd u
het beste uit komt. Uiteraard is het vrijwilligers werk. Wij zien u
graag.
Beweging
Donderdag 9 en 16 mei a.s. is er weer beweging. Dat kan ook
weer goed en gezellig zijn. Na afloop is er weer een bakkie om
gezellig na te praten. Het begint om 10.00 uur. Lekker bewegen
maakt gezond!
Maaltijd senioren
Op donderdag 16 mei a.s. wordt er weer de ouderen maaltijd
georganiseerd. U bent van harte welkom vanaf 17.45 uur in het
Dorpshuis. U kunt ook eventueel opgehaald en terug gebracht
worden. Neem dan contact op met Ineke, tel. 0294 232143 of
met Truus, tel. 0294 231821. Opgeven graag voor 13 mei a.s.

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.

Zangavond zondagsschool
Bij deze willen wij u en jullie van harte uitnodigen op de
zangavond van de zondagsschool op D.V. zaterdag 25 mei
a.s. Het thema deze avond zal zijn: Ga met God. De volgende
kinderen hopen afscheid te nemen van de zondagsschool:
Anne Meerkerk, Melissa Schreuders en Willemijn Sloesarwij. De
avond begint om 19.00 uur in de kerk van de Gereformeerde
Gemeente in Nieuwer ter Aa. We hopen u en jullie te ontmoeten
en bidden om een gezegende avond! Bestuur en leiding van
zondagsschool ‘”De Zaaier’’
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.

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