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Nieuwsbrief
Ja, dit is de 100ste Nieuwsbrief. We zouden er een aparte editie
van moeten maken maar dat gaat nu eenmaal niet, we zijn
geen professioneel blad welke financieel ondersteunD wordt
om daar iets groots van te maken. De Nieuwsbrief wordt enkel
door vrijwilligers gemaakt. We zijn deze mensen die zich altijd
inzetten voor de Nieuwsbrief dan ook 100 maal dank voor
schuldig.
’t Winkeltje
Van 24 februari tot en
met 29 februari a.s. is er
voorjaarsvakantie. Dan is de
winkel alleen in de middag
open van 13.00 uur tot 17.30
uur, behalve zaterdag dan is
het van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Wanneer u een cadeautje koopt in
de winkel wordt deze voorzien van
een mooie sticker. Dit hebben we kunnen bewerkstelligen door
middel van de etiketten drukkerij Argus uit Breukelen die ons
een bijzonder aanbod deed.
Dorpsraad
Zoals eerder aangegeven is de naam van de Klankbordgroep
Nieuwer Ter Aa gewijzigd in Dorpsraad Nieuwer Ter Aa. De
eerste vergadering van het nieuwe jaar hebben we twee
nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Dat zijn Willy Kok
en Alexander Sterk. Ze zijn welkom geheten en willen graag
hun steentje bijdragen voor het dorp. Op dit moment wordt
er hard gewerkt aan de Dorpsvisie. Ook wordt er gewerkt
aan het woningbouwproject waar u in de VAR het één en
ander al van heeft kunnen lezen. Er zijn al goede resultaten
geboekt. De gemeente hoopt de speeltuinen half februari
weer open te kunnen stellen. Er zijn gesprekken gaande over
het parkeerprobleem op zaterdag met de gemeente en NiTA.
Omdat er voor fase twee een nieuwe projectmanager moet
worden aangesteld weten we niet hoelang de werkzaamheden
op zich zal laten wachten Er is wel een uitgebreid overdracht
document gemaakt. Er is ook gesproken over de nieuwe
vuilcontainers maar daar is nog niets oﬃcieel van bekend. Er
wordt door de gemeente te laks gereageerd op de vragen die
de mensen stellen. Dit gaan we aan de gemeente voor leggen.
Zelfredzaam Thuis
Het lijkt, vreemd vroeg, al voorjaar te worden. Het kán dus
gebeuren dat u ineens beseft dat er nodig een paar takken
gesnoeid moeten worden, of dat die plant die te dicht op het
pad staat even verzet moet worden naar een beter plekje. Er
kunnen ook andere klussen zijn die u toch eigenlijk gedaan wilt
hebben, maar die u echt niet meer zelf kunt. Weet dan dat u
Zelfredzaam Thuis kunt bellen met de vraag om een vrijwilliger.
Zo is het ook met een bezoek aan het ziekenhuis, of huisarts.
Het kan ook zijn dat u zo graag nog eens op bezoek zou willen
gaan bij een vriend of vriendin in het ziekenhuis of thuis, maar
geen idee hebt hoe u daar moet komen. U mag altijd bellen en
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meestal is er wel een mouw aan te passen. Verder breng ik nog
even het bloedprik punt van het Saltro onder uw aandacht. Elke
maandagochtend van 8 uur tot half 9 in het Dorpshuis. Lekker
vroeg dus vooral ook fijn als u nuchter geprikt moet worden.
De uitleen is alle dagen toegankelijk voor als u onverhoopt
zorg- hulpmiddelen nodig heeft. Dat kan variëren van een
paar krukken, tot een rolstoel. En van een glij-zeil tot een
drinkschuitje. En van alles daar tussen in. Maak er maar een
zo veilig mogelijk jaar van, voor zo ver u daar invloed op hebt.
Maar mocht u pech hebben met uw zelfredzaamheid, bel maar
gewoon Zelfredzaam Thuis, Cok Wiebes tel: 0294-234571. Dan
kijken we samen naar een oplossing.
Beweging
Donderdag 6 en 20 februari a.s. is er weer beweging met een
bakkie na afloop.
Koﬃe-/spel ochtend
Donderdag 13 februari a.s. is er weer de gebruikelijke koﬃe-/
spelochtend. Even er gezellig tussen uit? U bent van af 10.00 uur
welkom in het Dorpshuis.
Proathuis
Iedere dinsdag morgen is er in het Dorpshuis plaats voor het
drinken van een kopje koﬃe en/of thee en om een gezellig
babbeltje te maken. Vanaf 10.00 uur staat de “drank” klaar. En
u kunt gelijk de boodschappen doen. Twee vliegen in één klap.
Stroopwafelverkoop voor Alpe d’Huzes
Op vrijdagmiddag en avond 7 februari 2020. In 2017 heb ik voor
de eerste keer meegedaan met de Alpe d’Huzes. Tijdens het
klimmen al fietsend omhoog, stond ik regelmatig stil bij mijn
vader Bertus, die veel te jong gestorven is, mede aan kanker. Ik
mis hem elke dag. Lieve mensen van veel te dichtbij, krijgen met
kanker te maken. Zij zijn sterk en hebben de kracht om positief
te blijven. Mijn twee lieve dochters Lotte en Sanne bleven maar
vragen of zij een keer mee mochten doen. Mama ga jij dan ook
weer? Op vakantie oefenen met de mountainbike. Maar hoe
zwaar is het om dan lopend met de fiets aan de hand naar boven
te gaan? Dan gaan wij lopend de berg op, naar de top zeiden de
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Dinsdag 4 februari
Maandag 10 februari
Zaterdag 15 februari
Maandag 17 februari
Maandag 24 februari
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meiden. Dat doen ze op woensdag tijdens de Alpe d’Huzes. Op
donderdag ga ik de uitdaging aan. Bikkelen voor alle mensen
die elke dag bikkelen, hopend op goed nieuws en elke dag de
strijd aangaan met die vreselijke kanker. En soms ook de strijd
verliezen. Met team 4 ALL, 4-4 de sterfdag van mijn lieve Papa
maar en for ALL is echt voor iedereen. Om zoveel mogelijk geld
op te halen doen we een heerlijke verse stroopwafelverkoop
in Nieuwer Ter aa op vrijdagmiddag 7 Februari a.s. vanaf 16.00
uur en ook s ’avonds. Zorg dat er contant geld in huis is, dat is
het makkelijkst. Mochten we u gemist hebben dan kunt u de
bestelling ook bij Truus van Drogenbroek ( Laantje 1) in de bus
doen en dan zorgen we dat de stroopwafels alsnog de juiste
kant op komen. Onze dank is groot, namens Lotte, Sanne en
Sandra van Drogenbroek

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.

Inschrijving PK Sport Bosdijkloop geopend!
Toer Trimclub De Merel organiseert de 42e editie van dit
gezellige hardloopevenement op zondag 16 februari 2020.
Het lijkt nog ver weg, maar over vijf en een halve week is het
zover, dan klinkt in Vinkeveen het startschot. Iedereen is van
harte welkom bij deze winterse loop en kan zich nu reeds
inschrijven. De PK Sport Bosdijkloop heeft voor alle lopers
een geschikte afstand. Voor de beginnende loper is er de
5-kilometerloop door de kern van Vinkeveen. De gevorderde
lopers kunnen zich inschrijven voor de 10-kilometerloop of
voor de halve marathon (deelname vanaf 16 jaar), beiden door
het buitengebied van Vinkeveen. Deze afstanden zijn zowel
geschikt voor wedstrijdlopers als voor recreanten. Ook is er
een Kids Run van 1-kilometer voor kinderen tot en met 12 jaar.
Start en finish zijn vlakbij sporthal De Boei, Kerklaan 32, 3645 EV
Vinkeveen. In de sporthal zijn kleedruimten, douches, foyer met
horecafaciliteiten, tasseninname en EHBO aanwezig. Meedoen
is eenvoudig, ga naar www.inschrijven.nl. Voorinschrijving
is mogelijk tot en met 13 februari 2020. Op de dag zelf kun jij
ook inschrijven in De Boei, vanaf 10.00 uur. Het inschrijfgeld
bedraagt voor de 5-kilometer 6 euro en voor de 10-kilometer en
de halve marathon 8 euro. Deelname aan de 1-kilometer Kids
Run is GRATIS! Meer informatie op: www.ttcdemerel.nl.

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

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