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Winkeltijden ’t winkeltje
‘t Winkeltje is tijdens de vakantiedagen, 23 december t/m
4 januari 2020 elke dag open van 13.00 uur tot 17.30 uur. en
zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur. Op 1e en 2e kerstdag en
nieuwjaarsdag gesloten.
Klankbordgroep (Dorpsraad)
Afgelopen 2 december is er weer vergadering geweest, waarin
ook dorpsvisie en de woningbouw ter sprake kwam. In verband
met de drukte van de bestuursleden is deze opgeschort. Wat
betreft de woningbouw is er ingesproken op 4 december bij
de commissie fysiek domein van de gemeente. Daar zijn de
uitslagen nog niet van bekend maar men was over het algemeen
positief. In januari 2020 zal hieraan gevolg worden gegeven, u
wordt daar van op de hoogte gebracht via de infoborden van
het Dorpshuis. De speeltuinen hebben ook de aandacht. De
Dorpsraad werd min of meer overvallen met de mededeling
uit de Staats Courant dat er een éénrichtingsverkeer wordt
ingesteld voor de Ruwielstraat en de M.v. Zantenstraat. Dat
naar aanleiding van de parkeertelling en om de veiligheid van
deze straten. Voor alle duidelijkheid de Dorpsraad heeft hier
zich niet mee bemoeid. Dan is er afscheid genomen van Forien,
door diverse omstandigheden kan ze het werk niet naar eigen
tevredenheid doen. Forien heeft door haar inzet als “subsidie
aanvrager” veel voor elkaar gekregen. Wij zijn haar daar zeer
erkentelijk voor.
Maaltijd
Ja hoor, we gaan er ook het nieuwe jaar gewoon mee door.
We beginnen op 23 januari 2020 met een heerlijke maaltijd.
Natuurlijk weer in het Dorpshuis vanaf 17.45 uur. Wilt u gehaald
worden, dat kan, even een belletje naar Ineke 0294 232143 of
bij Truus 0294 231821. Opgeven graag voor 20 januari a.s.. U
bent van harte welkom.
Bewegen /koffie
Op 9 januari en 23 januari a.s. is er weer de beweging met een
bakkie. Ook hier bent u van harte welkom.
Proathuis
Elke dinsdag ochtend is er proathuis in het Dorpshuis vanaf
10.00 uur. U kunt dan ook gelijk uw boodschappen in het
winkeltje doen.
Zelfredzaamheid Thuis
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief hebben we de kortste
dag alweer gehad. We merken het nog niet direct, maar weten
dat het zo is. De dagen gaan weer lengen. Zo is het ook een
beetje met Zelfredzaam Thuis. U merkt niet direct dat het er is.
Maar u weet het zo nodig wel te vinden. Het afgelopen jaar is
de klussenman 5 keer op pad geweest om een klus te fiksen,
31 keer heb ik een beroep gedaan op een vrijwillige chauffeur
en dan is er nog 1 vrijwilliger die wekelijks de medicijnen
bezorgt die vroeg in de avond afgeleverd moeten worden + 2
invallers die deze taak bij ziekte of ongemak overnemen. Ook
aan Apotheek Breukelen is een hier een woord van dank op
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z’n plaats. Op de uitleen van zorghulpmiddelen is 34 keer een
beroep gedaan. Het bloed- prik-punt van Saltro, (30 min. op
maandag om 8 uur) wordt wekelijks door 4 á 5 dorpsgenoten
bezocht. Veel dank aan het Saltro, dat zij dit mogelijk maken. Dit
zijn in het kort de activiteiten en bewegingen van Zelfredzaam
Thuis in 2019. Vanaf deze plek, héél véél dank aan alle
vrijwilligers van Zelfredzaam Thuis, die zich moeiteloos laten
vinden, die gebeld mogen worden en op pad gaan. Het is een
genoegen om jullie op de lijst te hebben! Van af deze plek alle
goeds gewenst voor de kerstdagen en het nieuwe jaar. En als
het leven tegenvalt, (want ook dat is realiteit) sterkte waar het
lastig en moeilijk is. Zelfredzaam Thuis, Cok Wiebes, (uitleen ook
tijdens de feestdagen) tel. 0294-234571.
Erwtensoepactie
Op 11 januari a.s. hopen wij weer bij u langs te komen met
rookworsten en erwtensoep. De rookworsten kosten €3,50 per
stuk en 3 voor € 9,00. De erwtensoep kost € 5,00 en 3 voor €
13,50. Het wordt vers gemaakt en kan prima ingevroren worden.
Dus doe mee en maak ruimte in uw vriezer om deze actie weer
tot een succes te maken. De opbrengst van de actie gaat voor
de helft naar Stichting de Hoop. Deze stichting helpt mensen
die zijn vastgelopen in een verslaving en ook psychisch grote
problemen hebben. De andere helft gaat naar de Hervormde
kerk voor onderhoud, ook dat blijft nodig. We willen rond 9 uur
beginnen, en ook het buiten het dorp komen we bij u langs. Als
u niet thuis bent mag u het ook bestellen, dan wordt het later
bezorgd. U kunt het bestellen bij Gijs van Eck 0653565348 of
Harry de Koning 0294-234878.
13 januari reanimatieles in het Dorpshuis
Elke dag krijgen 30 tot 40 mensen in Nederland een hartstilstand,
70% daarvan vindt thuis plaats. De overlevingskans door snel
reanimeren en snel een AED gebruiken blijft stijgen doordat
er telkens meer mensen kunnen reanimeren. Aan de gevel
van het Dorpshuis hangt een AED, weet u hoe deze werkt?
Wilt u ook leren reanimeren en een AED gebruiken? Kom op
maandagmiddag 13 januari om 14.00 uur een reanimatieles
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met gebruik van de AED volgen in het Dorpshuis. De les duurt
2 à 2,5 uur. Opgeven bij Hanneke van Veen: hanneke.vanveen@
gmail.com of 06-28461885. Kosten € 30,00 inclusief koffie en
thee. Heeft u een aanvullende ziektekostenverzekering? Dan
kunnen de kosten van de reanimatieles soms vergoed worden,
informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar. Bij mij kunt u ook
een verkorte EHBO en kinder EHBO cursus volgen, voor meer
informatie gebruik bovenstaande mailadres of telefoon. Ik zie u
graag op 13 januari in het Dorpshuis, Hanneke van Veen.
Zendingsmiddag
We willen u/jullie alvast de datum bekendmaken van onze
jaarlijkse zendingsmiddag. Deze houden we op D.V. woensdag
22 januari in het Anker van 14.00 tot 16.00 uur. Alle kinderen
van de basisschoolleeftijd van 4 tot en met 12 jaar zijn hartelijk
welkom. Het echtpaar die wij financieel ondersteunen, Gerrit en
Jorine van Dijk uit Oost Duitsland, hebben op dat moment geen
verlof. Nu hoopt er een ander zendingsechtpaar langs te komen
en ons wat te komen vertellen over hun werk en leven in Peru.
Dat zijn Matthijs en Rosa Geluk. Zij hebben enkele jaren geleden
de plek overgenomen van Maarten en Arina Kommers, die wij
jaren financieel hebben ondersteuntd Wij vinden het fijn om zo
nog wat te horen en te zien over hoe hun werk voortgang heeft
gekregen.
Gezocht…
Beste dorpsgenoten, wij zijn op zoek naar sportieve
dorpsgenoten die het leuk vinden om aan te sluiten bij het
recreanten volleybal in Nieuwer Ter Aa. We zijn een gezellige
groep en zijn niet aan leeftijd gebonden. De gymzaal bij het
dorpshuis reserveren wij gemiddeld 1x per 2 weken op de
donderdag. Lijkt het u / jou leuk om een keer mee te spelen /
aan te sluiten dan horen wij dit graag. Met vriendelijke groet,
Corine Bouthoorn, corine_bouthoorn@hotmail.com
Wintermarkt (1)
We kijken terug op een gezellige wintermarkt op vrijdag 13
december. Er was een gezellige sfeer en ook de verkoop verliep
aardig goed. De kinderen konden lekker grabbelen (de ton was
helemaal leeg), ze hebben lekker zitten knutselen en wat was
het even “spannend” toen de politie binnen kwam. We hebben
veel mensen zien genieten van een kopje koffie of wat lekkers
te eten. Wij bedanken alle vrijwilligers die donderdagavond en
of vrijdag (middag/avond) hebben geholpen bij het versieren,
kramen opzetten, verkopen, opruimen. We waren daar erg blij
mee want het is altijd een hele klus om alles op tijd klaar te
hebben en na een lange dag weer op te ruimen. Toni en Marieke
De Wintermarkt (2)
Wat was Ons Genoegen omgetoverd tot een sfeervolle
marktplaats, en daar hebben we ook dankbaar gebruik van
gemaakt. En mochten onder genot van een drankje en een
hapje voor € 580,00 aan “kerststukjes” of “baksels” verkopen.
Hartelijk dank, ook voor alle van te voren ingeleverde spullen
zodat dit alles tot stand mocht komen. Liesbeth Bouthoorn en
Carry Griffioen.
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.

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