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Wijziging openingstijden ‘t Winkeltje

Totdat de scholen weer open zijn worden de openingstijden
van ’t winkeltje aangepast. Dat geldt ook voor de feestdagen
en “meivakantie”. Dit betekent:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag

13.00 - 17.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
10.00 - 12.30 uur

13.00 - 17.30 uur

13.00 - 17.30 uur

Dorpsraad

Jammer dat er zo veel moet worden afgelast, bijvoorbeeld de
Koningsdag, 4 en 5 mei. Want we kunnen er gerust van uit gaan
dat het Oranje Comité al heel ver was met de organisatie. Ze
verdienen ook de waardering mede omdat het nu niet door kan
gaan. Momenteel wordt er weinig of niet vergaderd. Wel kunnen
we u meegeven dat van uit de gemeente onze verzoeken voor
het plaatsen van twee bankjes op het stukje tussen Laantje
en de Kerklaan en het opknappen van het plantsoentje op de
hoek Julianalaan/Doude van Troostwijkstraat gehonoreerd zijn.
Er moet wat betreft de bankjes een precieze plaats worden
aan gegeven. We moeten nog even kijken wat de beste plaats
zal zijn. Wat betreft het plantsoentje, dat is gegund aan de fa.
van Selm. Deze gaat volgens afspraak dan ook de vrijwilligers
coördineren om het plantsoentje netjes te onderhouden. Ook
zijn er plannen om het dorp door de plaatselijke ondernemers
het groen te laten onderhouden. Momenteel is dat bij de
gemeente in beraad. Wat betreft de speeltuinen daar hopen
we over 2 weken meer inzicht in te krijgen. Fase 2 daar hopen
we eerdaags ook informatie over te ontvangen, zodra we iets
weten laten we dit u uiteraard weten.
Bouwplannen

Stapje voor stapje komen we dichter bij de finish met betrekking
tot de voorgenomen bouwplannen in de zuidoosthoek van
ons dorp. Inmiddels heeft de gemeente ons laten weten dat
de Provincie heeft aangegeven dat de gemeente concretere
plannen alvast mag insturen, zonder te hoeven wachten op
een totaaloverzicht van alle voornemens die de gemeente
zou kunnen hebben. Dat is goed nieuws, want dan hoeft
ons plan nu niet te wachten op de behandeling van andere
woningbouw voornemens binnen Stichtse Vecht, die minder
duidelijk zijn in deze fase. We hopen vanzelfsprekend dat
de geplande voorlichtingsavond te zijner tijd doorgang kan
vinden, want dat geeft de Dorpsraad de mogelijkheid de
inwoners onder andere bij te praten over de dan bereikte stand
van zaken. Ook zijn de contacten met Arcadis weer aangehaald,
een extern adviesbureau dat ons om niet van adviezen wil
voorzien. Tenslotte zijn er ook positieve contacten met de
woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, die interesse
heeft getoond in het huursegment binnen het project.

ZelfredzaamThuis

In de vorige nieuwsbrief heeft u iets kunnen lezen over extra
dienstverlening van Zelfredzaam Thuis als u i.v.m. het corona
virus liever niet naar buiten wil. Er werd ook een oproep
gedaan voor extra vrijwilligers, om daar handen en voeten
aan te kunnen geven. Daarbij werd gedacht aan kliko’s aan
de weg zetten, boodschappen doen of de hond uitlaten.
Drie vrijwilligers meldden zich hiervoor aan. Tot nu toe heeft
niemand zich gemeld met een hulpvraag in die richting. Nu zijn
we in ons dorp al wel gewend om naar elkaar om te kijken, dus
mijn verbazing is niet heel groot. Maar het kan ook zijn dat u
niet wilde bellen omdat u dacht dat het echt wel heel druk zou
zijn. Dat is dus niet het geval. Daarom is het goed om nogmaals
even te melden dat u echt mag bellen als het nodig is. Geen
probleem. Ook voor een gewone klussen-vraag kunt terecht
bij Zelfredzaam Thuis en zoals altijd is de uitleen gewoon open.
Ondertussen hopen we dat langzamerhand de maatregelen
wat versoepeld kunnen gaan worden, zodat er we elkaar
ook weer echt en dichtbij kunnen ontmoeten. Bel als u een
hulpvraag heeft: Cok Wiebes tel. 0294-234571.
Een hoopvolle toekomst!

Elke woensdagavond van 19.00 tot 19.15 uur luidt de kerkklok.
Als teken van hoop en troost. Landelijk worden we er zo bij
bepaald dat we in de coronacrisis zitten en dat er niets meer
vanzelfsprekend is en dat zogenaamde zekerheden onzeker
zijn en zelfs wegvallen. Dezelfde kerkklok luidt ook op zondag,
al eeuwen lang. Daarmee roept God ons op om naar Zijn stem,
Zijn Woord te horen. Hij geeft echte hoop en echte troost. We
leven in een tijd waar we niet weten waar we aan toe zijn en waar
niets meer met zekerheid gezegd kan worden. Maar bij God is
dat anders, wat Hij belooft dat doet Hij. En wat belooft Hij? Hij
belooft: “Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven”. Misschien bent
u, juist in deze tijd, wel zoekend naar de zin van het leven en dat
u zich zorgen maakt, ook over de toekomst (van uw kinderen).
U kunt uzelf en uw kinderen geen grotere dienst bewijzen
dan te luisteren naar wat God u te zeggen heeft. Hij heeft u
onvoorwaardelijk lief. Leest u Johannes 3:16 maar: “Want alzo
lief heeft God de wereld (ook u), dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder (ook u) die in Hem gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (ook u !?)”. Die
boodschap komt tot alle mensen en is ook bedoeld voor u.
In deze coronatijd kunt u niet naar de kerk. Wellicht zou de
drempel voor u ook “te hoog” zijn. Het goede nieuws is dat u
thuis de zondagse erediensten (10.00 uur en 19.00 uur) kunt

Afval en oud papier
Maandag 4 mei		
Maandag 11 mei		
Zaterdag 16 mei		
Maandag 18 mei		
Maandag 25 mei		
Dinsdag 26 mei		
Zaterdag 30 mei		

GFT
Restafval
Papier
GFT
Restafval
Plastic
GFT

meebeleven vanachter uw computer. U kunt mee luisteren
en kijken op: www.hervormdnieuwerteraa.nl U kunt ook de
kerkdienst later nog eens beluisteren. Wanneer u graag een
bijbeltje zou willen hebben om mee te kunnen lezen, dan kunt
die zonder kosten afhalen bij ondergetekende (maar kan ook
bezorgd worden). Zoek de Heere in uw leven en ontvang van
Hem dat eeuwige leven. Dat geeft echte hoop en echte troost.
Van harte een hoopvolle toekomst toegewenst!!
Kees van der Vliet / 06 1505 1407
Draaise boekenkast

In deze tijd, waarin u allemaal meer thuis bent dan u gewend
was en niet gewoon naar de bibliotheek kunt, kunt u heel
gemakkelijk gebruik maken van de Draaise boekenkast in
het dorpshuis. Er staan boeken in vijf categorieën: spanning,
romans, streekromans, jeugd en ‘van alles’. Deze boeken mogen
door wie maar wil meegenomen worden. Na lezing mag u het
boek houden, doorgeven aan iemand anders of terugzetten.
Regelmatig worden boeken waar niet zoveel belangstelling
voor is weggehaald en vervangen door andere boeken. Onderin
de kast liggen puzzels en tijdschriften, die ook meegenomen
mogen worden. Heeft u boeken of puzzels die u beschikbaar
wilt stellen, graag inleveren in het winkeltje.
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.

Sportlessen

Beste dorpsbewoners, er zijn deze week nieuwe maatregelen
aangekondigd en die zijn voor kinderen positief en voor
volwassenen misschien wat nieuwe positieve energie. Vanaf 11
mei mag er zelfs weer deels naar school gegaan worden! Graag
zou ik voor jullie kinderen klaar willen staan om sportlessen
aan te bieden. Deze sportlessen zullen binnen de maatregelen
gegeven worden, bij oudere kinderen wordt er dus een afstand
van 1,5 meter gehandhaafd. Bij voldoende animo kan ik een
sportles opstarten voor kinderen. Om uw interesse te tonen of
vragen te stellen mag u mailen naar info@dancehealthmotion.
nl. Wilt u hierbij vermelden om welke leeftijd het gaat? Met
sportieve groeten, Suzanne uit den Bosch
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. 0634181298.
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.

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