
nr. 48 mei 2015

Subsidie voor buurtinitiatieven
Het K.F. Hein Fonds wil de sociale samenhang in buurten 
bevorderen. Eenmalig komen buurtinitiatieven, in de 
provincie Utrecht, daarom in aanmerking voor ondersteuning 
tot € 500,-. Het gaat om kleinschalige éénmalige initiatieven 
van buurtbewoners die gericht zijn op de samenhang in buurt 
of wijk. Ook particulieren kunnen hiervoor een idee indienen. 
Via www.kfhein.nl/ondersteuning/buurtinitiatieven is er meer 
informatie te vinden. Als u een leuk idee heeft kunt u dat ook 
in samenwerking met de klankbordgroep aanvragen.

Beter afval scheiden
Op 20 april is er in het gemeentehuis Stichtse Vecht, met 
de besturen van de wijkcommissies, een informatie avond 
geweest over het beter afval scheiden.  Er is een enquête naar 
u gezonden, heeft u deze al ingevuld? U kunt dit alsnog doen, 
het is ook belangrijk voor het milieu maar ook voor ons dorp. 
Later zult u hier nog meer over horen.

AED 
Deze apparaten zijn te vinden in ’t Draaipunt, Dorpshuis ‘Ons 
Genoegen’, in ’t Anker en de brandweerkazerne. Maar bel altijd 
eerst 112.

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”.

Bedankt (1)
Twee maanden geleden stierf mijn lieve man Henk na 11 
dagen coma. Allemaal zo onverwacht en plotseling. Het zijn 
zeer bewogen en intense dagen geweest zowel vóór als na zijn 
overlijden. Overweldigend en hartverwarmend was het om 
zoveel tekens van medeleven en steun te ontvangen! Langs 
deze weg wil ik jullie, ook namens de kinderen van Henk, heel 
hartelijk bedanken. Dina van Rhee-Mazzolari

Bedankt (2)
Opgewekt, lief, zorgzaam
eigenwijs en altijd vrolijk.
Nooit vragend nimmer klagend
genoot je van het leven.

Lieve, lieve mensen van het dorp en ver daarbuiten.

Namens de kinderen en kleinkinderen wil ik iedereen heel erg 
bedanken.

Hartverwarmend waren alle kaartjes, lieve woorden en sterkte 
wensen, die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en het 
overlijden van Bertus.

Bedankt!

Indrukwekkend was het afscheid in een volle kerk, tijdens de 
avondwake en de uitvaart. Dat zovelen ons tijdens de laatste 
tocht van Bertus, op het zo vertrouwde laantje, begeleidden 
heeft ons goed gedaan.

Agenda
7 mei  Zendingsavond ‘t Anker
16 mei   Oud papier
30 mei   Zangavond Gereformeerde Gemeente
13 juni  Viswedstrijd
17 t/m 20 juni 22e Beachvolleybaltoernooi

We zullen mijn man, papa, en opa ontzettend missen. En vele 
dorpelingen met ons.

Wij hopen de kracht te krijgen om met elkaar, als gezin, dit 
gemis een plek te geven.

Nogmaals heel veel dank!!
Truus van Drogenbroek, kinderen en kleinkinderen

Opschoondag
In Nieuwer Ter Aa heeft de basisschool in samenwerking met de 
klankbordgroep meegedaan aan de landelijke opschoondag 
op 27 maart jl. Zij werden hierbij aangemoedigd door 
wethouder Verkroost! Er ging heel wat zwerfvuil de kliko’s in. 
Speeltuin, zwemplek, voetbalveld en de plantsoentjes in het 
dorp zijn weer schoon.

Gewijzigde openingstijden winkeltje van Ter Aa in mei
Tijdens de meivakantie (4 t/m 16 mei)
  Morgen   Middag
Maandag:  gesloten  13.00 – 17.00 uur
Dinsdag:  10.00 – 12.30 uur  13.00 – 17.00 uur
Woensdag:  10.00 – 12.30 uur  gesloten
Donderdag:  10.00 – 12.30 uur  gesloten
Vrijdag  10.00 – 12.30 uur  13.00 – 17.00 uur
Zaterdag 10.00 – 12.30 uur  gesloten

Gesloten op: Dinsdagmiddag 5 mei (Bevrijdingsdag), Donderdag 
14 mei (Hemelvaartsdag) en Maandag 25 mei (2e Pinksterdag).

Gezocht...
Voor de fietsvierdaagse, die gehouden wordt in juni, zoeken 
wij iemand ( of misschien meerdere personen) die het leuk 
vindt om een viertal fietsroutes uit te zetten. Oude fietsroutes 
zijn beschikbaar, deze kunnen met een paar veranderingen 
evt. weer gebruikt worden, maar zelf een eigen fietstocht 
uitschrijven zou helemaal mooi zijn. Meer informatie of 
aanmelden bij de beheerder van het Dorpshuis, Cor van 
Sligtenhorst.



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

Contactinformatie
Telefoonnummer Winkeltje van Ter Aa 0294-230110
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Zendingsavond
Op donderdagavond 7 mei a.s. is er een zendingsavond in 
het Anker. De familie Kommers is dan aanwezig om over hun 
werk en leven in Peru te vertellen. De familie Kommers is door 
de GZB uitgezonden naar Peru en ze wonen en werken daar 
inmiddels al weer 6 jaar. De avond begint om 19.45 uur en 
duurt tot ongeveer 21.45 uur. Iedereen is welkom. 

Samenzangavond zondagsschool
Wij willen u van harte uitnodigen op de samenzangavond 
van de zondagsschool op D.V. zaterdag 30 mei in de kerk 
van de Gereformeerde Gemeente in Nieuwer Ter Aa. De 
avond begint om 19.00uur. Het thema zal zijn: ‘De Parel 
van Grote Waarde’. Deze avond hopen er ook een aantal 
kinderen afscheid te nemen van de zondagsschool. We 
hopen op en bidden om een goede avond! We hopen u en 
jou deze avond te ontmoeten! De leiding van de zondagsschool  

Zelfredzaamheid Nieuwer Ter Aa
Op donderdag 16 april was er in ’t dorpshuis een groep van 
12  mensen die deelnam aan een “speciale” oefening, n.l. 
dekbedhoes verschonen zonder fl adderen en wapperen. De 
deelnemers oefenden op 4 “bedden” waarbij ze aanvankelijk 
elkaar hielpen met aanwijzingen vanaf een getekend 
voorbeeld. Waarbij men zich  zonder veel moeite een nieuwe 
manier eigen maakte om zonder noemenswaardige inspanning 
zowel een 1- als een 2- persoons hoes te verwisselen.  Een 
goede manier om zowel schouders als armen te ontzien. Het 
was een leuke gemeleerde groep en zeker niet alleen senioren. 
Het was vooral ook gezellig. Tijdens deze bijeenkomst kwam 
de vraag van verschillende kanten naar voren, of er in Nieuwer 
Ter Aa een mogelijkheid is  voor  een prikpunt van Saltro. 
Het eerste contact daarover is ondertussen geweest. Wordt 
vervolgd! Een voorstel dat ook naar voren werd gebracht deze 
middag:  Een voorlichtingsmiddag over hulpmiddelen die 
kunnen ondersteunen bij langer zelfredzaam zijn. Denk hierbij 
aan rollators, douche of toiletstoel  als het toilet te ver van uw 
bed is bijv., maar ook hulpjes om de kraan of de deur open te 
draaien als u last heeft van uw handen, Het opraap helpende 
handje enz. Een ander voorstel:  een voorlichtingsmiddag  
over een hospice met daaraan gekoppeld een bezoek aldaar 
op een open dag. Voor beide onderwerpen moet er iemand 
uitgenodigd worden om een presentatie over het betreff ende 
onderwerp te houden. Dat betekent dat er minimaal 20 
personen zich aan moeten melden. Spreekt het u aan, laat het 
dan alvast even weten.  Het staat pas op de planning voor na 
de zomer. Ook hiervoor geldt, wordt vervolgd. Tenslotte, heeft 
u een vraag over zelfredzaamheid in de breedste zin, u mag 
hem altijd stellen. Bel  even en we gaan samen op zoek naar 
het antwoord. Cok Wiebes. Zelfredzaamheid Nw. Ter Aa.  Tel. 
2345 71. 

Viswedstrijd
Hengelsport Vereniging Nieuwer Ter Aa organiseert een jeugd 
viswedstrijd. Op zaterdag  13 juni  2015 van 09.00 – 12.00 uur 
zal er weer een viswedstrijd  op witvis voor de jeugd tot 16 jaar 
worden georganiseerd voor de school bij de Aa.  De gevangen 
vis word vakkundig afgehaakt,  gemeten en wordt terug gezet 
in het water. Het aas zal door de visclub worden verzorgd en 
natuurlijk zal er tussendoor ook wat lekkers te versnaperen 
zijn. Deelnemers van deze ochtend kunnen leuke prijzen 
winnen en je kunt je vanaf 08.45 aanmelden op de plek aldaar. 
De visclub bestaat op dit moment uit 25 leden en nieuwe 
leden zijn altijd welkom, je kan dit doorgeven in het winkeltje. 
Mocht je interesse hebben om een keer te gaan vissen in 
ons gepacht viswater De Aa,  dat loopt vanaf de duiker bij de 
speeltuin  t/m de duiker bij de snelweg  in Oud Aa, vanaf 16 
jaar zijn er dagkaarten à € 2.50 p.p.  te koop in het winkeltje 
van Ter Aa,  let dan wel op de openingstijden hiervan.

Een kopie maken?
Dat kan in het Dorpshuis. U kunt daar terecht voor een 
enkelzijdige kopie of tweezijdig op A4 formaat en ook op A3 
formaat tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Ook kunt u met uw 
stick terecht om rechtstreeks te printen of via het e-mailadres 
van het Dorpshuis. U bent welkom.

Dorpshuis
U kunt bij het Dorpshuis zalen huren voor een verjaardag/
jubileum of voor een ander feestje. Dit 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. De nieuwste aanpassing is onder 
andere de wandelroutes in en om Nieuwer Ter Aa.

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 
reserveren bij de beheerder van het Dorpshuis Cor van 
Sligtenhorst. De auto staat ook bij het Dorpshuis.

Stroopwafelverkoop
Op D.V. 29 mei 2015 hoopt de jeugdvereniging van de 
Hervormde gemeente van ons dorp stroopwafels te gaan 
verkopen in het dorp. Met deze actie willen wij dit jaar 
geld ophalen voor de stichting Woord en Daad, en voor de 
plaatselijke kerk alhier. Vanaf 18:45 uur zullen wij bij u aan de 
deur verschijnen. Woont u buiten het dorp en wilt u graag 
stroopwafels kopen dan kunt u deze bestellen bij Joop van 
Selm, via de mail: joopvanselm@hotmail.com, of telefonisch: 
0624660020.


