
Openingstijden ‘t winkeltje van Ter Aa voorjaarsvakantie
In verband met de voorjaarsvakantie is het winkeltje in de week 
van 24 februari t/m 1 maart 2019 open op maandag tot en met 
vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 uur 
tot 12.30 uur. 

Koffi  e-/spelochtend
Donderdag 14 februari a.s. is er weer een koffi  e-/spelochtend. 
Zin in een spelletje of een praatje met een lekker bakkie koffi  e 
met iets er bij kom dan naar het dorpshuis. Vanaf 10.00 uur bent 
u van harte welkom.

Filmavond
Vrijdagavond 1 maart a.s. hopen we in het Dorpshuis weer een 
fi lmavond te houden voor de jeugd vanaf ongeveer 12 jaar. 
We hebben dit keer gekozen voor de fi lm ‘The Climb’. Deze 
fi lm gaat over twee bergbeklimmers, die samen een berg 
beklimmen. Het wordt een  zware tocht. Een tocht die uitmondt 
in een beproeving op het gebied van wilskracht, karakter 
en opoff ering en die beide mannen voorbij hun grenzen 
brengt. Na het bekijken van de fi lm willen we er met elkaar 
nog even over doorpraten. De evangelisatiecommissie van de 
Hervormde kerk zet de deur van het Dorpshuis open om 19.15 
uur, we starten de fi lm om 19.30 uur en denken rond 21.30 uur 
weer naar huis te gaan. Toegang is gratis, inclusief drinken met 
wat lekkers
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Agenda
7 februari Beweeg-/koffi  eochtend
14 februari  Koffi  e-/spelochtend
21 februari Beweeg-/koffi  eochtend
01 maart Filmavond Jeugd
8-9 maart Toneel
15-16 maart Toneel

Afval en oud papier
Maandag 4 februari Restafval
Dinsdag 5 februari Plastic
Maandag 11 februari GFT
Zaterdag 16 februari Papier
Maandag 18 februari Restafval
Maandag 25 februari GFT

Beweging 
Op 7 en 21 februari  a.s. zijn er de bewegings-/koffi  e ochtenden. 
Doet u ook mee? U wordt onder andere geleerd wat u moet 
doen als u komt te vallen en hoe u dat kunt voorkomen. Alles 
gaat op een speelse en ongedwongen manier en u wordt er 
ook nog lenig van. We starten om 10.00 uur. 

Herinnering
Denkt u er aan het plastic afval op de juiste wijze in de container 
te doen? Het komt nog regelmatig voor dat de container vol 
lijkt te zitten maar dat dit niet het geval is. Als er verkeerde te 
volle zakken in de container gegooid worden blijven de zakken 
hangen en kunnen er geen nieuwe zakken bij. Vervelend voor 
degene die na u komt en zijn zakken ook graag kwijt wil. De 
juiste zakken kunt u gratis ophalen in het winkeltje. Doe ze niet 
te vol!

Erwtensoepactie
De erwtensoepactie had weer een mooie opbrengst. Fijn dat u 
zo weer heeft meegeholpen om het bedrag van € 1.650,00 bij 
elkaar te brengen voor de Voedselbank en voor de restauratie 
van de Hervormde kerk. Dank aan de verkopers en kopers die 
deze actie succesvol hebben gemaakt.

Ruilboekenkast
Door mijn verhuizing ben ik op zoek naar iemand die het beheer 
van de ruilboekenkast in het Dorpshuis wil overnemen. Wat 
houdt dat in: het bewaren van de boeken die binnenkomen, 
regelmatig checken of er aanvulling nodig is en oude boeken 
die niemand leest er weer uit halen. Bij interesse graag even 
mailen naar lisedenhertog@hotmail.com.

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 
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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.

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.

Sambal Bij?
Toneel vereniging osv NiTA organiseert op 8 – 9 maart en 15 
– 16 maart a.s. het toneelstuk “Sambal bij”. Een kijkje achter 
de schermen van een chinees restaurant. Kaarten bestellen: 
mail naar; nita.toneelvereniging@gmail.com. U ontvangt een 
bevestiging met betaalverzoek. Vragen en of wensen bel met: 
Natascha Prozee (0650231145) tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Volwassenen € 7,50, kinderen t/m 12 jaar € 5,00. Waar: Draaipunt 
Nieuwer ter Aa. Aanvang : 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur


