
Gezocht
’t Winkeltje is naarstig op zoek naar mensen die willen bijstaan 
in de winkel als medewerker kassièr(e). De dagen en of tijden 
kun je aangeven bij de beheerder of bij Theo den Hertog en er 
kan er in overleg rekening gehouden worden met uw wensen. 
Het is wel op vrijwilligersbasis. Lijkt het u leuk mee te draaien in 
een gezellig team, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Bestemmingsplan
Op 31 januari jl. was er een avond georganiseerd door de 
gemeente Stichtse Vecht met betrekking tot het nieuwe 
bestemmingsplan voor Nieuwer Ter Aa. Deze avond was goed 
bezocht, er waren 65 personen aanwezig. Het was jammer dat er 
niet goed gecommuniceerd was door de gemeente, waardoor 
de mensen op het verkeerde been werden gezet. Daar zijn 
excuses voor aangeboden en men zal voortaan eerst in gesprek 
gaan met de Klankbordgroep om verwarring te voorkomen. Op 
19 en 27 februari zijn de 10 minuten gesprekken. We wachten 
dus maar even af hoe het gaat worden.

Fase 2 en 3
Van de gemeente kregen we de volgende tekst. De gemeente 
gaat zowel de oude fase 2 als de oude fase 3 in één keer 
voorbereiden. De voorbereiding met het ingenieursbureau 
is gestart en de gemeente laat een aantal varianten, zoals 
die eerder zijn gepresenteerd dieper uitwerken, hierbij 
onder andere rekening houdend met de parkeercapaciteit. 
Als de varianten zijn uitgewerkt wordt er een inloopavond 
georganiseerd. Hierin presenteert de gemeente de varianten om 
die te bespreken met de aanwezigen. De opmerkingen uit deze 
bijeenkomst worden, voor zoveel als mogelijk is, meegenomen 
in het definitief ontwerp. De gemeente is voornemens om het 
werk in één keer aan te besteden en te realiseren. De gemeente 
verwacht in tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd, te 
starten met de uitvoering in het 3e kwartaal van 2019.

Lantaarnpalen
De gemeente heeft de lantaarnpalen sinds kort in eigen 
beheer. Dat betekent dat als er een lantaarnpaal niet brandt u 
dit kunt doorgeven aan de gemeente via TIC of de Fixi. Normaal 
gesproken wordt dat dan binnen de kortste tijd weer gemaakt.

Wijziging
De bedoeling was dat er op 23 mei a.s. weer een ouderenmaaltijd 
georganiseerd zou worden maar dat kan helaas niet door gaan 
in verband met Europese verkiezingen. Daarom wordt deze 
avond gewijzigd naar 16 mei a.s.! Schrijf deze datum op in uw 
agenda. 

Maaltijd senioren
Donderdag 14 maart a.s. is het weer zo ver. Dan is er weer de 
maaltijd voor de senioren. Ook nu weer in het Dorpshuis, de zaal 
is open om 17.45 uur. Wilt u gehaald en/of gebracht worden, 
dat kan. U kunt zich daar voor opgeven bij Truus (0294 231821) 
of Ineke (0294 232143) Voor de maaltijd kunt u zich opgeven 
tot 11 maart a.s., ook bij Truus en Ineke.
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Agenda
1 maart   Filmavond Jeugd
7 maart   Beweging en koffie
8 maart   Ontmoetingsavond
8-9 maart  Toneel
12 maart  Ontmoetingsmiddag
14 maart  Maaltijd Senioren
15-16 maart  Toneel
21 maart  Beweging en koffie
24 t/m 30 maart  Collecteweek ZOA

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

Openingstijden ’t Winkeltje
In verband met de voorjaarsvakantie zijn er gewijzigde 
openingstijden. De winkel is open van 25 februari tot 1 maart 
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.

Beweging
Op donderdag 7 en 21 maart is er weer beweging en koffie. U 
komt dan toch ook? Gezellig met elkaar bewegen en na afloop 
een bakkie. Tot ziens.

Borden
Op het stukje wandelpad tussen ’t Laantje en de Kerklaan zijn 
weer nieuwe borden geplaatst. Het is een duidelijk voetpad 
geworden. Mochten er toch weer klachten zijn dan kunt u dat 
ook opnemen met de gemeente via TIC.

Zelfredzaam Thuis
De dagen worden alweer langer en de vogels lijken te denken 
dat het alweer voorjaar is. De “bij de handjes” slepen al weer 
met nestmateriaal. Ook mensen maken hier en daar plannen 
om te starten met voorjaarsactiviteiten. Zo kunt u klussen 
tegenkomen waar u als een berg tegenop ziet omdat het te 
zwaar is of te ingewikkeld. Dingen die de hele winter eigenlijk 
al moesten, maar waar u geen been (meer) in ziet. En dat kan 
van alles zijn in huis en tuin. Heeft u zo’n eenmalige klus waar 
u een helpend handje bij nodig hebt, dan mag u daarvoor 
Zelfredzaam Thuis bellen. Ook voor vervoer van allerlei aard, er 
zijn allerlei vrijwilligers die inzetbaar zijn voor allerhande dingen. 
De weg naar de uitleen weet iedereen zo langzamerhand wel te 
vinden. Rolstoel, krukken, rollator en allerlei hulpmiddelen voor 
in en om bad en bed. Bij nood of ongemak kan een telefoontje 
vaak een oplossing bieden.



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 maart aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Verder is Zelfredzaam Thuis benaderd door de coördinator 
van “Samen Dementie Vriendelijk” Evelien van der Vliet. Zij 
werkt als vrijwilliger voor de gemeente Stichtse Vecht, met als 
doel om in alle kernen aan de slag te gaan voor een dementie 
vriendelijke omgeving.  Wij kennen allemaal wel iemand in 
onze omgeving met deze akelige ziekte. En natuurlijk zijn wij in 
Nieuwer Ter Aa vriendelijk, ook voor deze mensen. Maar soms 
kun je lelijk onthand zijn, of ongemakkelijk als je niet goed 
weet hoe te reageren op iemand met dementie die je ontmoet. 
Iemand die boos reageert b.v. of gaat schreeuwen en roepen. 
En het kan ook zo maar in je eigen, directe omgeving opduiken. 
Dementie, hoe ga je er dan mee om??  Dat kan razend moeilijk 
zijn. Daarom hebben we besloten om in de maand mei een 
voorlichtingsavond te houden in Dorpshuis Ons Genoegen. Het 
duurt nog wel even, maar dan ligt het maar vast in de ”week”. 
De datum vindt u in de volgende nieuwsbrief, houd het dus in 
de gaten. Voor vragen over bovenstaande kunt u altijd bellen 
met, Cok Wiebes tel. 0294-234571

Ontmoetingsavond
Op D.V. vrijdag 8 maart a.s. hoopt de Hervormde Gemeente, 
samen met de jeugdvereniging, weer een ontmoetingsavond 
te houden. Die avond komt meneer Avakthi ons vertellen over 
het thema “van dood naar leven”. Dit gezien vanuit zijn eigen 
levensgeschiedenis. Hij was vroeger lijfwacht van Saddam 
Hoessein, de man die jarenlang als dictator in Irak aan de 
macht was. Hij wil vertellen over hoe hij vanuit die situatie tot 
het christelijke geloof is gekomen. Komt u ook luisteren ? De 
avond  zal worden gehouden in het Anker, waar vanaf 19.45 uur 
de koffie klaar staat. Aanvang is om 20.00 uur. Aansluitend zal 
er een collecte worden gehouden. We hopen u die avond te 
ontmoeten. Tot dan. 

Ontmoetingsmiddag
Op dinsdag 12 maart a.s. is er weer een ontmoetingsmiddag 
in het Anker. Zoals gebruikelijk is er inloop met koffie en thee 
vanaf 14.00 uur. Om 14.15 uur beginnen we met gebed, zingen 
en een meditatie. Na de pauze willen we u foto’s laten zien van 
oud Breukelen en omgeving. U kunt er waarschijnlijk meer 
over vertellen dan ik maar dat is geen probleem. Neem gerust 
iemand mee die dit interessant vindt. Heeft u vervoer nodig dan 
even contact opnemen met Ella Stoof : 0294 230495. 

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

Collecteweek ZOA: vrijwilligers in actie voor slachtoffers 
van oorlogen en rampen
In de week van 24 tot en met 30 maart collecteren vrijwilligers 
in Nieuwer ter Aa voor stichting ZOA. De hulporganisatie vraagt 
aandacht voor de ruim 68 miljoen mensen die momenteel op de 
vlucht zijn voor oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking. De 
opbrengst van de collecte wordt gebruikt om deze mensen te 
ondersteunen met noodhulp en hen te helpen een nieuwe start 
te maken. Hulp ter plekke: ‘Je moet er niet aan denken dat je door 
een oorlog of een natuurramp alles kwijtraakt! Toch overkomt 

dit ieder jaar tienduizenden mensen. De medewerkers van ZOA 
vangen hen ter plekke of in een buurland op en helpen daar 
de mensen met de meest noodzakelijke goederen. Ook na een 
ramp blijft ZOA om te helpen totdat de mensen weer op eigen 
kracht verder kunnen.’ Donatie per SMS: Met de opbrengst 
van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen in 
oorlogsgebieden ondersteunen. De collectanten hopen dan 
ook u aan de deur te ontmoeten. Heeft u geen geld in huis, of 
loopt u de collectant mis? Dan kunt u ook doneren door ‘ZOA’ te 
sms’en naar 4333 (eenmalig €1,50). 

Werken in Nieuwer Ter Aa: 
Hoeve Landzicht & All you can Grill
Hoeve Landzicht opent vanaf 30 maart a.s. het nieuwe restaurant 
‘All you can Grill’ welke het gehele jaar op woensdag t/m 
zondag van 17:00 – 22:00 uur geopend zal zijn (het restaurant 
sluit niet meer voor besloten feesten). Voor het restaurant en de 
bruiloften/partijen die wij verzorgen staan onze vacatures vanaf 
heden online. Parttime en fulltime, waarbij wij de voorkeur 
hebben voor mensen uit de buurt. Seizoenswerk, maar ook 
voor het vaste team zoeken we versterking. Wij zoeken:
• Klusjes jongen of meisje voor zaterdagen 11:00 – 15:00 (v.a. 14 

jaar)
• Spoelkeuken medewerkers voor ten minste 1 avond per week 

van 18:00 – 23:00 (v.a. 16 jaar)
• Activiteitenbegeleiders voor 1 middag per weekend (v.a. 15 jaar)
• Keukenhulp voor zondag 16:00 – 22:00 (v.a. 16 jaar)
• Bedieningsmedewerkers 6 uur per week of meer (v.a. 16 jaar) 
• Feestavond medewerkers 6 uur per week of meer (v.a. 18 jaar)
• Ervaren activiteiten begeleiders 6 uur per week of meer (v.a. 30 jaar)
• Schoonmaker/ster voor zaterdag of zondag ochtend 09:00 – 14:00 

Kijk op onze website www.hoevelandzicht.nl/vacatures voor 
meer informatie of solliciteer via info@hoevelandzicht.nl 

All you can Grill: Een nieuwe grill beleving in het Groene Hart 
All you can grill staat voor een live grill beleving met een divers 
aanbod van ‘alles wat je kan grillen’. Onze Smoker en houtskool 
grill geven een authentieke BBQ-smaak aan vlees, vis, groenten 
en fruit. Ervaar het zelf! Bekijk het vlees van dichtbij, voel de 
hitte van de grill af komen en proef de verschillende smaken 
van onze gerechten. Bewust genieten van vlees, vis, groenten 
en fruit Wij houden van een goed gegrild stuk vlees of vis én 
willen bewust omgaan met het milieu en dierenwelzijn. Zo 
vindt u regelmatig ‘vergeten vlees’ en ‘vergeten groenten’ op 
onze grill en krijgen groenten en fruit bij ons de positieve rol 
die het verdient. We verleiden u graag om onze groente- en 
fruitgerechten van de grill te proberen. 


