
Winkel openingstijden
Vanaf maandag 22 juli tot en met 31 augustus 2019 gaan de 
vakantietijden voor ‘t Winkeltje weer in. Dat houdt in dat  op alle 
dagen de winkel open is van 13.00 uur tot 17.30 uur en op de 
zaterdagen van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Ouderen uitje
Op 11 juli a.s. zal er in plaats van de maaltijd voor de ouderen 
dit keer een uitje worden georganiseerd. Het wordt ook nu een 
verrassing waar u naar toe gaat. Wel kan er vermeld worden 
dat er verzameld wordt in en bij het Dorpshuis om 15.15 uur. 
Er komt een bus die u om 15.30 uur naar de locatie brengt, 
waar koffie en gebak wordt geserveerd. Dan wordt er iets leuks 
gedaan waarna om ongeveer 17.30 uur wordt gedineerd. Om 
ongeveer 20.00 uur wordt u weer afgezet bij het Dorpshuis. U 
wordt gevraagd een bijdrage te leveren van 
€ 15,00. Het is meer dan de moeite waard. U 
kunt zich opgeven tot 5 juli a.s. bij Ineke, tel. 
0294 232143 of bij Truus Drogenbroek, tel. 
0294 231821. Wilt u gehaald worden? Dat 
kan ook, u belt gewoon even Ineke en het 
komt in orde. Dit uitje heeft u te danken aan  
de Rabobank. Wij zijn de Rabobank hier zeer 
erkentelijk voor.

Nationale ouderendag
Bent of kent u een oudere met een wens? Op vrijdag 4 oktober 
2019 is er de Nationale Ouderendag. In het Dorpshuis staat een 
wensboom met wensformulieren U kunt uw wens via dit formulier 
kenbaar maken, b.v. een bezoek aan het boerderijmuseum met 
een ritje in de paardentram of een meezingdag. Ook kunt u een 
eigen wens aangeven. Wilt u meer weten neem dan contact op 
via tel.nr. 0346 860994. Bent u in het bezit van een computer dan 
gaat u naar www.nationaleouderendag.nl.

Nationale modderdag
We willen dit jaar meedoen in het dorp met de nationale 
Modderdag op 28 juni! Een initiatief van IVN (zie ook ivn.nl/
modderdag). Voor 0-12 jaar is er de mogelijkheid eens even 
lekker vies te worden en te rollen en spelen door de modder. Wij 
zorgen voor modder, limonade en wat lekkers. Als jij zorgt voor 
vriendjes, vriendinnetjes, oude kleren/badkleding, emmertjes 
en schepjes dan maken we er een heel gezellige middag van!! 
Aanmelden is niet nodig en het is op eigen risico.

Zelfredzaam Thuis
Volop zomer. Hopelijk geniet u er van. Lekker veel buiten zijn. 
Wandelingetje maken of alleen een rondje door de tuin of om 
het huis. Mocht het nu zo zijn dat uw omgeving u er wel eens op 
attent maakt dat u aan een rollator toe bent, maar u vindt zelf 
dat het allemaal nog best gaat, leen er eens één. Gewoon een 
weekje uitproberen. Geen kosten, geen verplichting. Rondje 
door de kamer, loopje naar de schuur om piepers te halen....Dan 
heeft u het geprobeerd en kunt u vervolgens besluiten dat u er 
nog hélemaal niét aan toe bent, aan zo’n ding (of wel....). Maar 
dan heeft u de nadelen en de eventuele voordelen gewoon 
zélf uitgedokterd. Als u een telefoontje geeft naar onderstaand 
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Agenda
28 juni   Modderdag
8 juli   Inloopavond Fase 2
08-10 juli  Fiets driedaagse
11 juli   Ouderen uitje 
13 juli   Viswedstrijd Jeugd
28 -29 augustus  Vakantie-Bijbeldagen 

Afval en oud papier
Maandag 1 juli  GFT
Maandag 8 juli  Restafval
Maandag 15 juli  GFT
Zaterdag 20 juli  Papier
Maandag 22 juli  Restafval
Dinsdag 23 juli  Plastic
Maandag 29 juli  GFT
Maandag 5 augustus Restafval
Maandag 12 augustus GFT
Zaterdag 17 augustus Papier
Maandag 19 augustus Restafval
Dinsdag 20 augustus Plastic
Maandag 26 augustus GFT

nummer wordt hij ook nog thuis gebracht. Zijn er andere dingen 
aan het handje waar u Zelfredzaam Thuis voor wilt bellen of de 
Uitleen maar u krijgt bij herhaling geen gehoor, overleg dan 
even met de beheerder van het Dorpshuis, hij kan ons altijd 
bereiken ook tijdens de vakantie, hij kent de sluiproute. Want 
ook bij ons is het volop zomer. Cok Wiebes 0294- 234571.

 

Groen licht voor de brandweer in Nieuwer Ter Aa
Op 3 juni 2019 heeft de gemeenteraad een positief besluit 
genomen over de locatiekeuze voor de brandweerpost te 
Nieuwer Ter Aa. Deze zal gebouwd worden op de hoek van de 
Ter Aaseweg – Dorpsstraat. Aan de inwoners van Nieuwer Ter Aa 
is maandagavond 27 mei 2019 het schetsontwerp getoond. Er 
zijn twee varianten getoond van hetzelfde schetsontwerp. De 
eerste variant toont de ingang van de brandweerpost aan de 
Dorpsstraatzijde. In de tweede variant is de hoofdingang aan de 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 augustus aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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kant van het voetbalveld geplaatst. De overgrote meerderheid 
van de inwoners heeft de voorkeur gegeven aan de eerste 
variant. De wensen van inwoners zijn geïnventariseerd en deze 
worden met de architect besproken en daar waar mogelijk 
verwerkt in het schetsontwerp.

Fase twee inloopavond
Op maandag 8 juli a.s. wordt er door de gemeente een 
inloopavond georganiseerd in het Dorpshuis. U kunt tijdens 
deze inloopavond vragen stellen over het voorlopig ontwerp  
van fase 2. (de oude fase 2 en 3)  over de ondergrondse en 
bovengrondse infrastructuur. U zult van de gemeente hierover 
ook nog een uitnodiging ontvangen waarin het defi nitieve 
tijdsblok bekend gemaakt wordt. Waarschijnlijk is dat van 18.00 
uur tot 21.00 uur. Het betreft hier niet ‘t Honderdschelaantje, 
Dorpsstraat (oostzijde) en de D.v.Troostwijkstraat.

Fiets driedaagse
De jaarlijkse fi etsdriedaagse, georganiseerd vanuit het 
Dorpshuis, is dit jaar van maandag 8 t/m woensdag 10 juli. De 
start is alle dagen om 18.30 uur vanaf het Dorpshuis. De kosten 
zijn € 5,00 per volwassene en € 2,50 voor kinderen. U fi etst toch 
ook mee? Goed voor de gezondheid, gezelligheid en sfeer. 
U bent van harte welkom. Wij willen u er wel op wijzen dat u 
deelneemt voor eigen risico.

VakantieBijbelDagen

Lentewandeling
Een foto van de op 25 mei geslaagde lentewandeling over 
Bosdijk en Boterwal met beheerder Alex van der Heijden. Bijna 

alle deelnemers staan erop. We hebben genoten van alles wat 
Bosdijk en Boterwal bijzonder en uniek maakt. In het Dorpshuis 
werd voor- en nagekaart en Alex was bijzonder blij met onze 
blijk van waardering: het fotoboek ‘Bosdijk en Boterwal, oase van 
gras, water en lucht’. Wordt ongetwijfeld weer eens vervolgd…

Even voorstellen…
Mijn naam is Maud 
Schoenmakers en ik ben 
werkzaam als fysiotherapeut 
bij Vechtstreek fysiotherapie 
te Breukelen. Om mijzelf te 
ontwikkelen en om in de 
fysiotherapiepraktijk nog 
meer specialisme aan te 

kunnen bieden volg ik de master oncologie fysiotherapie. Heel 
veel mensen krijgen ermee te maken, gelukkig overleven steeds 
meer mensen kanker. Een oncologiefysiotherapeut heeft deze 
mensen steeds meer te bieden. Uit vele onderzoeken zijn de 
positieve eff ecten gebleken van functioneel oefenen en trainen 
in verschillende stadia van de kanker en bij diverse medische 
behandelingen. In de master wordt niet alleen aandacht besteed 
aan de  fysieke gezondheid van patiënten, maar ook aan de 
mentale begeleiding en herstel. Patiënten met kanker hebben 
vaak ook baat bij oedeemtherapie. Bij Vechtstreek Fysiotherapie 
zijn twee oedeemtherapeuten werkzaam, de patiënt kan dus 
voor een volledige fysiotherapeutische behandeling bij ons 
terecht.  Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 
www.vechtstreekfysiotherapie.nl. Ook kunt u telefonisch contact 
opnemen met de praktijk op nummer 0346-250573 of per 
mail via info@vechtstreekfysiotherapie.nl. Voor vragen omtrent 
oncologie therapie of het maken van een afspraak met Maud 
Schoenmakers kunt u ook direct contact opnemen met haar via 
mail: maud@vechtstreekfysiotherapie.nl

Hengelsport Vereniging Nieuwer Ter Aa
Dit jaar is er weer een jeugd viswedstrijd gepland op zaterdag 13 
juli a.s. in de Aa, op het veld, voor de school. De deelnemers van 
10 tot 16 jaar kunnen zich daar ter plaatse opgeven om 08.45 
uur en vanaf 9.00 uur start de wedstrijd, die tot ca. 11.30 uur 
duurt. Er wordt gevist op “witvis”, voor het aas wordt gezorgd. 
Ook zijn er leuke prijzen te winnen en onder de wedstrijd zal er 
wat lekkers te eten en te drinken zijn. Tot dan!! Namens Bestuur 
HSV Nieuwer Ter Aa
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