
Openingstijden ’t winkeltje tijdens herfstvakantie
In de herfstvakantie van maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 
oktober is ’t winkeltje elke middag open van 13.00 – 17.30 uur. 
Op zaterdag 24 oktober is de winkel open van 10.00 – 12.30 
uur.

Dorpsraad
Op dit moment is er weinig nieuws te melden. De 
onderhandelingen met de gemeente over het zware verkeer 
zijn gaande. De dorpsvisie is ook zo goed als rond en zal dan op 
de website geplaatst worden. Deze week begint de aannemer 
met het plantsoentje tegenover de grote speeltuin en naar 
aanleiding van de schets belooft het een mooi plantsoentje 
te worden. Tussen ‘t Laantje en de Kerklaan (het wandelpad) 
zijn twee bankjes geplaatst, die door de dorpsraad waren 
aangevraagd. En al het nieuws rondom de huizenbouw zal 
niemand ontgaan zijn, na zoveel aandacht in de pers en op 
social media. In week 39 zullen er weer gesprekken over plaats 
vinden.

Burgemeester
Burgemeester Reinders hoopt donderdag 24 september 2020 
een bezoek te brengen aan ons dorp. Vanwege de korte tijd 
van afspraak en de bevestiging kon u niet op tijd op de hoogte 
gesteld worden van dit bezoek. In de volgende Nieuwsbrief 
zal er een verslag opgenomen worden.
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Afval en oud papier
Maandag 5 oktober  GFT
Dinsdag 13 oktober  Plastic
Maandag 19 oktober  GFT
Donderdag 22 oktober  Papier

Houd de afvalwijzer op de website in de gaten
voor eventuele wijzigingen voor b.v. het papier.

Zelf Redzaam Thuis
Zelf Redzaam Thuis is na een maand van op en af weer terug 
van vakantie en volop in bedrijf. Na een redelijk rustige zomer, 
weet iedereen ons alweer te vinden, voor krukken, rolstoel of 
andere dingen die soms zomaar even nodig kunnen zijn. Zo 
ook de klussendienst of een chauffeur voor een doktersbezoek 
o.i.d. Om gebruik te maken van de diensten van een chauffeur 
dient u wel voor een mondkapje te zorgen en die te dragen 
in de auto. En indien mogelijk ruim van te voren te bellen, 
dat is altijd wat makkelijker te regelen. Omdat de dagen weer 
korter worden is het goed om onder de aandacht brengen 
dat er gebruik gemaakt kan worden van een bezorgdienst die 
eenmaal per week op woensdag voor het donker wordt de 
medicijnen van Apotheek Breukelen thuisbezorgd. Dit geldt 
voor de mensen die het vervelend vinden om ‘s avonds laat 
de deur nog open te doen. Op moment van schrijven geldt 
dat er door het Saltro bloed wordt geprikt in ‘t Dorpshuis 
op dinsdag- en donderdagochtend, op afspraak! De tijden 
en dagen kunnen veranderen, dus het is wel even opletten 
geblazen. Voor een afspraak kunt u terecht op: www.saltro.nl/ 
afspraak maken. Of u belt, in de middag, naar 030-236 1186. 
Verder is het ophalen van het afval in ons dorp gewijzigd. 
Voor het plastic heeft u een container gekregen met een 
oranje deksel. De bruine bak blijft voor het GFT afval en het 
restafval wat dan overblijft moet naar een grote ondergrondse 
verzamelcontainer gebracht worden. Dat kán voor sommige 
mensen een probleem zijn. Mocht u het niet zelf weg kunnen 
brengen en er is niemand in uw omgeving die het kan/ wil 
doen, dan mag u daarvoor ook Zelf Redzaam Thuis bellen, 
dan trekken we een plan. Rest nog de melding dat er twee 
keer per week weer een groenteman door ons dorp rijdt om 
aan huis verse groenten en fruit te bezorgen. Zo ook een 
bloemenverkoop wagen op een vast punt in het dorp. Over 
de bloemenverkoop leest u elders in deze nieuwsbrief meer. 
In de volgende nieuwsbrief zal meer informatie over de 
groenteman komen te staan. Mocht u gebruik willen maken 
van één van de diensten van Zelf Redzaam Thuis, belt u dan 
met Cok Wiebes, 0294, 234571

Knotten bij de school
De knotgroep Breukelen gaat (vrijwillig) de wilgen op ons 
terrein knotten (13 stuks). Volgens de planning zal dit op D.V. 
7 november gaan plaatsvinden. Dit is tevens de landelijke 
Natuurwerkdag. De Oudercommissie van de school zal de 
vrijwilligers voorzien van koffie en koek. Ook zal de school 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 oktober aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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open zijn voor de sanitaire voorzieningen. Wilt u helpen? U 
kunt zich opgeven via https://www.natuurwerkdag.nl/index-
home.php. Mogelijk zijn de plaatsen, i.v.m. corona, beperkt.

Bedankt
Daar het onmogelijk is voor ons om eenieder persoonlijk te 
bedanken willen wij op deze wijze onze dank betuigen middels 
deze berichtgeving. Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door 
de enorme steun, die wij de afgelopen maanden hebben 
gekregen tijdens de zwangerschap en, na het overlijden 
van onze zoon en broertje Karel Rijkse. De overweldigende 
belangstelling, de kaarten, berichtjes, bezoekjes enz. hebben 
ons goed gedaan. Bedankt eenieder die, op welke wijze dan 
ook, met ons heeft meegeleefd.
Jan en Carla Rijkse-Slootweg, Jan en Mark. M. van Zantenstraat 
6, 3626 AH Nieuwer ter Aa

Bloemenbus
Ik ben begonnen met een rijdende bloemenwinkel onder 
de naam Danny’s Bloemenbus. Deze rijdt in de regio Stichtse 
vecht en op zaterdagochtend doe ik dus uw dorp aan.  In NtA 
heb ik 2 stops, namelijk om 09.00 uur bij de kerk en daarna 
bij het Dorpshuis... In de Bus heb ik een grote hoeveelheid 
aan verse bloemen en maak ik op maat uw boeket. Natuurlijk 
mag u ook een vaas meenemen dan vul ik die ter plekke. Als 
u mij een whatsapp stuurt,  0658898808, dan kan ik u de live 
locatie sturen.  Stapt u ook in mijn Bloemenbus? Groet Danny 
Lukassen, Danny’s Bloemenbus

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.

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.


