
Nieuws Klankbordgroep
Dat de KBG regelmatig vergaderd en veel voor elkaar krijgt bij 
onder andere de gemeente zal u niet nieuw in de oren klinken. 
Elke eerste maandag van de maand wordt er vergaderd en alles 
op een rijtje gezet. Nu zijn we van plan om u elke maand te 
informeren over wat er in de vergadering ter sprake is gekomen. 
Dit gaan we dus ook vanaf nu doen. De laatste vergadering 
was op 7 oktober. Daarin is onder andere gesproken over een 
nieuwe Dorpsvisie, deze wordt dit jaar opgesteld en in januari 
2020 hopen we dan een bewonersavond te organiseren. We 
willen de KBG meer onder de aandacht brengen wat u ook in de 
voorstellingsbrief kunt lezen. Ook komt daar een formulier bij 
waar u uw ideeën kunt aangeven. De KBG gaat ook van naam 
veranderen, vanaf 1 januari 2020 wordt het Dorpsraad Nieuwer 
Ter Aa, ook hierin wordt u geïnformeerd in de brief. We hopen 
dat in december rond te krijgen. Het parkeerprobleem in de 
Renessestraat op de zaterdag is ook besproken, we gaan met 
NiTA overleggen wat hier aan te doen valt. Inmiddels is er ook 
een nieuwe gebiedsregisseur, dat is de heer Ger-Jan Marsiljé. 
Met hem hebben we ook de schouw gedaan zo dat hij nu ook 
weet hoe Nieuwer Ter Aa en het buitengebied er uitziet. 

Reconstructie Nieuwer Ter Aa
Op 8 juli organiseerden wij een inloopavond waarbij we het 
voorlopig ontwerp aan u hebben voorgelegd. Tijdens die 
avond is bekend gemaakt dat de planning was om in oktober 
een volgende inloopavond te organiseren om het definitieve 
ontwerp voor te leggen. Door enkele bewoners is een 
enquête gehouden waarin onder andere gevraagd is om het 
behoud van de bestaande bomen in de M. van Zantenstraat 
zoals opgenomen in het voorlopige ontwerp nogmaals te 
beoordelen. Wellicht dat deze bomen toch vervangen kunnen 
worden door nieuwe aanplant? Wij zijn hiermee aan de slag 
gegaan. Aangezien de bestaande bomen letterlijk op de 
kabels en leidingen staan moet nu met diverse nutspartijen 
nog worden afgestemd of zij mee willen werken aan het 
verleggen van de kabels en leidingen. De kabels en leidingen 
moeten namelijk verlegd worden omdat nieuwe aanplant 
daar niet bovenop mag worden gepland. Naast de verscherpte 
maatregel op de uitstoot van stikstof zijn sinds 1 juli ook 
landelijk strengere milieuregels gesteld aan het verplaatsen 
van grond waarin PFAS voorkomt. Door deze verscherpte 
maatregel moet opnieuw worden beoordeeld welke (extra) 
werkzaamheden c.q. maatregelen genomen moeten worden 
in zowel de voorbereiding, als ook tijdens de uitvoering van het 
project. Daarom stellen wij het organiseren van een volgende 
inloopavond nog even uit totdat wij meer informatie hebben.

Zelfredzaam Thuis en Uitleen
Zo nu en dan nog een heerlijk herfst zonnetje kan niet 
verhullen dat we de zomer achter ons hebben gelaten. We 
gaan ons alweer voorbereiden op de winter. De buitenkraan 
kan afgesloten, de grasmaaier blijft in de schuur. Wellicht zijn er 
binnen of buiten dingen die u zelf niet (meer) voor elkaar kan 
krijgen. Als u zelf geen mensen om u heen heeft die bij kunnen 
springen, dan is het goed om te weten dat Zelfredzaam Thuis 
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Agenda
31 oktober  Koffie- en Spelochtend
7 november  Sportochtend Senioren
14 november  Maaltijd ouderen
20 november  Intocht Sinterklaas
21 november  Sportochtend Senioren
13 december  Wintermarkt

Afval en oud papier
Maandag 4 november GFT
Maandag 11 november Restafval
Dinsdag 12 november Plastic
Zaterdag 16 november Papier
Maandag 18 november GFT
Maandag 25 november Restafval

niet in een winterslaap gaat. Maar steeds bereikbaar. Voor de 
uitleen van zorg hulpmiddelen geld hetzelfde. Mocht u voor 
het één of ander ondersteuning nodig hebben, neem gerust 
contact op met Cok Wiebes tel: 0294-234571.

Ouderen maaltijd
Donderdag 14 november is er weer de maaltijd voor ouderen. 
U bent van harte welkom vanaf 17.45 uur in het Dorpshuis. 
Wilt u gehaald worden en/gebracht geef dan een telefoontje 
aan Ineke Kroon, 0294 232143. U kunt zich opgeven tot 11 
november 2019.

Koffie-/spelochtend
Donderdag 31 oktober is er weer de koffie/spelochtend. Graag 
zien we u hier weer onder het genot van een bakkie en wat 
lekkers en de spelletjes natuurlijk. Aanvang 10.00 uur.

Ze zijn terug
De eendjes zijn weer terug geplaatst. Met enkele vrijwilligers 
(Wim, Klaas, Peter, Bert en Frans) is er een bankje verplaats bij 
de Koningslinde en een gat gegraven (met de hand) om daar de 
eendjes hun plek weer te laten innemen. En dat is gelukt. Met 
een kraan zijn ze de volgende dag geplaatst. Als die plek in de 
toekomst wordt opgeknapt staan ze er weer vrolijk bij.



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

Contactinformatie
Telefoonnummer Winkeltje van Ter Aa 0294-230110
Redactie nieuwsbrief Marieke Plette
nieuwsbriefdhog@gmail.com
Beheerder Dorpshuis Cor van Sligtenhorst
06-34181298 . beheerder@nieuwerteraa.info
Klankbordgroep klankbordgroep@nieuwerteraa.info
Website www.nieuwerteraa.info        
Opmaak Bart de Koning info@bartdekoning.nl

Senioren sportochtend/oproep
Op 7 en 21 november zijn er sportochtenden voor senioren. 
Lekker om er even tussen uit te zijn en gezellig in beweging te 
zijn. Goed voor de conditie en voor het lichaam. En uiteraard een 
bakkie koffie of thee. Ook hier is de aanvang 10.00 uur. Nieuwe 
mensen zijn van harte welkom, laat u zich niet afschrikken, het 
is zo fijn. Kunt u niet zelf komen, neem dan contact op met 
Ineke, telefoon 0294-232143 en het wordt geregeld.

IJsclub Nooitgedacht
Omdat er de laatste jaren weinig ijs is geweest hebben we van 
uw contributie meegeholpen om het pierenbadje te restaureren 
en een bijdrage geleverd aan de modderrace. Uw gift wordt dus 
ook voor andere doeleinden gebruikt. Vandaar dat we dit jaar 
toch weer een vrijwillige bijdrage durven te vragen. We hopen 
binnenkort dus weer bij u aan de deur te komen. Alvast hartelijk 
dank voor uw gift.

Dorcas voedselactie
Ook dit jaar hopen we als diaconie van de Hervormde Gemeente 
weer mee te doen met genoemde actie, in samenwerking 
met ´t Winkeltje. Deze wordt D.V. gehouden in week 45 (4 
t/m 9 november). Vanaf maandagmiddag kunt u daar de 
boodschappen kopen en achterlaten. Zaterdag 9 november 
kunt u boodschappen brengen in het gebouw ‘Ons Genoegen’ 
van 10.00 – 12.00 uur. Het ontvangen van een voedselpakket is 
voor hen een grote bemoediging en een welkome aanvulling 
op hun zeer sobere maaltijd. Een gift voor de transportkosten is 
ook van harte welkom. Net als vorige jaren hopen we weer op 
uw grote betrokkenheid en een mooie opbrengst. Doet u ook 
(weer) mee? In Breukelen kunt u weer boodschappen inleveren 
bij Albert Heijn (Markt 4) op zaterdag 9 november. Voor vragen 
kunt bellen met Gijs van Eck (06 53565348) of Ina den Hartog 
(0294 231833). Alvast hartelijk dank, De Diaconie.

Intocht Sinterklaas
Op woensdagmiddag 20 november 2019 hopen Sinterklaas 
en zijn Pieten weer naar Nieuwer Ter Aa te komen. Wij nodigen 
u/jullie van harte uit om 14:45 uur in het “Draaipunt” om 
Sinterklaas en zijn Pieten te verwelkomen. U heeft hiervoor 
een inschrijfformulier in de brievenbus ontvangen. Het 
Sinterklaascomité, Jessika de Lange, Anne Lotte Harms, Niki 
Kuiper en Toni van Selm

Vrijwilligersfeest 2019
Op vrijdagavond 22 november vindt van 19.30 uur – 22.30 
uur het jaarlijkse vrijwilligersfeest plaats in Theater 4en1 in 
Breukelen. Met dit feest bedankt het college van B&W en de 
gemeenteraad van Stichtse Vecht alle vrijwilligers voor hun 
tomeloze inzet voor de lokale gemeenschap. Het feest wordt 
georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht. De 
vrijwilligers worden in kermissfeer verrast met diverse lekkere 
hapjes en drankjes. Met een muzikale omlijsting  van de 
Nigtevechtse band ‘Turning Tides’ belooft het een swingende 
avond te worden. Tijdens deze feestelijke avond  worden ook de 
winnaars van de gemeentelijke Vrijwilligersprijs 2019 bekend 
gemaakt. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde in onze 
gemeente. Om vrijwilligers in het zonnetje te zetten en het vele 
vrijwilligerswerk te waarderen organiseert het Gilde Stichtse 
Vecht samen met de gemeente Stichtse Vecht elk jaar de 
Vrijwilligersprijs. Een breed samengestelde en onafhankelijke 
jury beoordeelt de voordrachten en kent de Vrijwilligersprijs toe. 

Aanmelden vrijwilligersfeest U kunt zich tot 11 november online 
aanmelden voor het feest via www.vrijwilligersstichtsevecht.nl.  
Er zijn een beperkt aantal plaatsen. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de Vrijwilligerscentrale op 0346 -29 07 10 of per 
e-mail: vrijwilligerscentrale@welzijnsv.nl.   

Wintermarkt (1)
Zaterdag 13 december zal er een wintermarkt gehouden. 
Deze vindt plaats in Dorpshuis ‘ Ons Genoegen’. Het belooft 
een gezellige markt te worden met veel bekende maar 
ook onbekende. Even een greep uit de reeds verhuurde 
marktkramen.: mode en accessoires, sieraden, tassen, 
kerststukjes, optidee, tupperware, woon en kerststspullen en 
nog veel meer… Ook zal er de gelegenheid zijn om kleding 
te ruilen (vraag gerust naar meer informatie hierover), is er 
een knutseltafel voor de kinderen (maar volwassenen zijn ook 
welkom voor een knutsel) om voor je zelf iets te knutselen of 
voor een ander, een heerlijk vuur om je bij te warmen en waar 
je marshmallows kan roosteren. De politie komt langs met de 
politieauto (en bij goed weer ook met de motor). U hoeft niet 
zelf te koken die avond want er is voldoende aan heerlijk eten te 
koop, o.a. poffertjes en stamppot. Vindt u het leuk om te helpen 
bij het opbouwen op donderdagavond 12 december, of om te 
helpen bij de verkoop tijdens de markt, neemt u dan contact op 
met Toni van Selm of Marieke Plette.

Wintermarkt (2)
Wat is een wintermarkt zonder bloemstukjes? Wij gaan weer 
ons best doen! Mocht u nog bakjes of iets dergelijks in de kelder 
hebben staan, dan houden wij ons aanbevolen. U kunt dat in 
de krat deponeren die in de hal van het Dorpshuis staat. Ook de 
D-E punten zijn van harte welkom. Carry Griffioen en Liesbeth 
Bouthoorn.

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.


