
’t Winkeltje van Ter Aa
Nu de scholen weer open zijn worden de normale 
openingstijden weer gehandhaafd.
Maandag van 13.00 tot 17.30 uur
Dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.30 uur.
Woensdag van 8.30 tot 12.30 uur
Donderdag van 8.30 tot 12.30 uur
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.30 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Dorpsraad
In de maand mei hebben we tijdens een digitale vergadering 
overleg gehad met onze gebiedsregisseur. Het betrof ook 
uiteraard de speeltuinen, waarom daar nog niets mee gedaan 
is. Het was de bedoeling dat er op 7 mei gestart zou worden 
maar dat is door onduidelijke redenen niet doorgegaan. Fase 
twee ligt nog even stil maar er is wel iemand aangenomen om 
dit op te pakken en uit te voeren. We wachten even af. Ook is 
er over de onveilige wegen gesproken in het buitengebied. We 
hebben aangegeven hoe het wel kan en als voorbeeld de Lange 
Zuwe gesteld. Dan nog iets over de nieuwe brandweerkazerne, 
hier zullen binnenkort de voorbereidingen gaan plaats vinden. 
Er zal niet over het speelveldje gereden worden. Er worden 
namelijk dammen geplaatst van waaruit men gaat werken. 
De bewonersavond hebben we gepland voor de maand 
september in verband met de huidige maatregelingen. 

Woningbouw
Inmiddels vordert dit dossier gestaag. Met de gemeente 
hebben we de afspraak dat de bewoners van ons dorp, inclusief 
Oud Aa en Oukoop, bij voorrang aanspraak mogen maken 
op een woning in het nieuwe plan. Zowel als het om huur of 
koop gaat. Het gaat dan niet alleen om de huidige bewoners, 
maar ook om bijvoorbeeld kinderen en senioren die het dorp 
in het verleden noodgedwongen moesten verlaten omdat er 
in die tijd geen passende huisvesting beschikbaar was. In het 
huursegment zitten 20 tweepersoons appartementen voor 
senioren en starters. Verder zijn er op dit moment twee 5 
onder een kap eengezinswoningen en een 2 onder een kap. In 
totaal dus 12 eengezinswoningen. Verder voorziet het plan in 
4 twee onder een kap woningen, die een grotere tuin hebben 
(8 totaal) en 6 vrijstaande woningen. Belangrijk om vast te 
stellen dat dit aanbod niet definitief is en nog aan verandering 
onderhevig kan zijn. Voor de belangstellenden hangen er in 
het dorpshuis schetsen van de huidige voorlopige inzichten.
Wij hadden u tijdens een voorlichtingsavond in ons dorpshuis 
meer achtergronden willen schetsen, maar dat kon om 
begrijpelijke redenen geen doorgang vinden. Daarom treft u 
bij deze nieuwsbrief een formulier aan waarop u zelf, of iemand 
die binnen de doelgroep als hiervoor omschreven staat, kunt 
reageren. Dit formulier kunt u inleveren bij Theo Den Hertog, 
Dorpsstraat 32a. De informatie die dit onderzoek oplevert is van 
belang voor de voortgang van het proces richting de gemeente 
en de provincie. Wij verzoeken belangstellenden voor uiterlijk 
14 juni het formulier in te leveren. Tenslotte. Als men zijn 
belangstelling kenbaar maakt betekent dit niet dat daarmee 
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Afval en oud papier
Maandag 8 juni  Restafval
Maandag 15 juni  GFT
Zaterdag 20 juni  Papier (onder voorbehoud)
Maandag 22 juni  Restafval
Dinsdag 23 juni  Plastic
Maandag 29 juni  GFT

een verplichting wordt aangegaan. Het gaat om een informele 
peiling, waarbij we de informatie in dit stadium anoniem 
behandelen richting gemeente en provincie. De Dorpsraad.

Speeltuinen 
Vrijdag 15 mei kregen we goed nieuws. Men begint op 19 mei 
met het herstellen en plaatsen van de toestellen. Dat gebeurt in 
week 21 en 22. De spotvogel en de Albatros worden in week 26 
hersteld. De speeltuinen gaan dus open maar wat is afgezet met 
lint daar mag men niet aan komen. Het is een hele vooruitgang.

Zelfredzaam Thuis in corona tijd 
Het is rustiger dan ooit. Ook in het dorp, op de straat, in onze 
huizen. Weliswaar zijn de basisscholen weer begonnen en 
komt er weer wat regelmaat bij gezinnen met kinderen, maar 
voorlopig zijn we er nog niet vanaf. Er gelden nog allerlei 
beperkingen. Ook in Nieuwer Ter Aa. En ook hier weten we van 
mensen in verpleeghuizen die geen bezoek mogen ontvangen 
en/of niet op bezoek kunnen gaan. Of mensen die geen 
gebruik kunnen/mogen maken van activiteiten die anders voor 
wat gezelligheid zorgen, of het thuisfront wat ontlasten. Hoe 
verdrietig is dat. Voor alle betrokkenen. Niet op rouwbezoek 
kunnen gaan. Er zijn er wel meer dingen te bedenken, waarin 
grote en kleine mensen beperkt zijn in deze tijd. U weet dat u 
Zelfredzaam Thuis mag bellen voor klussen waar u mee zit, of 
andere hand- en spandiensten. Maar het kan misschien ook zo 
zijn dat u gewoon even contact wil. Even iets delen of gewoon 
voor de gezelligheid. Weet, dat u ook dan mag u bellen. Voel je 
daar vrij in. Zo hopen we in deze vreemde tijd elkaar toch een 
beetje te vinden. Door middel van een kaartje, een telefoontje, 
even zwaaien voor een raam. Alle kleine beetjes helpen. De 
sleutel is aandacht. Cok Wiebes. Tel. 0294-234571.

Bedankt  
Lieve mensen, verrast en sprakeloos 
door het onthaal, de mooie toespraak, 
bloemen en cadeaus tijdens mijn 
laatste ventronde door Nieuwer ter Aa. 
Dank hiervoor! Kees.

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”.



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 juni aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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Opmaak Bart de Koning info@bartdekoning.nl

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.


