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NL deed
Afgelopen 10 maart was er weer het jaarlijks terug kerende 
“feest” NL doet. Dit keer is het Dorpshuis en het omliggende 
terrein onder handen genomen. Er waren 13 vrijwilligers, 
onder leiding van Cor, die er een mooie en gezellige ochtend 
van maakten. De leilinden zijn geknipt, er is opgeruimd, 
geschilderd en diverse kleine klusjes uitgevoerd. En wat zeker 
niet onvermeld mag blijven dat er 4 nieuwe plantenbakken 
zijn geplaatst waarvan de bakken gesponsord zijn door Anton 
Zaal. We willen alle mensen die geholpen hebben heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet.

Dorpshuis
Op het moment van het schrijven is er veel drukte in en om het 
Dorpshuis. Er worden namelijk zonnepanelen geplaatst. Het 
Dorpshuis in Nieuwer Ter Aa heeft de primeur om het project 
energie neutraal uit te voeren. Tevens is dit een pilot voor de 
gehele Stichtse Vecht. Het Dorpshuis zal er dan ook  alles aan 
doen dit doel te bewerkstelligen.

Dorpsstraat
Inmiddels heeft iedereen wel gemerkt dat de Dorpsstraat weer 
open is voor het verkeer. Er ligt nu een tijdelijke bestrating in, 
ook de paaltjes op deze manier zijn tijdelijk. Wanneer de gehele 
Dorpsstraat is voorzien van nieuwe riolering wordt er opnieuw 
bestraat met de originele paaltjes daarbij. De bedoeling is 
dat het dit jaar gerealiseerd wordt. Voor de indeling wordt er 
nog een bewonersavond georganiseerd. Er wordt niet meer 
gesproken over fase drie maar dit wordt meegenomen in fase 
twee.

Doude van Troostwijkstraat
Naar aanleiding van een gesprek met de gemeente blijkt 
dat City Tec een fout heeft gemaakt met het plaatsen van de 
lantaarnpalen. Dit bedrijf is geen makkelijke partner om mee 
te onderhandelen. Maar er is wel beloofd dat de gevraagde 
lantaarnpalen er komen. Echter weten we nog niet op welke 
termijn. Even geduld dus. Er zijn ook gele strepen getrokken 
daar hoort dan niet meer geparkeerd te worden. Ook het 
eenrichtingverkeer is nu weer van toepassing. Mensen let er 
wel op dat er gehandhaafd gaat worden door de politie.

Agenda
5 apri   Koffie- en spelochtend
26 april   Sportochtend
27 april   Koningsdag

Afval en oud papier
Zaterdag 31 maart Restafval
Donderdag 5 april PMD
Maandag 9 april   GFT
Maandag 16 april Restafval
Zaterdag 21 april  Papier
Maandag 23 april GFT
Maandag 30 april Restafval

Fase twee
De bedoeling was dat er direct na fase één doorgestart werd 
met fase 2. Echter de nutsbedrijven willen nog niet meewerken 
en daarom laat dit nog even op zich wachten. Wel zal het 
Honderdschelaantje z.s.m. worden geasfalteerd en afgewerkt. 
De fa. Boot heeft drie ontwerptekeningen gemaakt. Er zal op 
korte termijn een bewoners avond komen. 

Zelfredzaam Thuis
Zelfredzaam Thuis heeft ook de afgelopen tijd haar nut weer 
bewezen. Het is altijd weer hartverwarmend om te ondervinden 
hoe de “bevolking” van ons dorp, in een handomdraai 
problemen weet op te lossen door gewoon, zo nodig even het 
eigen belang op te schuiven voor dat van iemand anders. Soms 
komt er een vraag binnen op een moment dat het een echte 
uitdaging lijkt om een oplossing te bewerkstelligen, maar met 
een beetje puzzelen, komt het steeds weer voor elkaar. Een 
willekeurig belrondje, op zoek naar chauffeurs voor een vervoer 
probleem, leverde zomaar een aantal nieuwe vrijwilligers op, die 
niet voor de acute vraag iets konden betekenen, door b.v. werk, 
maar zeker op de vrijwilligerslijst gezet wilden worden voor een 
volgende keer. Het gaat niet om vaak en veel. Want zo druk is 
het meestal niet. Maar veel meer om direct de juiste mensen 
te kunnen benaderen als de nood aan de man komt. Dank 
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daar voor! De weg naar de uitleenservice  wordt gevonden en 
geraadpleegd op uiteenlopende tijdstippen. En daar kon tot nu 
toe altijd, ook letterlijk, het helpende handje geboden worden. 
Het hoeft niet altijd ernstig te zijn om bij de uitleen aan te 
kloppen. Want mocht u, of jij, met het oog op het voorjaar bijv. 
een keertje een rolstoel willen lenen, of een rollator om lekker 
even naar buiten te kunnen, om bij de vroegere buurvrouw te 
buurten, ook dan kunt u bij de uitleen terecht. Een wat langere 
uitleen termijn is hier voor natuurlijk mogelijk. Bel gewoon: Cok 
Wiebes 0294 - 234571. 

Ouderensport
De eerste ochtend van de ouderensport is een groot succes 
gebleken. Er waren 12 “sporters” die het heel erg naar hun 
zin hadden. De beweging en de koffie er na, om het er nog 
even over te hebben, was een goede zet. De data zijn bekend 
wanneer er sport is, dat zal zijn op: 22 maart, 26 april, 3 mei, 17 
mei, 31 mei, 7 juni, 28 juni en 5 juli. Schrijft u dat maar vast in uw 
agenda. Ook zijn er mensen bereid gevonden, wanneer u niet 
meer zo goed ter been bent, om u te komen halen en weer thuis 
te brengen. Fijn dat er mensen zijn die daar ook in meedenken.

Koffie-/spel ochtend
Donderdag 5 april a.s. is er weer de koffie/spel ochtend. U bent 
van harte welkom vanaf 10.00 uur. Wilt u gehaald worden neem 
dan even contact op met Ineke Kroon telefoon 0294 232143. En 
natuurlijk is er wat lekkers bij de koffie.

Vanuit het Oranje Comite...
Beste dorpsbewoners, het aftellen voor Koningsdag kan 
beginnen… Als Oranje Comité moeten we nu echt de punten 
op de i gaan zetten. De plannen liggen allemaal klaar, de laatste 
punten moeten nog geregeld worden. We zijn blij dat er zich 
al mensen hebben aangemeld om ons te helpen tijdens deze 
dag. We zoeken nog een aantal mensen die het leuk vinden om 
te helpen bij de middagspelen. U kun zich daarvoor opgegeven 
bij Ineke Kroon (232143) of Eline Peters (234312). Heeft u een 
vraag over de markt, of wilt u graag een kraam huren, laat het 
weten aan Harry de Koning (234878)! We hopen op een mooie 
dag en zien uit naar uw komst! Een hartelijke groet van het 
Oranje Comité!

osv NiTA zoekt...
osv NiTA zoekt nog spelers om hun jeugdteams mee aan te 
vullen. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar jeugd@osvnita.nl, 
of kom een keer kijken bij een training of wedstrijd! Welkom!

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. Dit 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 bij de beheerder van het Dorpshuis Cor van 
Sligtenhorst. De auto staat ook bij het Dorpshuis.


