
Nieuws van de Klankbordgroep/Dorpsraad
Afgelopen vergadering is gesproken over de huizenbouw 
waarin verder in deze Nieuwsbrief aandacht aan geschonken 
wordt. Er is gesproken over de speeltuinen, deze zijn 
momenteel niet beschikbaar, met de gemeente. De betreffende 
hoveniers/aannemer zijn op de hoogte gebracht van de 
beschadigingen die er zijn aan gebracht door verkeerde manier 
van schoonmaken. Daarnaast is er gesproken over de veiligheid 
in het dorp en de buitenwijken. Dit wordt besproken met de 
gemeente. En als laatste over het baggerdepot, hierover wordt 
ook al gecommuniceerd met de gemeente.

‘t winkeltje van Ter Aa
In verband met de kerstvakantie is ’t Winkeltje van 23 december 
2019 tot 4 januari 2020 op de volgende tijden geopend: van 
maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 uur en op 
de zaterdagen van 10.00 uur tot 12.30 uur. Op 1e en 2e kerstdag 
en Nieuwjaarsdag is ’t Winkeltje de gehele dag gesloten.

Koffie/spelochtend/bingo
Donderdag 12 december is er weer koffie/spelochtend. 
Deze keer wel een bijzondere ochtend want er wordt bingo 
gespeeld. Het beloofd een hele mooie ochtend te worden. Het 
gaat natuurlijk weer gepaard met wat lekkers en wie weet een 
prijsje. Wilt u opgehaald en thuis gebracht worden geef dat dan 
even door aan Ineke Kroon tel. 0294 232143. En het is natuurlijk 
in het Dorpshuis. Vanaf 10.00 uur bent u welkom.

Beweging
Op 5 en 19 december is het weer de tijd voor beweging. Lekker 
mee doen en ontspannen, is goed voor het lijf en de conditie. U 
komt toch ook? Altijd even na kletsen onder het genot van een 
bakkie maakt het nog aantrekkelijker en gezelliger.

Uitje Kerstmarkt
Voor de senioren wordt er een uitje naar een tuincentrum 
georganiseerd waar ook een kerstmarkt is. U kunt daar ook 
naar toe als u zich op geeft bij Ineke Kroon, tel. 0294 232143. 
Dit uitje is op 3 december we vertrekken om 09.30 uur van af 
het Dorpshuis. Als u gehaald moet worden dan kunt u dat ook 
melden bij Ineke.

Proathuis
Vanaf 10 december wordt er elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 
uur een praatochtend georganiseerd voor de senioren. U kunt 
daar al uw verhalen vertellen aan wie u ook maar wilt. De koffie 
is gratis evenals een koekje. En u kunt dan ook op een gezellige 
manier uw boodschappen doen. Lijkt het u iets, kom dan vanaf 
10 december elke dinsdag naar het Dorpshuis. U zult er geen 
spijt van krijgen.

Woningbouw in ons dorp
Het afgelopen jaar heeft de Klankbordgroep veel energie 
gestoken in het proces om aanvullende woningbouw 
mogelijk te maken. Fractievergaderingen werden bezocht, 
concept tekeningen ontworpen, de woningbouwvereniging 
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Agenda
3 december  Uitje kerstmarkt
05 december  Beweging
10 december  Proathuis
12 december   Koffie- en spelochtend
13 december  Wintermarkt
17 december  Proathuis
19 december  Beweging
25 december  Kerstfeest Dorpskerk

Afval en oud papier
Maandag 9 december Restafval
Dinsdag  10 december Plastic
Maandag 16 december GFT
Zaterdag 21 december Papier
Maandag 23 december Restafval 

betrokken, de provincie meegenomen in onze voornemens 
en we hebben veel contacten met het gemeentehuis gehad 
om onze argumenten kracht bij te zetten. Wij beklemtonen 
steeds weer het grote belang dat het behouden van de vitaliteit 
en zelfredzaamheid van onze kleine kern op termijn op het 
spel staat. Hoe belangrijk het is dat jong en oud in ons dorp 
moeten kunnen blijven wonen. In een duurzaam gebouwd 
wijkje, ruimtelijk, energieneutraal, landschappelijk, een soort 
hofje. Waar oud en jong elkaar helpen. Een voorbeeldwijk! Tot 
nu toe zonder resultaat, omdat de zogenaamde rode contour 
– waarbuiten niet gebouwd mag worden – strak om ons dorp 
ligt. We geven de moed niet op, want daarvoor zijn de belangen 
te groot. Op 4 december zal de Klankbordgroep inspreken 
bij de Commissie Fysiek Domein van de gemeente. Wij gaan 
er vervolgens van uit dat dit onderwerp daarna behandeld 
gaat worden in de vergadering van de gemeenteraad op 
17 december. Wij roepen alle dorpsgenoten op om bij die 
vergadering zo talrijk als mogelijk aanwezig te zijn. Dat helpt 
echt! Op het mededelingenbord van ons Dorpshuis zullen we 
te zijner tijd het tijdstip van ons agendapunt in die vergadering 
publiceren. Tenslotte plannen we in januari een bijeenkomst in 
het Dorpshuis waarbij we uitgebreid stil zullen staan bij de dan 
bereikte “ politieke “ stand van zaken, de te nemen stappen en 
het geven van informatie over het plan als zodanig.

Baggerdepot
De gemeente reageerde als volgt: Over het baggerdepot kan ik 
aangeven dat het officieel moet stoppen op 30 november 2019. 
In de praktijk moet er nu al geen aanvoer meer zijn. 

Uw buurt gezelliger en groener maken?
Wist u dat iedereen in de provincie Utrecht bij het K.F. Hein Fonds 
maximaal € 500 kan aanvragen voor een buurtinitiatief? U ook! 
Buurtinitiatieven zijn activiteiten die een buurt gezelliger maken, 
waardoor mensen in de buurt elkaar ontmoeten of activiteiten 
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die een buurt groener maken. We steunden bijvoorbeeld dit 
jaar het Stegenfeest in De Zeven Steegjes in Utrecht, waar 450 
oude en nieuwe bewoners van de buurt samen hebben gefeest 
en lekker gegeten. En we droegen bij aan het Griftbosje in 
Zeist, een verwilderd stukje groen dat door buurtbewoners zelf 
ontwikkeld is tot een natuurspeelplek. Met onze bijdrage werd 
de ingang van het Griftbosje verplaatst naar Griffensteijnselaan 
zodat meer mensen de plek kunnen ontdekken. Maar ook het 
muurgedicht in de Kovelaarstraat kwam er met onze steun. 
Een bewoner van deze straat schreef een gedicht over de 
historie van de straat en tijdens een feestelijke opening van 
de schildering ontmoetten buurtbewoners elkaar. Hebt u ook 
een leuk idee voor het gezelliger of groener maken van uw 
buurt? Aanvragen voor buurtinitiatieven kunnen het hele jaar 
door worden ingediend en behandelen wij binnen maximaal 
een maand. U kunt als privépersoon de aanvraag indienen via 
een eenvoudig formulier. Meer weten? Lees verder hoe u een 
bijdrage voor een buurtinitiatief kan aanvragen. https://kfhein.
nl/nieuws/uw-buurt-gezelliger-en-groener-maken

Surfplanken
Het zomerseizoen is alweer een poosje afgelopen maar dat 
is in de Aa en bij de zwemplek nog niet te zien vanwege de 
surfplanken die er nog in het water liggen. Het zou fijn zijn als 
de eigenaren deze uit het water willen halen. Waarvoor vast 
dank.

Ingezonden
Naar aanleiding van de vraag in het vorige krantje heb ik een 
vraag voor de jongeren in het dorp. Is het mogelijk dat we met 
z’n allen er voor zorgen dat er niet voor het OUD & Nieuwfeest 
vuurwerk afsteken? Zo hoeven de honden en katten niet met 
geknepen billen de straat op! Vuurwerk is leuk maar hou het 
leuk! Je zou hier de hondeneigenaren die al moeite hebben met 
hun dieren in deze periode, een groot plezier mee doen! 
Groet, Germaine van Haard.

Wintermarkt 
Vrijdag 13 december om 14.30 uur begint de wintermarkt 
in het Dorpshuis. Tot 20.00 uur kunt u terecht om de kramen 
te bekijken en inkopen te doen, koffie of fris te drinken of 
een praatje te maken met mededorpsbewoners. En ’s avonds 
hoeft u niet te koken want op de markt kunt u genieten van 
heerlijk eten. Ook voor de kinderen zijn er leuke activiteiten. Het 
winkeltje is ook geopend tijdens de markt dus u kunt daar ook 
nog een (vergeten) boodschapje doen. Vindt u het leuk om te 
helpen tijdens het opzetten van de markt of tijdens de markt 
zelf spreek ons even aan of mail ons. Tot ziens op 13 december! 
Toni van Selm en Marieke Plette (wintermarkt@hotmail.com)

Dorkas voedselactie
De actie was ook dit jaar weer heel geslaagd. We hebben 
27 dozen kunnen vullen met levensmiddelen en ook nog € 
70,00 ontvangen voor de transportkosten. Allen die hieraan 
hebben bijgedragen onze hartelijke dank. Diaconie Hervormde 
gemeente 

Kerstviering zondagsschool ‘’de Zaaier’’
Op D.V. 1e kerstdag 25 december hopen we de kerstviering 
met de zondagsschool te hebben. Deze avond zal om 19.00u 
beginnen in de Hervormde Kerk in Nieuwer Ter Aa. Vanaf 18.50u 
hopen we met elkaar kerstliederen te zingen. Het thema van deze 
avond zal zijn: ‘’Anna sprak van HEM!’’ Spreekt u ook van HEM?! 

We willen u en jullie van harte uitnodigen voor deze avond! Ook 
willen wij via deze weg de collecte die deze avond gehouden 
zal worden alvast van harte aanbevelen! De opbrengst van 
deze collecte is bestemd voor de zondagsschool. Wij hopen dat 
u het werk van de zondagsschool wilt ondersteunen met uw 
gaven! Bidt u mee om een gezegende kerstviering? Wij hopen 
u en jou allen te ontmoeten op deze avond! Leiding en bestuur 
zondagsschool ‘’de Zaaier’’

Contactkring Hervormde Gemeente
Op de wintermarkt van D.V. vrijdag 13 december a.s. (van 
14.30 – 20.00 uur) hopen we weer aanwezig te zijn. Er zijn dan 
kerststukjes, kerstkaarten en gewone kaarten te koop maar 
ook weer appeltaart, krenten/rozijnenbrood, erwtensoep 
en nog veel meer. Breng zeker een bezoekje bij onze kraam. 
De opbrengst is voor de kerk en het ziekenhuisje in Myamar/
Thailand wat al vele jaren door ons wordt gesteund. Heeft 
u voor ons nog DE punten die we voor de verkoping kunnen 
gebruiken en aan ons af wilt staan dan kunnen die gebracht 
worden bij Carry Griffioen, Dorpsstraat 21, tel. 0294-269059 of 
bij Ina den Hartog, Van Reedestraat 7, tel. 0294-231833. Alvast 
onze dank.

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


