
Dorpsraad
Op de laatste vergadering zijn o.a. de volgende punten besproken: 
De speeltuin, de gemeente hoopt de tweede helft van februari 
de speeltuinen weer te openen. De dorpsvisie blijkt meer een 
uitvoeringsplan, dit gaan we verder aanpassen en er wordt een 
duidelijke visie op tafel gelegd. Er blijkt veel hinder van het verkeer 
te zijn, men rijdt te hard. Maar de bestuurders zijn persoonlijk 
verantwoordelijk voor het gedrag. Bijvoorbeeld het buitengebied 
daar mag je maximaal 60 km per uur rijden en zijn de wegen niet 
te smal. Het eenrichtingsverkeer in de Doude van Troostwijkstraat, 
daar houdt niet iedereen zich aan. Het is een overtreding van de 
regels en daar kunnen eventueel de Boa’s op inspringen, aldus 
de gemeente. Er komt nog een definitieve besluitvorming voor 
de nieuwe ondergrondse containers. Dit zal te zijner tijd worden 
besproken met de bewoners en vindt plaats in Breukelen. Het 
knotten van de bomen op ’t Laantje zal in februari plaats vinden. Er 
zal eind maart begin april 2020 een bewoners avond georganiseerd 
worden waar de dorpsvisie, het voorstellen van de nieuwe Dorpsraad, 
de gebiedsregisseur en de huizenbouw aan bod komt. 

Huizenbouw
Er is door de gemeente groen licht gegeven om de huizenbouw 
in het zuidoosten van het dorp verder te gaan onderzoeken. 
Inmiddels heeft ook de provincie positief gereageerd. Nieuwer Ter 
Aa is een voorbeeld voor de leefbaarheid. Op 1 april 2020 (geen 
grap) wordt er een bewonersavond georganiseerd waarvoor u nog 
een uitnodiging ontvangt.

Klachten
Wanneer er iets in uw straat defect is, kunt u dat aangeven bij de 
gemeente, dat kan via info@stichtsevecht.nl. Het gaat bij voorbeeld 
om een kapotte lantaarnpaal, losse tegels of stenen in de straat. U 
krijgt altijd een melding terug.

Proathuis
U bent welkom voor een praatje en een bakkie in het dorpshuis 
op de dinsdagen 3, 10, 17, 24 en 31 maart en u kunt dan ook uw 
boodschappen doen.

Beweging
Donderdag 5 maart en donderdag 19 maart is er beweging voor 
de wat ouderen onder ons. Na afloop is er een lekker bakje koffie of 
thee. Er wordt om 10.00 uur begonnen in het Dorpshuis.

Maaltijd
Het is weer zover, donderdag 12 maart a.s. is de maaltijd er weer. 
U kunt zich hiervoor opgeven voor 9 maart a.s. bij Ineke Kroon, tel. 
0294 232143 of bij Truus van Drogenbroek, tel. 0294 231821. En het 
is natuurlijk in het Dorpshuis. De tijd is weer om 18.00 uur en u bent 
welkom vanaf 17.45 uur. Wilt u gehaald en/of gebracht worden, 
dan kunt u dat ook via Ineke of Truus vragen.

Zelfredzaam Thuis
Terwijl de stormen over ons land raasden komt zoetjesaan het 
voorjaar dichterbij. Mocht het zo zijn dat er in uw tuin nog wat 
afgewaaide takken liggen en u hebt geen helpend handje in de 
buurt om die te verwijderen, of er zijn andere obstakels waar u 
hulp bij nodig hebt? Dan kunt u bellen met Zelfredzaam Thuis. 
Dan kijken we hoe we u kunnen helpen. Dat geldt ook voor binnen 
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Agenda
  3 maart   Proathuis
  5 maart   Bewegen en koffie
  6 maart   Toneel 
  7 maart   Toneel 
10 maart  Proathuis
12 maart  Maaltijd ouderen
12 maart  Reanimatie les 
13 maart  Toneel
14 maart  Toneel
17 maart  Proathuis
19 maart  Bewegen en koffie
24 maart  Proathuis
31 maart  Proathuis
1 april   Bewonersavond
25 april   Fietstocht

Afval en oud papier
Maandag 2 maart Restafval
Dinsdag    3 maart Plastic
Maandag 9 maart GFT
Maandag 16 maart Restafval
Zaterdag  21 maart Papier
Maandag 23 maart GFT
Maandag 30 maart Restafval
Dinsdag 31 maart Plastic

klussen die u zelf niet ( meer) kunt fiksen. Het kan ook zijn dat u niet 
meer goed alleen naar buiten durft omdat u een beetje onzeker 
loopt. Dan is het misschien het overwegen waard om eens een 
paar weken een rollator te lenen bij onze uitleen. Gewoon om te 
proberen of dat handig is en veiliger voelt. Bevalt het niet, dan is 
er geen man over boord. Gewoon terug brengen! Het kan ook zijn 
dat het reuze handig blijkt, b.v. met boodschappen doen, dan is het 
vroeg genoeg om er zelf één aan te schaffen. En u weet alvast waar 
u over praat. Hoe dan ook, problemen met de zelfredzaamheid? Op 
welke manier dan ook. Bedenk dat u niet de enige bent, geef even 
een belletje, dan kijken we samen naar een oplossing. Cok Wiebes 
tel: 0294-234571.

Dierenlot
Op zaterdag 21 december besloten Shannon Schneider, Emily 
Mangel en Lizzy Schneider een nuttige invulling te geven aan 
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hun eerste vakantiedag. Ze wilden graag een bijdrage leveren 
aan een goed doel en al gauw ontstond het idee om lege flessen 
in te zamelen voor Stichting Dierenlot. Veel mensen uit ons dorp 
hebben lege flessen ingeleverd of een geld bedrag gedoneerd. 
Hiermee is een mooi bedrag van € 28,50 opgehaald. Heel veel dank 
aan iedereen die heeft bijgedragen.

Rattenplaag? (ingezonden)
In de eendenvijver zijn meerdere malen ratten gezien. Om een 
rattenplaag te voorkomen kunnen we met z’n allen proberen 
geen etenswaren ( zoals het voeren van de eenden) meer neer te 
leggen bij de eendenvijver. Niemand zal op een rattenplaag zitten 
te wachten, vandaar deze oproep: laat geen etenswaren liggen bij 
de eendenvijver!

Erwtensoepactie 
Het is al weer even geleden dat we bij u langs de deur kwamen, 
maar het lijkt ons goed om dit te delen. De erwtensoepactie is 
weer heel goed verlopen, we hebben het prachtige bedrag van € 
2.000,00 kunnen bereiken. Daar zijn we erg dankbaar voor. Dank 
aan de verkopers en kopers, en ook de giften die we gekregen 
hebben. Ook veel dank aan slager Stefan van Kreuningen, die ons 
weer erg geholpen heeft.

Van het oranjecomité
De voorbereidingen voor Koningsdag én 4/5 mei zijn alweer in 
volle gang. Het programma voor Koningsdag ligt grotendeels al 
vast, aan de precieze uitwerking wordt nog hard gewerkt. We doen 
ons best om voor alle leeftijden iets te kunnen bieden! We hopen 
ook erg dat u, en jij, ook echt gaan meedoen! Dat we er met elkaar 
een mooie dag van gaan maken!  Bij deze doen we vast een oproep 
voor vrijwilligers. We kunnen uw hulp heel goed gebruiken bij het 
opbouwen en afbreken van de kramen, bij het helpen tijdens de 
vossenjacht ’s middags of de nachttocht ’s nachts! Ook willen we 
vragen of er 1 of 2 dorpsbewoners voor ons tijdens de dag foto’s 
willen maken en die willen plaatsen op diverse social media 
platforms. Om zo Nieuwer Ter Aa ook echt in het zonnetje te zetten! 
We zijn tenslotte echt een uniek dorp met zoveel activiteiten over de 
hele dag heen. Dat mag ook best gezien worden! Wil je ons daarbij 
helpen dan horen we dat graag. Meld je even bij Sandra Wiebes 
of Eline Peters. De markt willen we weer net als vorig jaar doen. 
De kramen zijn gratis, op=op, wil je verzekerd zijn van een kraam? 
Meld je dan bij Martin de Kruijff of stuur een mail naar oc.ntaa@
gmail.com. We hopen weer op een goed gevulde, gezellige markt!
4/5 mei: Dit jaar is een bijzonder gedenkjaar. Het is 75 jaar 
geleden dat ons land werd bevrijd! Dit willen we niet zomaar laten 
voorbijgaan. Op 4 mei hopen we een gezamenlijk herdenkmoment 
te organiseren in Dorpshuis “Ons Genoegen”. Op deze avond willen 
we graag met u de verhalen vanuit ons dorp delen. Heeft u nog 
een verhaal over de oorlogsjaren in Nieuwer Ter Aa, dan willen we u 
vragen om dit met ons te delen! Voorwerpen die ons iets vertellen 
over de oorlog zijn ook van harte welkom! Ook willen we vragen 
aan de verborgen dichters onder ons, of u een mooi gedicht wil 
maken over de oorlog/bevrijding. De mooiste inzending wordt 
tijdens deze herdenking voorgedragen, en we zullen de andere 
inzendingen een mooi plaatsje geven in het Dorpshuis zodat ze 
gelezen kunnen worden! U kunt deze verhalen delen met Eline 
Peters of Wilke Sloesarwij (die ons als OC gaat helpen bij deze 
herdenking), of ze mailen naar oc.ntaa@gmail.com. Op 5 mei willen 
we een tocht door het dorp organiseren waar de verhalen uit ons 
dorp zullen verteld worden aan onze jeugd (en ouderen!). Waar 
heeft wat afgespeeld, en wat is er in ons dorp nog zichtbaar van de 
oorlogsjaren? Waar hebben er onderduikers gezeten, en wie zaten 
er in het verzet? We hopen op een aansprekende manier oude 
verhalen weer door te vertellen aan de volgende generatie! Heeft 
u hiervoor nog een goed idee, een mooie bijdrage of wilt u hierbij 
helpen? Wij horen het graag! Ook hiervoor kunt u Eline Peters 

aanspreken of mailen naar oc.ntaa@gmail.com. Een hartelijke 
groet vanuit het Oranje Comité! 

Reanimatie les
Na een succesvolle reanimatie les geef ik nog een reanimatie les, dit 
keer in de avond en in het Anker. Elke dag krijgen 30 tot 40 mensen 
in Nederland een hartstilstand, 70% daarvan vindt thuis plaats. De 
overlevingskans door snel reanimeren en snel een AED gebruiken 
blijft stijgen doordat er telkens meer mensen kunnen reanimeren.  
Aan de gevel van het Dorpshuis en het Anker hangt een AED, 
weet u hoe deze werkt? Wilt u ook leren reanimeren en een AED 
gebruiken? Kom op donderdagavond 12 maart een reanimatieles 
met gebruik van de AED volgen in het Anker. De les begint om 19:30 
uur en duurt 2 à 2,5 uur. Opgeven bij Hanneke van Veen: hanneke.
vanveen@gmail.com of 06-28461885. Kosten € 30,00 inclusief 
koffie en thee. Heeft u een aanvullende ziektekostenverzekering? 
Dan kunnen de kosten van de reanimatie les soms vergoed 
worden, informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar. Bij mij kunt u 
ook een verkorte EHBO en kinder EHBO cursus volgen, voor meer 
informatie gebruik bovenstaande mailadres of telefoon. Ik zie u 
graag op 12 maart in het Anker, Hanneke van Veen.

Klachten?
Over het dorp, door bijvoorbeeld defecte lantaarnpalen, losse 


