
’t Winkeltje van Ter Aa
Vanaf maandag 20 juli a.s. zullen de openingstijden weer 
volgens het vakantierooster gaan draaien. Dat houdt in dat 
van maandag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 uur de winkel 
open is op zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 uur. Vanaf maandag 
30 augustus gelden weer de gebruikelijke openingstijden.

Dorpsraad
Uiteraard werd er weer over de speeltuinen gesproken maar 
dat is dankzij de inzet van onze gebiedsregisseur nu afgerond. 
Er werd een enquête gehouden over de woningaanvraag daar 
zijn ruim 60 reacties op gekomen. Ook wordt het plantsoentje 
tegenover de grote speeltuin aangepakt, we hopen dat dit in 
september a.s. gerealiseerd is. Op het stukje tussen ’t Laantje 
en de Kerklaan komen 2 bankjes te staan. Er wordt kennelijk 
weer gestort in Oud Aa, hierover wordt met de gemeente kort 
gesloten. Verder zult u in deze Nieuwsbrief meer informatie in 
de artikelen vinden waar over gesproken is, zo als bijvoorbeeld 
EHBO post, voedselbank en speeltuin feest. 

Woningbouw
Inmiddels is de termijn waarop men kon reageren op 
het onderzoek naar de woningbehoefte onder onze 
dorpsbewoners verstreken. Er zijn maar liefst 65 reacties 
binnengekomen, waarbij in totaal 139 voorkeuren kenbaar 
zijn gemaakt. Dat is begrijpelijk, want de prijzen van de 
verschillende huizen typen zijn nog niet bekend, dus geeft 
men vaak meer voorkeuren op om alle opties open te houden. 
De grootste belangstelling gaat uit naar de een-gezins-hoek 
woningen (30), de een-gezins-tussen-woning (23) en de twee-
onder-één-kap woningen (33).  77%  Van de reacties komt van 
bewoners uit ons dorp, inclusief Oukoop en Oud Aa. Inmiddels 
zijn de uitkomsten van deze inventarisatie in de vorm van een 
overzicht anoniem ter beschikking gesteld aan de Gemeente, 
de woningbouwvereniging Vecht en Omstreken en de 
aannemer. Het is onze bedoeling om met de aannemer en de 
ontwerper van het plan om de tafel te gaan zitten, om te bezien 
of we het plan nog wat kunnen verbeteren, rekening houdend 
met de binnengekomen reacties. Tenslotte zou het natuurlijk 
het mooiste zijn als we een bijeenkomst voor alle respondenten 
kunnen organiseren in ons Dorpshuis. Het coronavirus staat 
dat helaas voorlopig nog in de weg. Het liefst plannen we zo’n 
bijeenkomst op het moment dat ook de (indicatieve) prijzen van 
elk type woning bekend zijn. Dan kunnen we alle respondenten 
namelijk verzoeken om één voorkeur kenbaar te maken 
(wederom onder voorbehoud), waarmee de situatie een stuk 
overzichtelijker wordt. We gaan met de aannemer overleggen 
hoe die planning er uit kan komen te zien, want ook voor hem 
zijn er nog veel onduidelijkheden. Het document over de eerste 
aanzet bestemmingswijziging van de toekomstige bouwgrond 
is inmiddels naar de gemeente gestuurd. De Dorpsraad.

Aanvraag subsidies vanuit het fysiek leefbaarheidsbudget
Vanuit de gemeente wordt ieder jaar een budget ter 
beschikking gesteld voor de verbetering van de leefbaarheid 
binnen de gemeente. In het verleden zijn door de dorpsraad 
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Afval en oud papier
Maandag 6 juli   Restafval
Maandag 13 juli   GFT
Zaterdag 18 juli   Papier (onder voorbehoud)
Maandag 20 juli   Restafval
Dinsdag 21 juli   Plastic
Maandag 27 juli   GFT
Maandag 3 augustus  Restafval
Maandag 10 augustus  GFT
Zaterdag 15 augustus  Papier (onder voorbehoud)
Maandag 17 augustus  Restafval
Dinsdag 18 augustus  Plastic
Maandag 24 augustus  GFT
Maandag 31 augustus  Restafval

al diverse voorstellen gedaan en gerealiseerd met hulp van dit 
budget. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de buitenvitrine 
bij dorpshuis Ons Genoegen, maar ook de beamer en diverse 
spullen die worden gebruikt bij de maaltijden voor ouderen. En 
de aanpassingen in de speeltuinen, bankjes bij de Koningslinde 
en nog meer. Ook dit jaar is er weer budget en we zouden het 
als dorpsraad dan ook toejuichen als mensen met initiatieven/ 
ideeën etc. komen hiervoor. Mocht je dus ideeën hebben voor 
verbetering van de leefbaarheid, mocht je initiatieven hebben 
die ondersteuning kunnen gebruiken, aarzel dan niet en neem 
contact op. Dan kunnen we samen kijken of we een beroep 
kunnen doen op een extra bijdrage. 

Jeu boulesbaan
De jeu de boulesbaan ligt er weer tiptop bij. Mede door het 
schoon maken van Marit en Carola kan er weer onkruidvrij 
gespeeld worden. In ’t winkeltje kunt u ook een setje ballen 
huren. Het is een openbaar terrein dus u hoeft niet te reserveren. 
Avondje ontspannen? Probeer het eens.

Opening speeltuin met modderfeest en BBQ! 
Het herstel van onze speeltuinen heeft heel wat voeten in 
aarde gehad. Maar uiteindelijk is het dan toch gelukt om 
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alles op een professionele wijze te herstellen. Maanden lang 
keken we met ons allen naar een troosteloze speeltuin zonder 
kinderen. Nu dan eindelijk de reparatie voltooid is willen wij 
dit niet ongemoeid voorbij laten gaan maar aangrijpen voor 
een feestelijke heropening! Op zaterdag 18 juli aanstaande 
starten we de dag vanaf 14.30 uur met een modderfeest voor 
de kinderen en aansluitend vanaf 16.00 uur een gezellige 
Amerikaanse BBQ, waarvoor wij de BBQ, tafels en aankleding 
verzorgen en u uw eigen eten en drinken mee kan nemen. 
Uiteraard verwachten we dat iedereen de corona regels in acht 
zal nemen. Het zou geweldig zijn als velen van jullie komen 
om de opening van de speeltuin te vieren en dit moment 
aangrijpen tot een jaarlijks terugkerend evenement met als doel 
een Nieuwer Ter Aa’s “DRAAIFEEST”. Voor jong en oud, Jan en 
alleman. Mocht u op één of andere manier willen bijdragen aan 
dit feest – bijvoorbeeld sponsoring of een handje – dan horen 
wij dat graag. Tot 18 juli in de Speeltuin! Namens de dorpsraad 
Toni van Selm en Alexander Sterk. 

Zelfredzaam thuis
Het is volop zomer. De corona regels zijn iets versoepeld, dus 
wellicht wilt u er wel weer eens even uit. Naar de markt of 
gewoon een ommetje. Ziet u er een beetje tegenop omdat 
u zolang niet in de benen geweest bent? Vraagt u zich dan 
eens af of het een optie is om een rolstoel (of rollator) te lenen 
in de uitleen. Als dat mee helpt om even iets anders te zien, 
gewoon doen. Natuurlijk zijn er ook andere dingen die u kunt 
lenen. Stoel- bed- en toilet verhoger bv. of een douchestoel, 
verrijdbaar bed tafeltje en zo staan er nog wel wat dingen in de 
stelling. Ook een steun om u aan vast te pakken als u moeilijk uit 
de lig- weer in de zitstand komt wanneer u in bed ligt. Allemaal 
te leen en uit te proberen. De klussendienst van Zelfredzaam 
Thuis is nog steeds gewoon in bedrijf dus ook daarvoor kunt u 
contact opnemen. Goed om te weten is dat het bloedprikpunt 
van het Saltro al een poosje iedere dag in de grote zaal van het 
Dorpshuis te vinden is van 8 uur tot half 12. In plaats van in 
Breukelen in de Driestroom. Dat zal ooit wel weer veranderen 
maar dan moet het eerst nog wat rustiger worden met corona 
besmettingen. Hopelijk weet u toch te genieten van de zomer 
en mocht er nood zijn, of behoefte aan contact op één of 
andere manier, pak rustig de telefoon en bel even, Cok Wiebes, 
0294- 234571

Attentie ouderen van Nieuwer Ter Aa
Lieve mensen van de groep die graag bij ons komen eten. Een 
paar keer heeft u gemerkt dat, ondanks de Corona, wij u niet 
vergeten. Binnenkort gaan wij u bellen en horen of u wat wilt 
bestellen. Kijk vast even of u 8 juli a.s. tussen 6 en 7 uur ’s avonds 
thuis bent. En wie weet wordt u dan door ons verwend. Ineke, 
Roos en Truus

EHBO
Naar aanleiding van een valpartij van een dorpsgenoot, ben ik 
er achter gekomen dat er op het dorp geen mensen bekend 
zijn die Eerste Hulp Bij Ongelukken kunnen verlenen. Bij 
deze de vraag of iemand bereid is om op de site van Nieuwer 
Ter Aa gezet te worden, om aanspreekpunt te zijn voor het 
verlenen van hulp. Ik hoor graag. Alvast bedankt namens uw 
dorpsgenoten! Ineke Kroon, tel. 0621691505.

Voedselbank
Gelukkig zijn de maatregelen wat afgezwakt i.v.m. de Corona, 
dus worden er nu weer levensmiddelen opgehaald door de 
vrijwilligers van de voedselbank. Het collectebusje is nu weer 

verdwenen en vragen wij u of u weer, als u boodschappen doet, 
eventueel een boodschap voor de voedselbank over heeft. 
Namens de mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn 
heel hartelijk dank

Oproep
Beste dorpsgenoten, Ik ben op zoek naar een ruimte (stal of 
schuur) waar ik in het najaar aan mijn houten motorsloep (7x2 
meter)  zou kunnen klussen. Dus heeft u, of iemand die u kent, 
een lege schuur die ik zou kunnen huren vanaf oktober tot april 
dan houd ik mij graag aanbevolen, vergoeding in overleg. Bij 
voorbaat dank voor uw hulp! Jan Asselsberg, Janasselbergs@
gmail.com, 0630428319.

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

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.


