
Dorpsraad
Afgelopen vergadering waren Ger-Jan Masiljé en Lex Kemper 
van Stichtse Vecht bij ons aangeschoven. Ger-Jan is onze 
gebiedsregisseur en Lex gaat over projecten als bijvoorbeeld 
fase 2. Bovenstaande heren zullen elders in deze Nieuwsbrief 
het één en ander uiteen zetten. Ook komt er verder een stukje 
over de dorpsvisie. Er zijn weer gesprekken geweest met de 
aannemer over de nieuwe woningbouw. Eind 2020 weten we 
meer.

Dorpsvisie
De afgelopen maanden is er door de dorpsraad hard gewerkt 
aan een vernieuwing van de dorpsvisie. De vorige versie 
stamde alweer uit 2015 en daarmee was het wel tijd voor een 
nieuwe versie. We hebben deze daarom nu bijgesloten bij de 
nieuwsbrief zodat iedereen kan lezen wat we bedacht hebben 
voor het dorp. We willen deze met de gemeente verder uit 
gaan werken, maar dat kan natuurlijk niet zonder jullie hulp. 
Graag willen we jullie vragen om verbeteringen, aanvullingen 
en andere punten die jullie nog hebben door te geven. Omdat 
we daarbij rekening moeten houden met de maatregelen die 
er zijn rondom corona zal dat helaas niet kunnen in een grote 
bijeenkomst en dus zullen we het iets anders moeten gaan 
doen. We hebben 2 avonden gepland in het dorpshuis en 2 
avonden waarop we via een videoverbinding bereikbaar zijn 
voor eenieder die met ons over deze dorpsvisie wil praten. 
De data voor de avonden zijn: 28 oktober en 4 november in 
het dorpshuis, 29 oktober en 5 november via een videocall. 
Omdat we rekening moeten houden met de maatregelen 
en alles goed willen laten verlopen, willen we jullie vragen 
een mailtje te sturen naar john@gniffelnieuws.net als je 
gebruik wil maken van een videocall. Voor de avonden in het 
dorpshuis zullen we een intekenlijst klaarleggen in Dorpshuis 
Ons Genoegen, waarop je een tijdstip kunt reserveren waarop 
je met ons in overleg kunt. 

Bezoek burgemeester
Helaas kon dit artikel niet meer in de laatste Nieuwsbrief worden 
geplaats maar nu een korte samenvatting. De burgemeester 
werd in het Dorpshuis op 24 september 2020 ontvangen 
door de dorpsraad. Na een voorstelrondje kreeg iedereen het 
woord om z’n zegje te doen. Het betrof de totstandkoming 
van het Dorpshuis, de te bouwen nieuwbouwplannen, de 
ouderen, zelfredzaam Nieuwer Ter Aa, speeltuinen, de wegen 
en het groen. Daarna is er door het dorp gelopen, waarbij 
’t Draaipunt, de kavel waar de nieuwbouw gepland is, de 
speeltuinen en de school bezocht werden. In de planning was 
ook de kerk opgenomen maar daar was de burgemeester al 
geweest met de open monumentendag. De burgemeester 
was zeer onder de indruk zoals het er in Nieuwer Ter Aa aan 
toegaat. De zelfredzaamheid zoals hier verdient veel respect. 
De wegen en het groen werden ook besproken maar daar 
kon de burgemeester geen uitspraak over doen, wel dat zeker 
de buitengebieden geen voorbeeld zijn van hoe het wel zou 
kunnen. Dit wordt wel met de buitendienst van de gemeente 
opgenomen.
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Afval en oud papier
Maandag 2 november  GFT
Dinsdag 10 november  Plastic
Maandag 16 november  GFT
Zaterdag 21 november  Papier
Maandag 30 november  GFT

Houd de afvalwijzer op de website in de gaten
voor eventuele wijzigingen voor b.v. het papier.

Voortgang Fase 2 Nieuwer Ter Aa
Het is weer al bijna 1,5 jaar geleden dat de inloopavond 
voor fase 2 in Ons Genoegen werd georganiseerd door 
de Gemeente Stichtse Vecht. De veel gehoorde vraag is: 
“Wanneer wordt er nu begonnen?” Zoals dat er nu uitziet is 
de verwachting mei 2021. Waarom duurt dit zo lang? Dit 
heeft meerdere redenen. De projectleider is gewisseld. Er 
is een kleine grondwaterverontreiniging vastgesteld. Dit 
zorgde voor onderzoek en overleg met de provincie. Tijdens 
de uitvoering wordt gekeken hoe met de verontreiniging 
wordt omgegaan. Het overleg met de nutsbedrijven over 
ondergrondse leidingen en kabels (water, gas en elektra) 
zorgde voor vertraging. De discussie over het handhaven 
van bomen of weghalen in de M. van Zantenstraat en de 
ligging van de kabels speelden ook een rol. Recentelijk zijn 
er proefsleuven gemaakt voor onderzoek naar de kabels 
en leidingen. Dit is nodig om tijdens de werkzaamheden 
geen verrassingen tegen te komen. Deze gegevens worden 
verwerkt door de nutsbedrijven. Als alle gegevens zijn 
verzameld kan de aanbesteding worden gedaan. Op basis van 
de huidige inzichten en niet rekening houdend met corona 
beperkingen zal voor de zomer van 2021 worden gestart met 
fase 2. Ger-Jan Marsiljé/ Lex Kemper

Buurtbus
Al geruime tijd rijdt door de Corona maatregelen de Buurtbus 
niet. Er kan nu gebruikt gemaakt worden van de SyntusFlex bus. 
U moet zich dan aanmelden op de website syntusutrecht.nl/
flex. U kunt ook bellen naar 088-0331402. Het is geen optimale 
oplossing maar vanwege de veiligheid van de chauffeurs en 
passagiers is het niet anders. Er wordt hard aan gewerkt de 
Buurtbus weer binnen afzienbare tijd te laten rijden.

Oproep
Bart de Koning heeft aangegeven te willen stoppen met de 
opmaak van de nieuwsbrief. Wij vinden dat erg jammer, maar 
moeten zijn besluit respecteren. Voelt u of jij zich geroepen om 
voortaan de nieuwsbrief op te maken dan stellen we dat zeer 
op prijs. Alle bestanden worden aangeleverd. Eens per maand 
komt de nieuwsbrief uit. Aanmelden kunt u via Marieke Plette 
of Frans Wiebes.

Zelfredzaam Thuis en de Uitleen
Voor vragen over kleine klussen die u zelf niet voor elkaar krijgt, 
ongemakken van andere aard, vervoersproblemen of het 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 november aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com

Contactinformatie
Telefoonnummer Winkeltje van Ter Aa 0294-230110
Redactie nieuwsbrief Marieke Plette
nieuwsbriefdhog@gmail.com
Beheerder Dorpshuis Cor van Sligtenhorst
06-34181298 . beheerder@nieuwerteraa.info
Dorpsraad dorpsraad@nieuwerteraa.info
Website www.nieuwerteraa.info        
Opmaak Bart de Koning info@bartdekoning.nl

lenen van zorg artikelen zoals, rolstoel, rollator, douchekruk of 
bedverhogers, bel Cok Wiebes 0294-234571. 

Dorcas voedselactie 2020
Dit jaar wordt voor de 25ste keer de voedselactie gehouden 
voor de allerarmsten in Oost-Europa. Dorcas blijft zich inzetten 
om deze mensen de winter door te helpen. Deze actie wordt 
gehouden van 1 t/m 8 november (week 41). Dit jaar worden 
er, vanwege Corona, geen levensmiddelen gevraagd, maar 
of u/jij mee wilt helpen door het geven van een gift. In het 
betreffende land worden er producten van gekocht. Meedoen 
door middel van overmaken op bankrekeningnummer 
NL4RABO0106250000, via www.dorcasvoedselactie.nl of via 
bijgevoegde QR-codes. In ’t winkeltje van “Ons Genoegen” 
staat in genoemde week een collectebus bij de toonbank 
waarin u/jij ook een bijdrage kunt doen. Het is echt hard 
nodig. Bij voorbaat dank voor uw betrokkenheid. De diaconie 
van de Hervormde Gemeente, Corné den Boer, Wouter Nap en 
Bertus Schreurs

Zalmactie
Stichting Truckers voor Goede Doelen zijn een aantal 
chauffeurs, verspreid over heel Nederland en zamelen op een 
creatieve manier geld in voor ernstig zieke kinderen zodat 
zij voor even hun ziekte kunnen vergeten. Na het enorme 
succes van vorig jaar organiseren wij ook dit jaar weer onze 
zalmactie. Een leuke, smaakvolle actie voor iedereen en met de 
opbrengst geeft u zieke kinderen een dag met een glimlach. 
De jongens van Van de Fant uit Urk leveren de heerlijke vers 
gerookte zalzijde van ca. 900 gr. vacuüm verpakt en is 3 
weken gekoeld houdbaar of 3 maanden in de vriezer. Zo’n 
gerookte zalmzijde kost € 25,00 en wordt op 12 december a.s. 
uitgeleverd. Bestellen kan bij Wilco Plette, 06-45574304. Wij 
vragen u graag vooraf te betalen. De stichting heeft een ANBI-
status en de volledige opbrengst komt bij onze doelgroep.

Verkoop Israël Producten
Al een heel aantal jaren houd ik in november een open huis dag 
voor de verkoop van Israël producten. Ook dit jaar was ik dat 
weer van plan. Door de Corona crisis waar we op dit moment in 
zitten, moet het wel anders dan ik gewend was. U bent bij mij 
thuis welkom op woensdag 18 november (of donderdag 19 of 
vrijdag 20), alleen na een telefonische afspraak. Zo voorkom ik 
dat er meer mensen tegelijk bij mij binnen zijn. Een folder met 
uitnodiging hoop ik nog rond te brengen en hang ik ook in 
het dorpshuis. Bestellen per telefoon of per mail kan natuurlijk 
ook. Corrie de Koning, 0294-234878.

Nieuw in ’t Winkeltje 
De exclusieve haarstrikken van Mevrouwtje Strik zijn nu 
te vinden in ‘t winkeltje van Nieuwer Ter Aa. Deze mooie 
strikken zijn verkrijgbaar op een clipje of op elastiekje. 
Ook zijn er babyhaarbandjes verkrijgbaar. Kortom, 
ideaal als kraamcadeautje, verjaardagscadeautje of 
Sinterklaascadeautje. U shopt ze nu gewoon op het dorp. 
Heeft u speciale wensen? Geef het dan door via onze Instagram 
pagina en wij maken het naar wens.

Boeren en tuinders van LTO NW Utrecht delen appels uit aan 
Dorpshuis Ons Genoegen
De uitdeelactie gebeurde tijdens de Dutch Food Week. Een 
week waar genieten van voeding, voedselproductie en 
innovatie centraal staat. Dit jaar met het thema “Verbinden”.
Boeren en tuinders zoeken vaker de samenleving op en deze 
actie is hiervan een voorbeeld. Boeren en tuinders doen 
belangrijk werk voor ons allemaal. Wij wonen in één van de 
meest vruchtbare delta’s van de wereld en hebben dus de 
verantwoordelijkheid om monden te voeden. Dichtbij en 
verder weg. De Nederlandse land- en tuinbouw produceert 
groene, gezonde producten volgens de hoogste standaarden. 
Boeren en tuinders zetten zich dag in dag uit in om er voor te 
zorgen dat we niet alleen nu, maar ook in de toekomst eten 
en drinken op tafel hebben. Dat we kunnen genieten van 
bloemen en planten in huis en van een groene omgeving. En 
dat we onze tanden kunnen zetten in zo’n lekkere appel van 
Hollandse bodem. Boeren en tuinders investeren voortdurend 
in manieren om nog duurzamer te produceren en bewaken de 
biodiversiteit. Dat doen ze voor ons allemaal, zeggen Ellen en 
Cornelis Jan, bestuursleden van LTO NW Utrecht uit Nieuwer 
ter Aa40


