
Openingstijden ‘t winkeltje
Vanaf maandag 31 augustus a.s. is ’t Winkeltje weer op de 
gebruikelijke tijden open.
Maandag van 13.00 tot 17.30 uur, dinsdag van 8.30 tot 12.30 
uur en van 13.00 tot 17.30 uur.
Woensdag van 8.30 tot 12.30 uur, donderdag van 8.30 tot 12.30 
uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.30 uur, 
zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Dorpsraad
Op 6 juli en 3 augustus heeft de Dorpsraad weer vergaderd. 
Er is kennisgemaakt met de nieuwe projectleider voor fase 
2. Dat is Lex Kemper. Hij heeft een rondje door het dorp 
gemaakt en zijn conclusies getrokken ook naar aanleiding 
van de goede overdracht van zijn voorganger. Er moeten 
vanwege de regelgeving weer extra maatregelen getroffen 
worden waardoor het geheel weer vertraging op zal lopen. 
Er zal in de loop van de tijd een bewonersavond worden 
georganiseerd. Het evenementen/speelveld is voor een deel 
aangepast voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. In 
het achterstraatje zijn lantaarnpalen gekomen. De dorpsvisie 
en het uitvoeringsplan worden uitgewerkt en bij goedkeuring 
komt dit online te staan. Er zijn veel klachten binnen gekomen 
over het harde rijden en het zware vervoer in het dorp. Er 
zijn zelfs huizen die scheuren vertonen. De Dorpsraad gaat 
dit met de gemeente opnemen, wat voor maatregelen er 
getroffen kunnen worden. Het speeltuinfeest is een groot 
succes geweest en is voor herhaling vatbaar. Er zijn nog al 
wat verontruste berichten over het grondverzet in Oud Aa, 
ook daar is contact over opgenomen. De senioren waren zeer 
verrast met hun maaltijd aan huis, mede door de Rabobank 
en “De Drie Gekroonde Laarsjes” uit Loenen a/d Vecht. Dit was 
een alternatief naar aanleiding van de corona maatregelen. De 
kleine speeltuin ziet er niet mooi onderhoudsvriendelijk uit. Dit 
wordt met de gemeente kort gesloten en er wordt om nieuwe 
toestellen gevraagd.

Verkeer door het dorp
Zoals u hebt kunnen lezen in bovenstaand gedeelte maakt 
de Dorpsraad zich grote zorgen om het verkeer, vooral de 
snelheid en het zware vervoer in het dorp. Na uitvoerig overleg 
hebben we besloten om persoonlijk de betrokkenen hierop 
aan te spreken en met de gemeente hierover te contacten wat 
wijsheid is. Nieuwer Ter Aa is natuurlijk een kwetsbaar dorp en 
het is niet berekend op het verkeer wat er tegenwoordig door 
het dorp komt. De Dorpsraad doet een dringend beroep op 
de chauffeurs, om zich aan te passen met betrekking tot de 
veiligheid en de kwetsbaarheid van het dorp.

Ingezonden
Beste dorpsbewoners,
We willen graag een oproep plaatsen voor iedereen in het dorp. 
Er zijn namelijk nogal wat huishoudens die hiermee gemoeid 
zijn. Er komt namelijk verkeer door ons dorp. Dat is geen 
probleem, maar ons dorp (en dan vooral de meeste huizen 
langs de doorgaande routes) is niet gebouwd voor zwaar, 
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Afval en oud papier
Maandag 7 september  GFT
Maandag 14 september  Restafval
Dinsdag 15 september  Plastic
Zaterdag 19 september  Papier (onder voorbehoud)
Maandag 21 september  GFT
Maandag 28 september  Restafval

groot of snel verkeer. Zwaar verkeer hoort uit te wijken naar de 
Kanaaldijk. Uiteraard begrijpen we dat dit punt voor sommigen 
gevoelig ligt en ook niet altijd mogelijk of wenselijk is. Maar 
omdat er bij sommige huizen ook daadwerkelijk schade komt 
willen we dit toch met u delen en u vragen om hier rekening 
mee te houden. Wat vragen we specifiek? Wilt u, als u met zware 
machines, wagens of ander groot materiaal, door de straten 
rijdt, rekening houden met uw snelheid en de manier waarop 
u door het dorp rijdt. Ook grotere enkelas-aanhangers of wat 
zwaardere en snellere auto’s zorgen voor een hoop trillingen. 
En zou u dit ook willen aankaarten bij uw leveranciers of 
afnemers die met groot/zwaar verkeer komen. Dat maakt het 
voor iedereen veilig en kunnen we met z’n allen hier zo plezierig 
mogelijk wonen. Namens een 
aantal bewoners bedankt!

Het uitje werd
een bezorgde maaltijd
Zoals gewoonlijk zouden we 
ook dit jaar met de ouderen van 
de maaltijd een middag weg 
gaan, maar door het coronavirus 
kon dit niet. We hebben er wat 
op gevonden en woensdag 8 
juli maaltijden bij de eterij “De 
Drie Gekroonde Laarsjes” te 
Loenen a/d Vecht  besteld en dat 
bezorgd samen met de kok. Tevens hebben wij er een mooi 
opgemaakt vaasje met bloemen bij kunnen doen. De gasten 
waren erg enthousiast en hebben er van genoten. Er waren zelfs 
mensen die samen met een klein groepje de maaltijd hebben 
genuttigd. Ook kwamen er foto’s van mooi gedekte tafels en 
gezellige gezelschappen langs. Niet alleen de gasten maar ook 
wij als activiteitencommissie hebben ervan genoten, wat een 
dankbaarheid. Als het mogelijk is hopen we dit jaar nog iets te 
organiseren. Dit alles was mogelijk door dat de Rabobank, de 
Eterij, Ester Rijdes en de Dorpsraad die ons financieel hebben 
gesponsord, hartelijk dank daarvoor. Zijn er nog mensen die 
het vaasje niet ingeleverd hebben? Wilt u dat dan nog doen of 
mij bellen dan kom ik het halen. U kunt dan met Ineke Kroon 
contact opnemen tel. 0294 232143.  De activiteitencommissie 
(Truus, Roos en Ineke) 

Ingezonden
Hallo lieve mensen van de ouderenmaaltijd, eerst de dames 
Truus, Ineke en Roos bedanken. Zo lief, die ons zo’n verzorgd 
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diner aan huis hebben gebracht: heerlijk soepje, lekker gerecht 
en een heerlijk toetje. Met een mooi bloemetje erbij. Wat een 
opkikker in deze coronatijd. Dames, jullie zijn geweldig. Nu maar 
hopen dat we in september er weer allemaal zijn en kunnen 
genieten van het lekkers wat de pot schaft. Met vriendelijke 
groet, Miep Stoof.
 
Zelf Redzaam Thuis
Eerst de Coronagolf en toen de hittegolf erbij. Maar die laatste 
is misschien over als u dit leest. Ook al verandert er van alles 
en nog wat om ons heen, gelukkig blijft bij Zelf Redzaam 
Thuis tot nu toe gewoon alles hetzelfde. U kunt er terecht 
voor het lenen van bed of stoelverhogers, een ondersteek, 
rolstoel, rollator en noem maar op. Ook is er meestal wel 
enig incontinentie materiaal in huis. Mocht er onverhoopt of 
gepland, ongemak ontstaan, in veel gevallen lossen we het 
samen op. De klussendienst, waaronder ook de chauffeurs 
vallen, zijn zo nodig in te schakelen. Bel liever niet op het laatste 
moment, want het is vakantietijd. In de maand september is 
Zelf Redzaam Thuis zo nu en dan niet te bereiken. Maar mocht 
u ons onverhoopt nodig hebben, kunt u de beheerder van het 
Dorpshuis benaderen. Hij weet de sluip route. Het is u vast niet 
ontgaan dat vanaf 1 september a.s. het ophalen van huisvuil 
verandert.  Voor het plastic krijgt u van de gemeente een aparte 
kliko. Net zoals het papier en het keuken/ tuin afval. Als u goed 
het afval scheidt, blijft er maar een klein beetje restafval over. 
Maar dat restafval moet ieder huishouden wegbrengen naar 
een verzamelcontainer. En misschien zit u daar toch wel mee. 
Want 200 meter lopen kan ver zijn als je daar de energie niet 
meer voor hebt, of de benen willen niet meer zo goed. Lukt 
het u niet om het zelf te doen of om iemand te vinden die het 
voor u weg wil brengen, ook daar voor mag u onderstaand 
nummer bellen. Dan nog even iets over bloedprikken door 
het Saltro. Daar zijn veranderingen. Vanaf 17 augustus a.s. 
kunt u op dinsdag en donderdag bij het bloedprikpunt in het 
Dorpshuis terecht, maar alleen op afspraak! U kunt die afspraak 
online maken op: www.saltro.nl/afspraak-maken Of u belt, in 
de middag: 030- 236 1186. Mocht u vragen hebben over één 
van de bovenstaande dingen, aarzel niet en bel even met Cok 
Wiebes. Zelf Redzaam Thuis, 0294-2345 71. 

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.


