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Dorpsraad 
Zoals u in de nieuwsbrief van april (nr. 113) heeft 
kunnen lezen over de nieuwbouw, zijn we als 
dorpsraad bijgepraat. De dorpsraad is heel 
optimistisch. Hopelijk zal er eind 2022 een begin 
gemaakt kunnen worden met het bouwen van de 
nieuwe wijk.  
* Er is contact gezocht met 
de aannemer om de steiger 
bij de zwemplek te 
plaatsen. Dat zal zijn als de 
dijkaanpassing heeft 
plaatsgevonden.  
* De gemeente heeft 
aangegeven eventueel 
bomen te willen plaatsen 
op de Kerklaan. Wij willen 
via de nieuwsbrief de bewoners hier over in kennis 
stellen.  
* De werkzaamheden van het plantsoentje tegenover 
de grote speeltuin is even stopgezet. Er worden eerst 
nog wat andere werkzaamheden verricht, wat dan 
niet te goede komt van het plantsoentje. Dus even 
wachten.  
* De dorpsraad blijft in contact met de gemeente wat 
betreft het internet in de buitengebieden, de slechte 
staat van het Honderdschelaantje en Oukoop.  
 
Bomen  
In het stukje van de dorpsraad heeft u kunnen lezen 
dat de gemeente eventueel bomen aan de Kerklaan 
wil gaan plaatsen. In de Breukelerwaard is dat ook 
gebeurd. Wij zijn benieuwd hoe de bewoners hier 
over denken. U kunt het strookje dat bij deze 
nieuwsbrief zit inleveren in het Dorpshuis.  
Graag vóór 15 mei 2021.  
 
Update waternet 

De werkzaamheden 
verlopen voorspoedig en 
zijn goed op schema. Voor 
groot onderhoud is het 
eerste gedeelte afgerond. 
Het tweede gedeelte is nu 
van start gegaan en  
 

worden de materialen via het water aangevoerd. Ook 
is de School met de Bijbel betrokken geweest bij de 
werkzaamheden Daar hebben de kinderen het één en 
ander geleerd over het waterschap. Centraal stond 
waarom het werk zo belangrijk is om droge voeten te 
houden. In een waterdichte krat 
was er een dijkje nagemaakt met 
zand en klei. De kinderen mochten 
ter plaatse de bak met water vullen. 

Het was goed te 
zien hoe de dijk van 
klei goed bleef staan 
en de dijk met zand volledig opging in 
het water. De kinderen vonden het erg 
leuk en ook de graafmachine trok veel 
aandacht.  

 
Paasboeket 
Net voor Pasen werd er aan de voordeur geklepperd.  
De verrassing was groot. Er stond iemand op de stoep 
van de eetgroep: “Wat de pot schaft”.  
Deze keer niet met een 
bestelde maaltijd, maar 
met een grote mand gele 
tulpen. Truus, Roos en 
Ineke, dank jullie wel 
voor jullie inzet en 
ideeën. Steeds maar 
weer, terwijl er al meer 
dan een jaar niet meer 
samen gegeten kan worden. Jullie blijven steeds aan 
de zijlijn. Hopelijk kan er binnen afzienbare tijd weer 
samen getafeld worden. Er wordt naar uitgezien.  
Voor nu, nogmaals hartelijk dank voor de bloemen.  
Fam. Wiebes 
 
AFVAL EN OUD PAPIER 
Dinsdag 4 mei GFT 
Dinsdag 18 mei GFT 
Zaterdag 15 mei  Papier en Karton  
(wordt waarschijnlijk donderdag 20 mei) 
Dinsdag 25 mei PMD 
 
Houd de afvalwijzer op de website in de gaten voor 
eventuele wijzigingen 



 

 

NL doet  
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei zijn de NLdoet  
(www.nldoet.nl) dagen. Ook in Nieuwer Ter Aa willen 
we daar dit jaar aan mee doen! Er zijn al leuke en 
goede ideeën en initiatieven aangedragen, maar 
mocht u nog wensen of ideeën hebben, laat het me 
gerust weten! Ook als u bijvoorbeeld bepaalde 
machines/materialen tot uw beschikking heeft waar u 
een goed idee mee kan uitvoeren, hoor ik dat graag. 
Op zaterdag 29 mei verzamelen we om 9.30 uur bij 
het Dorpshuis. Daar krijgt u uitleg over wat er gedaan 
kan worden. Alle handen zijn welkom! Het zal niet de 
hele dag duren, afhankelijk van hoeveel en welke 
activiteiten u aanpakt. Op vrijdag 28 mei doen we 
alleen mee als er genoeg mensen zich hebben 
opgegeven – graag vóór 26 mei (opgeven voor 
zaterdag 29 mei mag, maar is niet noodzakelijk). 
Vraag, opmerking of opgeven?  
Toni; Dorpsstraat 12; toni.vel.tromp@hotmail.com 
 
Picknickbankje  
Aan het eind van ’t Laantje ter hoogte van Oud Aa 
staat sinds kort een picknickbankje voor de mensen 
die even willen rusten of hun broodje of drankje 
willen nuttigen. Dit is tot stand gekomen met het 
leefbaarheidsbudget van de gemeente. Jammer dat er 
geen afvalbakje komt te staan, maar dat is het beleid 
van de gemeente om steeds minder afvalbakjes te 
plaatsen. Door middel van een “aanplakbiljet” willen 
we vragen of de recreanten zelf hun “afval” weer mee 
willen nemen.  
 
Zelfredzaam Thuis en uitleen 
Het is alweer mei en het is nu echt lente. Misschien 
schijnt vandaag de zon niet, maar als je aandachtig 
kijkt zie je dat de natuur rustig zijn gang gaat met 
nieuwe bloemen en bomen die in het blad komen. 
Zelfredzaam thuis is zoals altijd te bereiken op het 
zelfde telefoonnummer. Dus mocht u even een 
helpend handje nodig hebben voor een klus die u zelf 
niet kan klaren, gewoon even bellen. Dit geldt ook als 
u met vervoer zit. Maar het kan ook zijn dat u zich bv  
afvraagt of u misschien thuiszorg moet aan moet 
vragen voor ondersteuning in het huishouden of 
persoonlijke zorg. Of twijfelt over het wel of niet 
aanschaffen van een rollator. Het kan ook zijn dat u 
merkt dat u wat vergeetachtig wordt of dat u tegen 
de nacht opziet omdat u alleen bent. Bij al die dingen 
kan het helpen om de zorgen of vragen eens uit te  
spreken. Alleen dat kan al helpen om wat helderheid  
te krijgen in een situatie zonder dat er direct  
 

 
consequenties aan verbonden zijn. Dus aarzel niet als  
u verlegen zit om luisterend oor, ook daarvoor mag u  
bellen. Dat geldt natuurlijk ook ( nog steeds) voor het 
lenen van een zorg artikel. Er staat meer in het  
schap dan alleen een rolstoel en een paar krukken.  
Dus heeft u iets nodig, gewoon even bellen naar Cok 
Wiebes tel: 0294-234571.  
 
Website 
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u 
vinden op www.nieuwerteraa.info 
 
Klachten? 
Over het dorp, door bijvoorbeeld defecte lantaarn-
palen, losse stoeptegels en dergelijke, neem dan 
contact op met de gemeente Stichtse Vecht via TIC 
(telefonisch informatienummer) 14 0346 of via 
www.stichtsevecht.nl, formulier “melding leefruimte”. 
 
Dorpshuis 
U kunt bij het Dorpshuis zalen huren voor een 
verjaardag/jubileum of voor een ander feestje dit kan 
met of zonder catering. Er is ook een beamer en 
geluidsinstallatie aanwezig. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met de beheerder, Marieke Plette, 
tel. 06-25358276. 
 
Voedselbank 
In het dorpshuis bij ’t winkeltje staan kratten waar u 
iets in kunt doen voor de voedselbank. U kunt uw 
producten kopen in ’t winkeltje en dan iets extra’s 
voor de voedselbank. Het mes snijdt dan aan twee 
kanten, u besteedt in het winkeltje (meer omzet) en u 
bezorgt de armen onder ons wat meer extra’s. 
 
Wilt u iets in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 18 mei aan via nieuwsbrief@nieuwerteraa.info 
 
Contactinformatie: 
Telefoonnummer Winkeltje van Ter Aa: 
0294-230110 
(Eind)redactie nieuwsbrief: 
Dorpsraad NTA 
nieuwsbrief@nieuwerteraa.info 
Beheerder Dorpshuis: 
Marieke Plette      06-25358276 
beheerder@nieuwerteraa.info 
Dorpsraad: 
dorpsraad@nieuwerteraa.info 
Website: www.nieuwerteraa.info 
Opmaak: Daniëlle van der Horst 
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