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Dorpsraad 
Naar aanleiding van NLdoet zijn er veel positieve reac- 
ties binnengekomen. Ook vanuit de dorpsraad was 
men zeer content. De daarvoor gehouden sponsoractie 
was een daverend succes. 
* Er is veel commotie over het zware verkeer in het 
dorp. De dorpsraad distantieert zich van wat zich op 
Facebook heeft afgespeeld. 
* Er zijn 74 reacties binnengekomen wat betreft het 
plaatsen van bomen aan de Kerklaan. Er waren 45 
voorstanders en 29 tegenstanders. We hebben dit 
weer teruggelegd bij de gemeente. 
* Bij de zwemplek is er weer het nodige gerealiseerd. 
Zo moesten er aanpassingen worden gedaan aan de 
reeds aangeplante rozestruiken en is er extra gras inge- 
zaaid. Dit alles werd volledig GRATIS verzorgd door 
Jaco van Sligtenhorst. Daarna kwam er de vraag of er 
een soort van trap gerealiseerd kon worden in de dijk 
bij de zwemsteiger. Toen we Wim Zaal vroegen of hij 
ons kon helpen, riep hij de hulp in van de plaatselijke 
collega’s, Jan Rijkse, Gerard den Hertog en Klaas Kroon 
en al snel was alles gerealiseerd. Nog geen 2 dagen 
later kwam er een bericht binnen dat 1 van de 2 zwem- 

trappen afgebro- 
ken was. Na 1 
belletje met Auke 
van Slooten was 
het binnen 24 
uur geregeld. 
Wat hebben we 
toch een top 
dorp met top 
ondernemers die 

allemaal GRATIS en voor niets hun schouders er onder 
willen zetten. Dat maakt Nieuwer Ter Aa zo uniek. 

 
Fase 2 
Voor de start van fase 2, welke in week 28 zou begin- 
nen, is weer vertraging opgetreden. De nutsbedrijven 
hebben aangegeven dat er nu in week 36 gestart 
wordt en dat dit 13 werkweken gaat duren. Dan pas 
kan men aan de riolering beginnen. Fase 2 bestaat uit 
de straten Dorpsstraat (westelijke gedeelte), M. v. 
Zantenstraat, Ruwielstraat, Wilhelminastraat, Kerk- 
laan en de Julianalaan. De gemeente kan hier verder 
niets aan doen, want de nutsbedrijven bepalen de 

tijd en is ook het dorp hiervan de dupe. 
 

BBQ & Modderfeest 
17 juli aanstaande is er weer het jaarlijks terugkerend 
BBQ & Modderfeest. We starten de dag om 15 uur met 
het modderfeest voor alle kinderen uit het dorp en 
aansluitend de BBQ voor iedereen die zin heeft in 
zomerse 
gezellig- 
heid. Wij 
zorgen voor 
de BBQ’s,   
stoelen en  
tafels. Het 
betreft een 
American 
BBQ dus 
iedereen 
neemt zijn 
eigen eten en drankjes mee en wij doen de rest. De 
oorsprong van dit gecombineerde feest is al- weer een 
jaar geleden ontstaan toen de speeltuin een heropening 
meemaakte, nadat alle speeltoestellen waren hersteld 
na het oplopen van schade tijdens de jaarlijkse 
reiniging. Het feest was zo’n succes dat we gelijk 
besloten dit te herhalen. Vooral de diversiteit van alle 
mensen maakte dit feest tot een succes. Was je er vorig 
jaar niet bij? Zorg dan dat je dit jaar 17 juli in je agenda 
zet, want het beloofd weer heel gezellig te worden. 

 
Grt, Tony van Selm & Alexander Sterk  
PS: Extra handjes zijn altijd welkom 

 
AFVAL EN OUD PAPIER 
 
Dinsdag 13 juli GFT 
Dinsdag 20 juli PMD 
Donderdag 22 juli Papier en karton 
Dinsdag 27 juli GFT 
Dinsdag 10 augustus GFT 
Dinsdag 17 augustus PMD 
Dinsdag 24 augustus GFT 
Donderdag 26 augustus Papier en karton 

 
Houd de afvalwijzer op de website in de gaten voor 
eventuele wijzigingen 



 

 

 

Dorpshuis Ons Genoegen 
Enkele maanden geleden heeft het Dorpshuis een 
auto aangeschaft waarmee de boodschappen gehaald 
kunnen worden bij de COOP in Kockengen. Vrijwil- 
ligers halen 3 x in de week een auto vol met bood- 
schappen om de winkel te kunnen bevoorraden. Met 
dank aan de firma Vossestein en Bart de Koning ont- 
werp. 
Het 
Dorps- 
huis is 
altijd 
op zoek 
naar 
vrijwil- 
ligers. 
Wilt u 
iets betekenen voor het dorpshuis, dan mag u contact 
opnemen met Marieke Plette, beheer- 
der@nieuwerteraa.info.nl of 06-25358276 en bespre- 
ken we wat uw en onze mogelijkheden zijn. 

 
In het Dorpshuis zijn kano’s te huur voor een mooi 
tochtje over de Aa. We hebben een 3-persoons, twee 
2-persoons en twee 1-persoonskano’s. Wilt u de ka- 
no’s huren dat kan via het winkeltje tijdens de ope- 
ningstijden of neem contact op met Marieke Plette. 

 
Het winkeltje is in de zomervakantie (19 juli t/m 29 
augustus) op maandag t/m vrijdag open van 13.00 – 
17.30 uur en op zaterdag van 10.00 – 12.30 uur. 

 
Zelfredzaam Thuis en Uitleen van zorgartikelen 
Bij de klussendienst is het nog steeds rustig. Mis- 
schien ligt het aan de zomer, maar mochten er dingen 
zijn waar een helpend handje nodig is, bijvoorbeeld 
bij vervoer of in huis, laat het dan even weten op on- 
derstaand tel.nr. Bij de uitleen is het wel merkbaar 
dat de wereld weer een beetje op gang komt na co- 
rona. Er kan weer een dagje uit afgesproken worden 
waarbij een rolstoel nodig is en de sportclubs komen 
weer op gang en daarmee ook de blessures, waar dan 
soms krukken voor nodig zijn. Omdat er in de uitleen 
meer te halen valt dan alleen maar een rollator, rol- 
stoel of krukken vind u de komende tijd in deze 
rubriek steeds een foto van een artikel wat geleend 
kan worden, met uitleg. Deze keer is dat een bedhek-
steun. Deze steun kan aan weerszijden onder het 
matras geschoven worden en zo gebruikt worden als 
middel om in bed van de lig- in de zitstand te komen. 
Bijvoorbeeld na een knie- of heupoperatie. Met deze 
losse steun (die uit twee delen bestaat) kan ook  
 

 
voorkomen worden 
dat iemand uit bed 
valt. Wanneer de 
twee delen naast 
elkaar onder het 
matras geschoven 
worden en de 
andere kant van het 
bed staat tegen de 
muur is de kans erg 
klein dat iemand onbedoeld naast het bed terecht 
komt. 
Zelfredzaam Thuis en de Uitleen, zijn ook buiten kan 
tooruren bereikbaar dus zo nodig, bel 
gerust Cok Wiebes. Tel. 0294 234571. 

 
Sponsoring 
Er komen altijd veel goede en originele ideeën binnen 
bij de dorpsraad en wij willen niets liever dan deze tot 
uitvoering brengen. Maar iedere keer lopen we weer 
tegen het probleem “geld” aan. Diverse ideeën vragen 
wij aan via het leefbaarheidsbudget en sommigen 
worden dan ook werkelijkheid, zoals de picknicktafel 
bij ’t Laantje, of de 2e zwemsteiger. Maar te vaak krij- 
gen we nee als antwoord en zijn wij gedwongen naar 
creatieve andere oplossingen te zoeken. Zo ontstond 
het idee om onze plaatselijke bedrijven te benaderen 
voor eventuele sponsoring en dat is inmiddels in gang 
gezet. Zo helpt Jaco van Sligtenhorst ons met de aan- 
leg van de “zwemplek” en Wim Zaal met de 2e zwem- 
steiger. Uiteindelijk ontstond er eigenlijk spontaan 
tijdens NLdoet een nog veel beter idee en dit was een 
oproep via Facebook om geld te storten op de reke- 
ning van de dorpsraad om zo onze eigen ideeën te be- 
kostigen. In eerste instantie hadden we het geld nodig 
voor het zand in de zandbak van de kleine speeltuin. 

Maar nu staat de 
teller al bijna op € 
800,-. En dit geeft 
mogelijkheden 
om nog meer din- 
gen te doen voor 
het dorp. De 
dorpsraad zal 
overleggen op 
welke manier het 
geld zo goed en 

democratisch mogelijk zal worden besteed. Wij willen 
deze positieve ontwikkeling natuurlijk doorzetten en 
noemen hieronder daarom nog een keertje het bank- 
rekeningnummer van de dorpsraad voor o.a. diegene 

mailto:der@nieuwerteraa.info.nl


 

 

 

die geen Facebook hebben en die mogelijk het bericht 
hebben gemist. 

 
Rekeningnummer Dorpsraad 
NL62INGB0793151996 
T.n.v. C Kroon – Broere 

Alexander Sterk 

Vakantie-Bijbeldagen 
Ook dit jaar organiseren de twee kerken uit ons dorp 
twee Vakantie-Bijbeldagen. Het thema dit jaar is: ‘IK 
BEN op zoek naar jou’. Op D.V. woensdag 25 augustus 
en donderdag 26 augustus willen we samen met jullie 
nadenken over dit thema. Ben je in de leeftijd van 4 
t/m 11 jaar? Dan ben je van harte welkom om te luis- 
teren naar een Bijbelvertelling over dit thema en om 
samen te knutselen rond dit thema. Ben je 12 jaar of 
ouder? Dan ben je van harte welkom om de jongere 
kinderen te helpen met knutselen en er zijn natuurlijk 
heel veel andere dingen te doen... 
Om deze middagen vloeiend en vlot te laten verlopen, 
hebben we uiteraard veel vrijwilligers nodig. Denk 
hierbij aan het helpen bereiden van de maaltijd en 
het helpen bij de knutselwerken. We zouden het heel 
erg op prijs stellen als u zich hiervoor wilt opgeven. 
Ookal kunt u maar een uurtje; alle hulp is van harte 
welkom. U kunt zich opgeven bij een van de onder- 
staande contactpersonen. De middagen beginnen om 
12.00 uur in Dorpshuis Ons Genoegen. We beginnen 
met elkaar met gezellig eten. Alles wel onder voorbe- 
houd van de geldende coronamaatregelen. Op don- 
derdagavond willen we rond 18.30 uur de dagen af- 
sluiten met een kampvuur en samen zingen. Alle ou- 
ders en belangstellenden zijn hiervoor van harte uit- 
genodigd! Heeft u/ heb jij nog vragen over de Vakan- 
tie-Bijbeldagen, dan kunt u hiervoor contact opnemen 
met de contactpersonen voor deze middagen: 
Bianca de Jong (bianca.dejong@xs4all.nl of 0294- 
230737) en Heleen Grisnich (jggrisnich@kliksafe.nl 
of 0294-269636) 

 
Hengelsport Vereniging Nieuwer Ter Aa 
Dit jaar is er 
weer een 
jeugdvis- 
wedstrijd 
gepland op 
zaterdag 17 
juli in de Aa, 
op het veld, 
voor de 

school die tot circa 11.30 uur duurt. De deelnemers 
van 10 tot 16 jaar kunnen zich daar ter plaatse opge- 
ven om 08.45 uur en vanaf 9.00 uur start de wedstrijd. 
Er wordt gevist op "witvis" en voor het aas wordt ge- 
zorgd. Ook zijn er leuke prijzen te winnen en tijdens de 
wedstrijd zal er wat lekkers te eten en te drinken zijn. 
Natuurlijk worden dan ook de coronamaatregelen zo- 
veel mogelijk in acht genomen. 

 
Afscheidsreceptie familie Vlijm 
Na bijna 8 jaar verbonden te zijn geweest aan de Her- 
vormde Gemeente van Nieuwer Ter Aa, heeft ds. Vlijm 
een beroep aangenomen van de Hervomde Gemeente 
in Wezep. Op D.V. zaterdagmiddag 10 juli tussen 15.00 
en 17.00 uur is er gelegenheid afscheid te nemen van 
de familie Vlijm tijdens een 'doorloop receptie' voor en 
in Het Anker. Hartelijk welkom! 

 
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”. 

 
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 augustus 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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