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Dorpsraad  
Afgelopen vergaderingen hebben we wethouder Hetty 
Veeneklaas en gebiedsregisseur Ger-Jan Marsiljé op be-
zoek gehad.  
* Er is met hen onder andere gesproken over FIXI (het 
melding en klachtensysteem), veiligheid binnen en bui-
ten het dorp, speeltuinbeleid en de communicatie. De 
gemeente heeft een tekort aan middelen en personeel 
wat grotendeels zorgt voor de vele problemen. We heb-
ben benoemd dat de afstand tussen de dorpsraad en de 
gemeente te groot is. Wat kunnen we voor elkaar bete-
kenen? Vanuit de gemeente een betere communicatie 
en vanuit de dorpsraad behapbare uitvoerbare zaken 
zelf uit te voeren en mee te denken met de gemeente 
waarbij van belang blijft dat de gemeente ondersteund. 
Oplossingsgericht werken vindt de dorpsraad van be-
lang. Nieuwer Ter Aa is met zijn betrokken bewoners en 
dorpsraad uniek binnen Stichtse Vecht.  
* Verder is er gesproken over de woningbouw; de nieuw 
te bouwen huizen blijft, zoals het er nu naar uit ziet, 
gewoon volgens planning verlopen.  
* De zwemplek heeft er een nieuwe steiger bij gekregen. 
Daar is de dorpsraad blij mee. Er kan niet gedoken wor-
den aangezien het minder diep is als bij de andere stei-
ger, pas dus op.  
* Er is iemand die zich heeft aangemeld om de dorps-
raad zijdelings te helpen met b.v. de nieuwsbrief en ICT 
klusjes. We zijn daar erg blij mee.  
* We zijn erg dankbaar voor de vele sponsoring die bin-
nen is gekomen. Bedankt!  
* Er is gesproken over de verkeersperikelen in het dorp, 
er komt vervolg daarover.  
* Fase 2 is kort besproken, week 38 zal er gestart wor-
den met de werkzaamheden.  
* Op zaterdag 4 september hopen we opnieuw een 
dorps BBQ en modderfeest te organiseren.  
* Wat willen we aan zaken, aan vragen bij het volgende 
leefbaarheidsbudget. Suggesties zijn aan te leveren.  
 
Werk aan de weg in Nieuwer ter Aa: Verwijderen gas-
leiding M. van Zantenstraat ter hoogte van huisnum-
mer 11.  
Op donderdag 2 september van 7.00 uur t/m 16.00 uur  
wordt de M. van Zantenstraat in Nieuwer ter Aa afgeslo-
ten voor bestemmingsverkeer ter hoogte van huisnum-
mer 11.  

 
Dit vanwege werkzaamheden aan de gasleiding door de 
firma Van Voskuilen. De huisnummers M. van Zanten-
straat 1 t/m 10 zijn voor het autoverkeer bereikbaar via 
de Van Reedestraat en de huisnummers M. van Zanten-
straat 11 t/m 28 zijn voor het autoverkeer bereikbaar via 
het Honderdschelaantje. Er is geen doorgang voor de 
hulpdiensten, deze moeten mee in de korte omleidings-
route. (Brom-)fietsers en/of voetgangers hebben door-
gang.  
 
Modderfeest en dorps BBQ  
Nu de maatregelen en cijfers teruglopen hopen we dan 
toch nog het modder-
feest en DE dorps BBQ 
te organiseren: YES! 
Aanstaande zaterdag 
4 september hopen 
we vanaf 15.00 uur af 
te trappen met een 
heerlijk, vies, glij, klei 
modderfeest! Aanslui-
tend vanaf ongeveer 
17.00 uur start de BBQ. Voor iedereen die zin heeft in 
zomerse dorps gezelligheid: welkom! Wij zorgen voor de 
BBQ, stoelen en tafels, maar je eigen eten en drinken 
mag je zelf meenemen. Was je er vorig jaar niet bij? Zorg 
dan dat je erbij bent. Want dit jaarlijks feest is iets wat je 
niet wilt missen!  
 
Groetjes, Alexander Sterk en Toni van Selm  
 
PS: ook dit keer kunnen we extra handjes erg goed ge-
bruiken  
 
 
AFVAL EN OUD PAPIER 

 
Dinsdag 7 september GFT 
Dinsdag 14 september PMD 
Dinsdag 21 september GFT 
Donderdag 23 september Papier en karton 
 
Houd de afvalwijzer op de website in de gaten voor  
eventuele wijzigingen 



 

 

 

Bomen langs de Kerklaan  
Enige tijd geleden hebben we vanuit de dorpsraad een 
enquête verspreid waarin we uw mening hebben ge-
vraagd over het plaatsen van bomen aan de Kerklaan 
buiten de bebouwde kom. Al snel nadat de eerste re-
sultaten bekend werden, bleek echter dat we ten tijde 
van het uitschrijven van de enquête niet alle benodig-
de informatie beschikbaar hadden. Tijdens het verza-
melen van de resultaten bleek dat er overwegingen 
zijn die we niet hadden meegenomen, zoals het beleid 
ten aanzien van weidevogels en de manier van groen-
onderhoud binnen de gemeente. Toen er daarna ook 
nog onduidelijkheid kwam over welk soort bomen er 
zouden komen, hebben we als dorpsraad de conclusie 
moeten trekken dat we hier te hard van stapel zijn 
gelopen. We hebben dit ook als terugkoppeling gege-
ven aan de gemeente. Dit betekent dat we de op-
dracht terug hebben gegeven en dat de gemeente zelf 
een keuze zal moeten maken ten aanzien van het al 
dan niet plaatsen van bomen. Vanuit de dorpsraad 
vinden we het jammer dat het traject zo gelopen is en 
bieden we ook onze excuses aan voor de gang van za-
ken. We hopen (mocht een onderwerp zich voordoen)  
een volgende keer toch weer op uw medewerking.  
 
Zwemplezier met nieuwe zwemsteiger  
Eind vorig jaar hebben we de mogelijkheid gehad om 
voorstel in te dienen betreft het “Leefbaarheidsbud-
get” wat de gemeente ter beschikking stelde voor goe-

de initiatieven. Be-
sloten is een aantal 
wensen in te die-
nen met op nr. 1 
een tweede zwem-
steiger. (Een 2de 
wens was een pick-
nicktafel aan het 
eind van Het Laan-
tje, die er inmiddels 

al enige weken staat.) Om akkoord te krijgen voor het 
plaatsen van een zwemsteiger moesten we in overleg 
met Waternet over o.a. de afmetingen en de definitie-
ve plek. Waternet gaf toestemming en de volgende 
stap was offertes 
aanvragen. Onze 
plaatselijke on-
dernemer Wim 
Zaal heeft een 
goed voorstel 
gedaan en zo 
konden we alles 
indienen bij de 
gemeente met  

 
als resultaat dat we het budget voor de werkzaamheden 
toegezegd kregen. D.d. 21 juli jl. is gestart met de werk-
zaamheden en kunnen we deze zomer een plons nemen 
vanaf de nieuwe steiger. Graag wil ik alle betrokkenen 
bedanken voor hun medewerking en inzet, zodat we dit 
konden realiseren. De Dorpsraad wenst iedereen veel 
zwemplezier en hoopt op een lange en mooie zomer.  
 
Willy Kok  
 
Zelfredzaam Thuis en Uitleen van zorgartikelen  
De tijd gaat snel, de vakantieperiode ligt alweer ten dele 
of helemaal, achter ons. De scholen beginnen weer. De 
corona maatregelen veranderen per week. En we schui-
ven langzaam richting herfst. Wat echter hetzelfde blijft 
is de service die Zelfredzaam Thuis biedt.  
Ook in de zomerperiode wisten mensen de weg te vin-
den, voor een klusje of enig ongemak. De uitleen van 
zorgartikelen ging ook gewoon door. Het loopt bij beide 
diensten niet 
storm, maar het is 
een prettig vast 
punt in ons mooie 
dorp. Omdat het 
“kasboek” een 
mooi batig  
saldo heeft, geeft 
dat ruimte om een 
paar elleboog-
krukken aan te 
schaffen die een belasting aan kunnen van  
+ 120 kg. Ook is er een nieuwe hoes voor een te dou-
chen gipsbeen aangeschaft. Zie bijgaande foto. Hopelijk 
heeft u er geen nodig, maar voor het geval dat.... Er is er 
één in de uitleen. Hebt u ergens en helpende hand no-
dig, iemand die even meedenkt in de zorg-doolhof of 
een artikel uit het uitleen schap, bel met Cok Wiebes 
0294-234571.  
 
Vingerwijzen  
Het overkomt me zomaar. Ik steek een beschuldigende 
vinger uit naar iemand. Ondertussen wijzen er 3 vingers 
naar mezelf. En als ik dan eens in de spiegel kijk kom ik 
erachter dat het nog terecht is ook. Die wetenschap 
zorgt ervoor dat ik niet zomaar met een beschuldigende 
vinger moet wijzen.  
Kees van der Vliet 
 
Johannes Hospitium Vleuten heeft plaats voor nieuwe 
zorgvrijwilligers  
In ons mooie hospitium te midden van het groen hebben 
wij op dit moment weer mogelijkheid om nieuwe zorg-



 

 

vrijwilligers te laten starten. Werken als zorgvrijwilliger 
in ons hospitium is zinvol werk in een warme, open en 
gezellige sfeer. Je draagt bij aan het comfort van onze 
gasten en hun naasten in hun laatste levensfase.  
Je ondersteunt onze verpleegkundigen met de directe 
zorg aan het bed van de gasten die bij ons verblijven. 
Ervaring in de zorg is niet nodig, tijdens het inwerken 
leer je alle benodigde vaardigheden. Je draait minimaal 
één dienst per week van 5,5 uur, op de ochtend, mid-
dag of avond. Ook zijn er slaapdiensten. Wil je meer 
weten? Of heb je belangstelling voor ander vrijwilli-
gerswerk bij ons zoals gastvrouw/heer, kookvrijwilliger 
of tuinvrijwilliger? Neem dan vanaf 6 september con-
tact op met de vrijwilligerscoördinator Hetty Boven: 
030-6775013. Je kan ook mailen:  
coordinatorvw@hospitiumvleuten.nl. 
 
Vriendelijke groet,  
 
Hetty Boven  
 
Coördinator vrijwilligers  
Johannes Hospitium  
Kloosterweide 2  
3451 VN Vleuten  
030-6775013  
 
Hallo allemaal,  
 
Zaterdag 17 juli 2021 was het dan zover: de viswed-
strijd voor de jeugd. Helaas viel de opkomst een beetje 
tegen, zodat het bestuur van de Visclub in overleg 
hebben besloten om voortaan de ''vanaf'' leeftijd te 
laten vallen. Na snel nog een paar hengeltjes klaar ge-
maakt te hebben werd er van start gegaan en al gauw 
ving Roel zijn eerste visje. Zo hier en daar werd er nog 
wel wat gevangen en ook best wel verspeeld, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Er werd met veel plezier 
en inzet gevist, dat was leuk om te zien. Onder het 
vissen is natuurlijk ook het natje en droogje niet verge-
ten. Om 11.30 uur werd de stand bij elkaar geteld en 
dat geeft de volgende uitslag:  

 

1. Roel met 5 vissen bij elkaar 86 cm. Prijs, een mooi 
werphengeltje.  
2. Thijs met 2 vissen bij elkaar 26 cm. Prijs, een mooie 
vaste hengel, die hij goed kon gebruiken daar zijn eigen 
hengel was gebroken.  
3. Steven en Bram samen met elk met elk 1 vis van 19 
cm. Prijs, alle bij een schepnet.  
4. Sem met 1 vis van 14 cm. Prijs, een vistuigje.  
5. Henri heeft helaas geen vis gevangen. Poedelprijs, ook 
een vistuigje.  
De mooie prijzen zijn beschikbaar gesteld door Vismania 
Maarsen, daarvoor onze dank. Hopelijk hebben we vol-
gend jaar meer deelnemers, dan zullen we ook gaan vis-
sen tot 16 jaar.  
 
Hengelsportvereniging Nieuwer ter Aa. 
 
Beste dorpsbewoners,  
 
Inmiddels heeft u allen kunnen zien dat de nieuwe 
brandweerkazerne in gebruik is genomen. Na ongeveer 
4 jaar overleggen, locaties zoeken, plannen maken en 
uiteindelijk bouwen staat er eindelijk een nieuwe 
brandweerkazerne. De één vindt de kazerne mooi, de 
ander wat minder of helemaal niet, we hebben diverse 
varianten voorbij horen komen. Wij als leden van 
brandweer Nieuwer Ter Aa zijn er in ieder geval ontzet-
tend blij mee en dat willen we u ook laten merken.  
 
D.V. Zaterdag 25 september 2021 zal de nieuwe brand-
weerkazerne officieel geopend worden door onze bur-
gemeester Dhr. Ap Reinders. ’s Morgens zal er een offi-
ciële opening zijn alleen voor genodigden, maar ’s mid-
dags is iedereen welkom vanaf 14.00 uur om de kazerne 
te komen bezichtigen. We hebben als brandweerpost 
een leuk programma gemaakt en ook de jeugd wordt 
niet vergeten!  
 
Zoals sommige mogelijk al hebben opgemerkt staan er 
tegenwoordig ook 2 brandweervoertuigen in de kazerne. 
In het kader van een herindeling van brandweer materi-
eel hebben wij een specialisme gekregen, namelijk een 
DPU (dompelpompunit) met 1000m1 slang. Deze groot 
vermogen pomp wordt ingezet bij branden waar water 
over een grote afstand verpompt moet worden, maar 
ook bijvoorbeeld bij wateroverlast. Wij zijn trots dat we 
er een voertuig bij hebben, want dat betekent ook meer 
inzetten en dat komt de motivatie ook weer ten goede.  
 
Door de komst van dit extra voertuig en ook enige ver-
grijzing binnen de post kunnen en mogen wij ook weer 
een behoorlijk aantal nieuwe vrijwilligers aannemen. Op 
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de open dag van 25 september zal ook aan werving 
aandacht gegeven worden, maar ook op social media.  
Maar heeft u nu al interesse om brandweerman of 
brandweervrouw te worden, bij een leuke en hechte 
club brandweervrijwilligers, schroom dan niet om een 
keer vrijblijvend mee te lopen en het brandweer vak 
van dichtbij te bekijken. We oefenen op maandag-
avond vanaf 20.00uur. U mag zo binnenlopen of 
bel/app naar 06-53396362 of mail j.verwoerd@vru.nl. 
  
We hopen u de 25e september te kunnen begroeten.  
 
Brandweer Nieuwer Ter Aa 
 

 
 
Klachten? 
Over het dorp, door bijvoorbeeld defecte lantaarnpa-
len, 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”. 
 
Kopiëren 
In het Dorpshuis kunt u terecht voor enkelzijdige en 
dubbelzijdige afdrukken op A4 formaat tegen respec-
tievelijk € 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 e-mailadres van het 
Dorpshuis om direct te printen. U bent van harte wel-
kom. 
 
Dorpshuis 
U kunt bij het Dorpshuis zalen huren voor een verjaar-
dag/jubileum of voor een ander feestje. Er is ook een 
beamer en geluidsinstallatie aanwezig. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met de beheerder, Marieke 
Plette, tel. 06-25358276. 
 
 

Website 
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u vin-
den op www.nieuwerteraa.info. 
 
Leenauto 
Nog steeds staat de leenauto, die ter beschikking is ge-
steld door autobedrijf Vossestein, voor u klaar als u on-
verwacht geen auto heeft voor een bezoek aan een arts 
of specialist (tijdens openingstijden van ’t winkeltje). De 
eerste 30 km zijn gratis, bij overschrijding hiervan be-
taalt u € 0,20 per kilometer. U kunt de auto voor een 
dagdeel reserveren in het winkeltje. De auto staat ook 
bij het Dorpshuis. 
 
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 voedsel-
bank. Het mes snijdt dan aan twee kanten, u besteedt in 
het winkeltje (meer omzet) en u bezorgt de armen onder 
ons wat extra’s. 
 
 
Wilt u iets in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 18 september 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 

mailto:j.verwoerd@vru.nl
http://www.stichtsevecht.nl/
http://www.nieuwerteraa.info/
mailto:nieuwsbrief@nieuwerteraa.info
mailto:nieuwsbrief@nieuwerteraa.info
mailto:beheerder@nieuwerteraa.info
mailto:dorpsraad@nieuwerteraa.info
http://www.nieuwerteraa.info/

