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Modderfeest en dorps BBQ 2021  
Het was weer een groot succes! Op 4 september jl. vier-
den we het modderfeest en de dorps BBQ. De kinderen 
(en sommige ouders) zijn lekker vies geworden en heb-
ben weer een leuke tijd gehad. Er waren spelletjes, een 
buikschuifbaan en je 
kon schilderen met 
modder. En wat was 
het lekker weer, de 
zon scheen de hele 
dag! De BBQ was erg 
gezellig met lekker eten. De opkomst was iets minder 
dan vorig jaar, maar met zo’n redelijk laat geplande da-
tum mogen we niet klagen. Al met al geslaagd! Graag 

willen we jullie alvast vragen 
de datum voor volgend jaar 
in de agenda te zetten: 9 juli 
2022. Speciale dank aan 
Mitchell Verweij (uit 
Oukoop) van Mitchell’s 
dienstverlening GWW voor 

de berg grond. Zonder hadden we geen modderfeest 
kunnen houden! Namens de dorpsraad, Toni  
 
Wegen en verkeer in het dorp  
Er is al veel gesproken over het verkeer en de wegen in 
het dorp. In eerste instantie besloot de dorpsraad hier 
geen vervolg aan te geven, maar er zijn na dat bericht 
meerdere verzoeken binnengekomen om toch met el-
kaar in gesprek te gaan hierover. We willen een avond 
organiseren op woensdag 3 of donderdag 4 november 
(volgende nieuwsbrief volgt definitieve datum). De 
avond zal 3 onderwerpen behandelen; 1. Wegen in 
Nieuwer Ter Aa, 2. Zware verkeer in Nieuwer Ter Aa, 3. 
Wenselijk verkeer in Nieuwer Ter Aa. De avond zal in het  
teken staan van gesprek, kennis en saamhorigheid. 
Eventuele vragen of te bespreken onderwerpen zijn al 
wel in te leveren bij de dorpsraad. Verdere informatie 
volgt in de volgende nieuwsbrief.  
De dorpsraad  
 
Zelfredzaam Thuis en de Uitleen van zorgartikelen  
Vandaag een foto van de toiletstoel die bij de Uitleen in 
het schap staat. De stoel kan dienstdoen als u tijdelijk 
niet zo mobiel bent, maar dat u toch makkelijk naar het 
toilet kunt. Bijvoorbeeld ’s nachts naast het bed wan-

neer er boven geen toilet is. Het frame is van metaal en 
de emmer is van hard plastic. Zodoende is hij goed te 
desinfecteren, wat natuurlijk heel belangrijk is voor dit 
doel. In geval van nood is de uitleen alle dagen open, ook 
buiten kantooruren. Als u echter van tevoren weet een 
artikel nodig te hebben, bijvoorbeeld met een operatie in 
het vooruitzicht, kan het han-
dig zijn om tijdig even te con-
tacten op onderstaand tele-
foonnummer. Voor kleine 
klussen in en om het huis mag 
u hetzelfde nummer bellen en 
ook met vervoersproblemen 
naar arts, ziekenhuis, of dag-
opvang kunt u bij Zelfredzaam 
Thuis terecht. Want op de 
vrijwilligerslijst staan ook 
chauffeurs. Zo nodig kunt u bellen met Cok Wiebes. Tel: 
0294-234571 
 
Wat de pot schaft 
Lieve mensen, wat hebben wij: Roos, Ineke en ik, Truus, u 
allen lange tijd gemist. Vorig jaar 12 maart voor de laat-
ste keer samen gegeten en contact gehad als groep. Toen 
werd alles anders, niet wetende dat het zo lang ging du-
ren. In de tussenliggende maanden wel maaltijden rond-
gebracht, maar dat was toch anders. Men miste elkaar, 
het samenzijn en de gezelligheid van de groep. Nu willen 
wij proberen in de 2e helft van oktober, als alles “goed” 
blijft gaan, toch weer samen te komen. We wachten op 
toestemming van het bestuur van het Dorpshuis. We 
gaan ervanuit dat u volgens de landelijke richtlijnen goed 
gezond bent, maar …. natuurlijk ook uw eigen verant-
woordelijkheid neemt (heeft). Bij twijfel, blijf thuis! Heeft 
u vragen of lijkt het u iets eens aan te schuiven, bel:  
Ineke 232143 of Truus 231821. U hoort van ons! 
 
AFVAL EN OUD PAPIER 

 
Dinsdag 5 oktober GFT 
Dinsdag 12 oktober PMD 
Zaterdag 16 oktober Papier en karton 
Dinsdag 19 oktober GFT 
 
Houd de afvalwijzer op de website in de gaten voor  
eventuele wijzigingen 



 

 

 

Ingezonden bedankbericht  
We zagen er tegenop om ons 50-jarig huwelijksjubi-
leum in deze corona tijd te vieren omdat we geen mo-
gelijkheden zagen voor 
een feestje. Hoe groot 
was de verrassing dat 
de kinderen samen met 
de buurvrouw achter 
onze rug om zo'n feest 
hadden georganiseerd. 
Wat hartverwarmend, 
zoveel kaarten, zoveel 
verrassingen erbij. We 
zijn nog steeds aan het 
nagenieten en zijn 
dankbaar dat we met u 
hier mogen wonen.  
 
Hartelijk bedankt, mede namens mijn ouders  
Jantine Slaager-Griffioen  
 
Kabouters  
Ooit waren wij op een camping en daar woonde ka-
bouter Miggel. Jammer genoeg hebben we hem nooit 
kunnen spotten. Wat schetst mijn verbazing toen ik 
onlangs tijdens het uitlaten van de hond, een heuse 
kabouter in een boom zag. Een paar dagen later zag ik 
er nog één en het verhaal gaat dat er nog meer zijn. 
Hoe leuk is dat!! Ik zal erbij verklappen dat ik met de 
hond altijd het Laantje rondloop. En daar zag ik ze dus. 
Echt! En het zou me niet verbazen, dat als het donker 
wordt, ze uit hun holle boom klimmen en met elkaar 
een feestje vieren, of diertjes gaan redden, of plannen 
maken voor de volgende dag. Opletten dus de komen-
de tijd, want je weet maar nooit met kabouters. Voor 
je het weet verhuizen ze naar een andere plek.  
Cok Kwiebus 
 
Week van Ontmoeting 
Van 30 september t/m 7 oktober is het landelijk de 
Week tegen Eenzaamheid. 
Vanuit de kerngroep hebben 
wij ervoor gekozen deze week 
om te dopen naar de ‘Week 
van Ontmoeting’. In deze week 
staan ontmoeting en verbin-
ding centraal. We hebben een 
overzicht gemaakt van diverse 
ontmoetingsactiviteiten in Stichtse Vecht. Aangeboden 
door verschillende maatschappelijke organisaties en 
partijen. Veelal gratis en een aantal tegen een kleine 
vergoeding. Bekijk hier het activiteitenoverzicht.   
 

Op 23 september staat er een kleine advertentie in de 
krant met QR-code die naar de website van STE verwijst 
en in de week van 27 september t/m 3 oktober staan er 
15 outdoor mediaborden in Stichtse Vecht met de pos-
ter die je in de bijlage ziet. Daarnaast hangen ook weer 
her en der banners in verschillende dorpskernen, waar-
onder ook Loenen a/d vecht. Dit allemaal om aandacht 
te vragen voor het onderwerp eenzaamheid en om be-
woners bekend te maken met de projectgroep Samen 
tegen Eenzaamheid SV. Zie voor meer informatie op de 
website: www.samentegeneenzaamheidsv.nl.    
Een ander krachtig middel is natuurlijk het inzetten van 
je netwerk: mijn vraag is of jullie het activiteitenover-
zicht willen delen onder bekenden. Samen maken we 
van de Week van Ontmoeting een succes!  
 
Hartelijke groet, Marijke Boot  
Opbouwwerker en Buurtsportcoach Breukelen, Loenen 
en de kleine kernen  
 
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. 
 
Wilt u iets in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 18 oktober 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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