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Dorpsraad  
Op 1 november is de dorpsraad weer bij elkaar geweest. 
Daar is onder andere gesproken over de werkzaamhe-
den in het dorp. Er is contact opgenomen met de ge-
meente en in het stukje hieronder zal de gemeente hier-
over schrijven.  
* Er is met de directeur van de School met de Bijbel ge-
sproken om te kijken hoe er samengewerkt kan worden 
met betrekking tot het dorp en de gemeente. En er 
wordt geprobeerd samen te werken d.m.v. de nieuws-
brief.  
*Het eten voor de senioren was weer een groot succes. 
Jammer dat men nog niet weet of het de volgende keer 
weer mogelijk is. Zie elders in de nieuwsbrief. 
*Er is een nieuwe datum geprikt voor de bijeenkomst 
zwaar verkeer, dat wordt 1 december. Zie verderop in 
de nieuwsbrief. 
* Zoals al eens eerder vermeld in de nieuwsbrief nemen 
we geen privé en religieuze stukjes meer op. Natuurlijk 
wel als er positiefs te melden valt. Bijvoorbeeld een ver-
jaardag of bruiloft, mooie foto’s o.i.d.  
*Er zijn enkele ondernemers uit het dorp die in de prak-
tijk willen helpen om bijvoorbeeld de speelweide en de 
speeltuinen op orde te houden. Daar is de dorpsraad erg 
blij mee.  
 
Bericht aan bewoners Nieuwer Ter Aa  
Geachte bewoners,  
De afgelopen jaren en zomers hebben zich gekenmerkt 
door seizoenen met zeer droge periodes. In de winter 
2020-2021 en de zomer van 2021 is er beduidend meer 
regen gevallen dan de voorgaande jaren. Zoals u ook uit 
de landelijke media hebt kunnen vernemen, kan een  
periode van langdurige droogte leiden tot een verlaging 
van de grondwaterstand en daarmee tot schade aan wo-
ningen. De gemeente is van plan om hier voor bepaalde 
woningen in Nieuwer Ter Aa inzicht in te krijgen. Het 
voornemen is om in de M. van Zantenstraat nabij de  
woningen twee boringen uit te gaan voeren om de 
grondwaterstand t.o.v. de paalfunderingen van de wo-
ningen te meten. Deze boringen vinden plaats tussen de 
twee woningblokken. De boringen met een diameter 
van ca. 150 mm. zullen ongeveer een dag in beslag ne-
men. De resultaten van de onderzoeken zullen met u 
worden gedeeld. De boringen en onderzoeken kunnen  
 

 
aanleiding zijn tot enige overlast. Wij vragen daarom om 
begrip voor deze onderzoeken. Indien u nog vragen hebt 
kunt u zich richten tot Dhr. A. Kemper van de gemeente 
Stichtse Vecht, bereikbaar onder tel nr. 0346-254116.  
 
Verkeersavond  
Op 1 december zou er een avond over verkeer in het 
dorp plaatsvinden. Door de aangescherpte maatregelen 
hebben we besloten om de avond te verplaatsen naar 
een nog nader te bepalen datum.  
De dorpsraad 
 
Kerstbomen  
Beste dorpsgenoten,  
De dagen worden korter. Hier en daar zie je kerstlichtjes 
tevoorschijn komen. Ook wij maken ons huis weer gezel-
lig met een mooie Nordmann kerst-
boom, u ook? Een mooie boom cen-
traal in de huiskamer, keuken of mis-
schien dit jaar wel allebei? Vanaf don-
derdag 25 november KERSTBOMEN 
verkoop in Nieuwer Ter Aa.  
Openingstijden: donderdag 17:00-
21:00 uur, vrijdag 8:00 -21:00 uur en 
zaterdag 8:00-18:00 uur. Extra openingsdagen: maandag 
6, dinsdag 7 en woensdag 8 december 14:00 – 18:00 uur. 
Bezorgen, vooraf reserveren of vragen? Er is veel moge-
lijk! Mail naar: kerstbomenbosdijk@outlook.com 
of bel 06-20487572. Fam. Berger, Bosdijk 3, 3626 AS 
Nieuwer Ter Aa. Kerstbomen verkrijgbaar zolang de voor-
raad strekt. Graag tot ziens!  
 
 
AFVAL EN OUD PAPIER 

 
Dinsdag 7 december PMD 
Dinsdag 14 december GFT 
Donderdag 23 december Papier en karton 
 

 
Houd de afvalwijzer op de  
website in de gaten voor  
eventuele wijzigingen 
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Zelfredzaam Thuis en de Uitleen.  
Zelfredzaam Thuis kan u een helpende hand bieden bij 
korte klussen die u zelf niet (meer) voor elkaar kan krij-
gen. Dit kan van alles zijn. Wiebelende tegel buiten bij 
de keukendeur, een schilderij dat naar een andere plek 
moet, het verwisselen van een kapotte lamp of een 
lekkende kraan. Bel even naar onderstaand nummer 
en we kijken samen wat er geregeld kan worden.  
Ook een chauffeur voor een bezoek aan huisarts of zie-
kenhuis, laat het weten en er wordt een plan gemaakt. 
Natuurlijk met in achtneming van de coronaregels die 
op dat moment gelden. De koude en donkere maan-
den dienen zich weer aan. Misschien bent u het verge-
ten, maar als u het vervelend vindt dat de apotheek la-
ter in de avond uw medicijnen af komt leveren, kunt u 
er bij het bestellen van uw medicijnen ( i.v.m. de pri-
vacy) bij vermelden dat u ze graag wilt hebben voor 
het donker wordt. Dan zorgt een vaste vrijwilliger uit 
Nieuwer Ter Aa ervoor dat u ze (alleen op woensdag) 
aan het einde van de middag aangereikt krijgt. Vroeg 
genoeg bestellen dus! Deze 
maand in de uitleen aandacht 
voor de toiletverhoger die los 
geplaatst kan worden, bv na 
een heup- of knie operatie. Er 
kan een los rek bij geleend 
worden, wat het opstaan ver-
gemakkelijkt. De uitleen van 
zorgartikelen is zoals we ge-
wend zijn altijd te bereiken. 
Op het onderstaande telefoon-
nummer van Cok Wiebes 0294-234571. Voor elk uitge-
leend artikel betaald u € 1. 
 
Wat de pot schaft 
Lieve gasten van “Wat de pot schaft”. 
Na vorige maand een zeer gezellige avond, gaf ik aan 
dat 16 december de volgende avond zou zijn. Wij: 
Roos, Ineke en ik hadden u graag een aparte en leuke 
kerstavond willen bieden! Maar …. zoals het er nu naar 
uitziet, mag dat niet doorgaan. Want 1½ meter uit el-
kaar blijven gaat niet lukken. Helaas!! Mocht het na de 
volgende persconferentie anders zijn, gaan wij u bel-
len. Heel jammer, maar gezondheid gaat voor alles. 
Groeten van Truus 
 
Oliebollen actie Nieuwer ter Aa  
Beste dorpsgenoten,  
Jarenlang bakte de School met de Bijbel oliebollen en 
hierbij hielp onze familie altijd met veel plezier. Voor 
ons is dit door de jaren heen een traditie geworden, 
net als voor vele anderen. Vorig jaar gaf de basisschool  

aan te willen stoppen met het organiseren en bakken 
van de oliebollen. Wij vinden dit erg jammer en willen  
deze traditie graag voortzetten. Dit 
jaar zullen wij nog samenwerken 
met de basisschool. De opbrengst is 
deze keer voor de school en de 
dorpsraad. De dorpsraad wil graag 
de dorps BBQ uitbreiden met een  
activiteit voor jong en oud. En dit 
kan hopelijk mogelijk worden ge-
maakt door de opbrengst van deze actie. Met ons zijn er 
nog vele anderen die ook heel enthousiast zijn, wij zijn 
heel blij met de hulp die zij ons bieden. Maar wij kunnen 
nog meer hulp gebruiken, heeft u nog 2-3 uurtjes tijd 
over? U kunt ons helpen met klaarzetten of appels schil-
len (D.V. woensdag 29 dec.), bakken of venten (D.V. don-
derdag 30 dec.) en opruimen (D.V. vrijdag 31 dec.). Wilt 
u ook uw steentje bijdragen dan kunt u zich opgeven bij 
Marjet den Boer, M. van Zantenstraat 16 of via oliebol-
lennta@gmail.com. U kunt ons ook vinden op Facebook. 
Let op uw brievenbus en onze sociale media voor infor-
matie over het bestellen. Voor elkaar, met elkaar!  
Groetjes de familie Smit  
 
Website 
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u vin-
den op www.nieuwerteraa.info. 
 
Klachten? 
Over het dorp, door bijvoorbeeld defecte lantaarnpalen, 
losse stoeptegels en dergelijke, neem dan contact op 
met de gemeente Stichtse Vecht via TIC (telefonisch in-
formatienummer) 14 0346 of via www.stichtsevecht.nl, 
formulier “melding leefruimte”. 
 
Wilt u iets in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 18 december 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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