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Dorpsraad  
Door de huidige maatregelen, die zijn genomen door het 
kabinet, is er momenteel niet zoveel nieuws te melden. 
De onderhandelingen met de gemeente zijn nog in gang 
wat betreft de woningbouw en de bestrating in het dorp 
inclusief de werkzaamheden voor fase 2. Afgelopen jaar 
is er veel gedaan, mede door de mensen die veel inzet 
hebben getoond voor het dorp, de vrijwilligers, diverse 
sponsoren en ondernemers. Hartelijk dank hiervoor.  
Wij wensen u allen een gezond 2022.  
 
Zelfredzaam Thuis en de Uitleen  
Een korte terugblik in deze nieuwsbrief op het jaar 2021. 
Bij Zelfredzaam Thuis was het heel rustig. Er zijn slechts 
zeven aanvragen gedaan. Wellicht zijn de mensen extra 
voorzichtig geweest i.v.m. Covid. Er is slechts één keer 
een beroep gedaan op een chauffeur. Blijven dus zes 
aanvragen voor een kortdurende klus. De Uitleen heeft 
19 keer een vraag kunnen honoreren. En één aanvraag 
niet. Deze ging om een hoog/laag bed en daar is geen 
plaats voor in de bescheiden opslag voor zorg hulpmid-
delen. Maar de Uitleen voldoet 
duidelijk aan behoefte. Het Saltro 
heeft nog steeds het Dorpshuis 
als bloedafname punt. Weliswaar 
kun je daar alleen terecht op af-
spraak vanwege Covid. Het voordeel daarvan is, dat er 
geen lange wachttijden zijn. We zijn en blijven deze or-
ganisatie erkentelijk dat zij in ons kleine dorp deze voor-
ziening aanbieden. Één vrijwilliger mag wel even expli-
ciet genoemd worden op deze plaats. En wel Piet, die al 
voor het derde jaar op rij, één keer per week op woens-
dag medicijnen bezorgd bij vooral de ouderen, die het 
vervelend vinden later op de avond de deur open te 
doen voor de vaste apotheek medewerker. Niet om de 
medewerker maar vanwege het tijdstip van bezorgen. 
Zo zien we waar een kleine gemeenschap het verschil 
kan maken bij ongemak, zorgen of gezondheid. Mocht 
het nodig zijn bel gerust: 0294-234571 ook buiten kan-
toor uren. Zelfredzaam Thuis heeft op haar logo, in hele 
kleine lettertjes staan: “de sleutel is aandacht”.  
Alle vrijwilligers, ook als je niet ingeschakeld bent het af-
gelopen jaar, bedankt voor het feit dat jullie als sleutel, 
zo nodig die aandacht gegeven kan worden. Een veilige 
en vredige kerst en nieuw jaar toegewenst. Koester het 
goede! Cok Wiebes  

 
Beste dorpsgenoten,  
Bij deze willen wij iedereen bedanken 
voor de aankoop van een boom bij 
kerstbomenbosdijk. Het was een groot 
succes en als we gezond mogen blij-
ven zien we jullie graag in 2022 weer 
terug. Hele fijne kerstdagen en een 
stralend 2022 gewenst.  
Fam. Berger 
 
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. 
 
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. 
 
Website 
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u vin-
den op www.nieuwerteraa.info. 
 
AFVAL EN OUD PAPIER 
 
LET OP, nieuwe ophaaldagen in 2022 
 
Vrijdag 7 januari PMD 
Woensdag 12 januari GFT 
Donderdag 20 januari Papier en karton 
Vrijdag 28 januari PMD 

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

http://www.nieuwerteraa.info/


 

 

 

 
Vuurwerk verbod  
U wordt er op attent gemaakt dat er een volledig vuur-
werkverbod geldt zie onder:  
Verbod op afsteken F2 en F3 vuurwerk.  
Het vuurwerkverbod geldt voor de zogeheten catego-
rieën F2 en F3 vuurwerk. Cakes, compounds en fontei-
nen behoren tot de categorie F2. Knalvuurwerk (zoals 
rotjes), knalstrengen (zoals Chinese matten), enkel-
shotsbuizen (zoals single shots) en vuurpijlen behoren 
tot de categorie F3. Het vuurwerk uit deze categorie 
mag sinds vorig jaar sowieso niet meer verkocht en af-
gestoken worden. Als je vuurwer k in de categorie F3 in 
bezit hebt of afsteekt kun je een boete krijgen van mi-
nimaal € 400. Meld vuurwerkoverlast Het is verboden 

om voor de jaarwis-
seling vuurwerk af te 
steken. Ervaar je nu 
al overlast van vuur-
werk? Meld dit dan 
bij de gemeente. 
Stuur een mail naar  

vuurwerkoverlast@stichtsevecht.nl 
of bel op werkdagen tijdens kantooruren (van 09:00  
tot 17:00 uur) naar het centrale telefoonnummer van 
de gemeente: 14 0346.  
Overlast melden buiten kantoortijden  
Buiten kantoortijden kun je de overlast melden bij de 
politie via het nummer 0900-8844. De politie geeft dit 
dan door aan de handhavers. Geef in je melding altijd 
de overlastlocatie en het tijdstip van de overlast aan. 
Ook kun je informatie over bijvoorbeeld de groeps-
grootte en signalementen doorgeven. Bovenstaand is 
overgenomen uit de gegevens van de gemeente 
Stichtse Vecht. 
 
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. 
 

 
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 januari 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:vuurwerkoverlast@stichtsevecht.nl
http://www.stichtsevecht.nl/
mailto:nieuwsbrief@nieuwerteraa.info
mailto:nieuwsbrief@nieuwerteraa.info
mailto:beheerder@nieuwerteraa.info
mailto:dorpsraad@nieuwerteraa.info
http://www.nieuwerteraa.info/

