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Dorpsraad  
U zult begrijpen dat de dorpsraad zich momenteel erg 
bezig houdt met het behouden van de veerpont. Geluk-
kig zijn er mensen bereid gevonden die zich hier volledig 
voor inzetten. Het veerpontcomité zal ook nog een 
stukje plaatsen.  
Er is contact geweest met de gemeente in verband met 
het hek van de grote speeltuin. Men heeft daar offertes 
voor aangevraagd en wachten we het wel even af.  
Er is nog niemand die zich beschikbaar heeft gesteld om 
als correspondent voor de nieuwsbrief te gaan “wer-
ken”. Maar dat kan nog steeds, (franco.wiebes 
@gmail.com).  
Omdat de bezorgers van Oukoop en de Bosdijk de 
nieuwsbrief helaas niet meer kunnen verspreiden, zijn 
we op zoek gegaan naar mensen die dit willen overne-
men. Gelukkig hebben Joyce Stoof voor Oukoop en An-
nemiek van Engen voor de Bosdijk dit opgepakt. We zijn 
Astrid Verweij en de Fam. Bos veel dank verschuldigd 
voor de vele jaren dat ze de nieuwsbrief hebben be-
zorgd.  
De dorps BBQ en het modderfeest is ook ter sprake ge-
weest. Zie elders in deze nieuwsbrief.  
De aula op de algemene begraafplaats is opgeknapt. Ge-
schilderd, nieuwe dakbedekking en de opstappen zijn 
ook opgeknapt. Al met al ziet het er weer netjes uit.  
 

      
 
Informatiebijeenkomsten 
In goed overleg tussen het bestuur van de Dorpsraad en 
het bestuur van het Dorpshuis is besloten om onder ge-
zamenlijke regie in de periode tot 1 juli aanstaande te 
trachten 3 informatiebijeenkomsten te organiseren. Het 
gaat dan om 2 actuele onderwerpen die volop in bewe-
ging zijn, te weten de ontwikkelingen rond duurzaam-
heid en energiebeheer. Welke ontwikkelingen komen er 
op ons af, wat zijn verstandige maatregelen om te tref-
fen en wat zijn de financiële gevolgen voor de burger? 

Het zijn zeker thema’s die de revue zullen passeren. 
Daarnaast voorzien we een bijeenkomst over de stand 
van zaken rond het beoogde nieuwbouwproject. Zoals 
bekend zal zijn heeft de gemeente dit initiatief op een  
wachtlijst gezet in verband met onderbezetting van het 
ambtenarenapparaat, om de vele lopende initiatieven te 
kunnen behandelen. Dat wil zeggen dat er achter de 
schermen wel degelijk wordt doorgewerkt aan de voort-
gang van dit project. De projectontwikkelaar zal vanzelf-
sprekend ook aanwezig zijn om met name op dat onder-
deel terug te komen en ons bij te praten op de visie van 
de Provincie in dit verband. Zodra er meer bekend is over 
de sprekers en de datums waarop deze bijeenkomsten 
kunnen plaatsvinden, zullen we dat direct melden.  
Bestuur Dorpsraad en Bestuur Dorpshuis 
 
Aanvraag  
Het college van B&W gemeente Stichtse vecht, heeft be-
sloten om onze aanvraag via het Leefbaarheidsbudget 
2022, de volgende initiatieven te honoreren:  
- Aankoop van een nieuw volleybalnet, deze is inmiddels 
besteld.  
- Fietsreparatieset voor in het dorp. We zijn blij, dat we 
hiermee weer iets voor ons dorp hebben kunnen realise-
ren. Willy Kok (Dorpsraad)  
 
AFVAL EN OUD PAPIER 
 
Buitengebied 
Vrijdag 1 april PMD 
Dinsdag 5 april GFT 
Donderdag 14 april Papier en karton 
Dinsdag 19 april GFT 
Vrijdag 22 april  PMD 
Dinsdag 26 april Restafval 
 
Dorp 
Vrijdag 1 april PMD 
Woensdag 6 april GFT 
Donderdag 16 april Papier en karton 
Woensdag 20 april GFT 
Vrijdag 22 april PMD 

 
Houd de afvalwijzer op de  
website in de gaten voor  
eventuele wijzigingen  
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Behoud de pont!  
Het slechte plan van Rijkswaterstaat om onze pont uit 
de vaart te halen ontmoet lokaal en landelijk veel 
weerstand. Het actiecomité ‘laatonsnietzwemmen’ zit 
ook niet stil. 17 maart hebben we weer vergaderd, dit 
keer met drie vertegenwoordigers van gemeente 
Stichtse Vecht, waaronder wethouder mevrouw Veene-
klaas. Hieronder enkele belangrijke ontwikkelingen.  
 
Raamposter Behoud de Pont - Binnenkort delen we 
posters uit. Het is belangrijk dat de zorgen over de 
pont zichtbaar worden en het helpt als u de raampos-
ter op een zichtbare plek ophangt. Grote posters op 
A3-formaat liggen in het Dorpshuis. U kunt deze gratis 
ophalen.  

 
Petitie tekenen - Om onze actie nog meer kracht bij te 
zetten kunt u binnenkort een petitie tekenen. Uw stem 
op deze manier is heel belangrijk! De petitie is opgezet 
door de landelijke Fietsersbond en wij sluiten daarbij 
aan. Want een landelijke actie zet natuurlijk meer zo-
den aan de dijk dan een lokale. Daarom werken we sa-
men met de Fietsersbond. U vindt de petitie via onze 
website www.laatonsnietzwemmen.nl. Vraag gerust 
uw buren of ons om hulp als het niet lukt. Ook ieder-
een buiten het dorp kan de petitie tekenen en hoe 
meer mensen dat doen, hoe groter het effect. 
 

School met de Bijbel schrijft een brief aan de minister    
- De kinderen van de school hebben een brief geschre-
ven aan minister Harbers. Zij hebben daarbij een video-
boodschap gedaan, waarin zij aangeven echt niet zonder 
de veerpont te kunnen. Het filmpje is te vinden via het 
nieuwsbericht op www.laatonsnietzwemmen.nl 
en via https://twitter.com/schoolnta. 
  
Kamervragen gesteld - Het CDA en PvdA hebben in de 
Tweede Kamer vragen gesteld over de wens van Rijkswa-
terstaat om de veerpont De Aa uit de vaart te halen. Mi-
nister Harbers heeft daarop geantwoord maar dat was 
zeer onbevredigend en daarover zijn weer aanvullende 
vragen gesteld. De landelijke Fietsersbond, de Konin-
klijke Wandelbond Nederland, de provincie en de ge-
meente hebben ook hun zorg bij de minister uitgespro-
ken. De minister geeft aan nog geen besluit genomen te 
hebben. 
  
Het comité Behoud de pont 
 
Zelfredzaam Thuis en uitleen zorgartikelen.  
Alweer in de derde maand van het jaar en midden in het 
voorjaar wat aan alle kanten om ons heen losbarst. In 
een wereld waar van alles gebeurt. We zouden haast 
vergeten dat ook het leven van alle dag gewoon door-
gaat. Dus is Zelfredzaam Thuis gewoon te bereiken voor 
alledaagse kleine zorgen, zoals een vraag voor een tuin-
klusje, wat u zelf niet meer voor elkaar krijgt. Ook bin-
nenshuis kan je tegen dingen aanlopen die te hoog, te 
zwaar of te ingewikkeld geworden zijn. Schroom niet om 
zo nodig te bellen. Dit kan ook als u vervoer nodig heeft 
maar niet weet hoe dat te regelen. Even een telefoontje 
naar onderstaand nummer en we zoeken een oplossing. 
Dan de uitleen van zorgartikelen. Met grote regelmaat 
komen allerlei dingen uit de stelling, om een poosje ge-
bruikt te worden bij lichamelijk ongemak. Het lenen kost 
€1,- en we zijn ook buiten kantooruren open, want onge-
vallen houden zich niet aan  
uur of tijd. Er zijn ook rolstoe-
len of rollators voor een dagje 
uit of een korte vakantie. Soms 
ben je juist mét een hulpmid-
del, vrijer om ergens te komen 
waar je anders niet heen zou 
kunnen. Dat de uitleen aan een 
duidelijke behoefte voldoet, 
blijkt uit het feit dat er soms 
een gift binnenkomt, waardoor 
er regelmatig nieuwe hulpmid-
delen aangeschaft kunnen wor-
den. Ook de eurootjes die in de 
kas komen door het uitlenen, 
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worden gebruikt om te “sparen” voor nieuwe artike-
len. Zo ziet u op bijgaande foto een paar ergonomische 
krukken die zojuist aangeschaft zijn. Ook is er een 
nieuw glijzeil besteld, dit kan gebruikt worden om sim-
pel een persoon te verplaatsen in bed die niet meer 
zelf kan draaien. Zo nodig met instructie in de thuissi-
tuatie. De krukken en het zeil kostten samen € 79,99. 
De inkomsten worden dus goed besteed. Hulp nodig 
bij een thuisklus of ondersteuning bij lichamelijk onge-
mak door een hulpmiddel? Gewoon even een belletje: 
Cok Wiebes, tel: 0294-23471  
 
Taekwondo  
Lijkt het je ook leuk om een uurtje in de week te spor-
ten in Nieuwer Ter Aa? Dat kan op woensdagmiddag 
van 16.30 - 17.30 uur in de gymzaal. Meester Sylvestro 
komt dan taekwondo les geven. Taekwondo is een ver-
dedigingssport en leuk voor jong en oud. Ben je tussen 
de 4 en 15 jaar oud kom dan eens vrijblijvend een keer 
kijken of het wat voor je is. Momenteel is het 1 groep 
met alle leeftijden maar mocht de groep groter wor-
den dan zal de groep gesplitst gaan worden. Laat even 
weten of je interesse hebt door een mailtje te sturen  
naar beheerder@nieuwerteraa.info. 
 
Dorps BBQ & Modderfeest  
Onder het mom je kan niet vroeg genoeg zijn willen wij 
jullie nu alvast vragen de datum 9 juli 2022 voor de 
dorps BBQ in de agenda te zetten. Afgelopen jaar was 
het enorm gezellig maar de opkomst viel tegen. Wat 
natuurlijk logisch was omdat we op het laatste mo-
ment nog met de datum moesten schuiven vanwege 
de Corona. De huidige regels laat het weer toe om met 
elkaar een gezellige middag/avond te organiseren en 
dit doen wij natuurlijk graag. Wat zou het geweldig zijn 
als de hele speeltuin weer volstaat met gevulde tafels.  
Een mooi moment om de nieuwe gezichten te leren 
kennen en natuurlijk de oude vertrouwde gezichten 
weer te zien. We starten in de middag om 15.00 uur 
met het kindermodderfeest en vanaf 18:00 uur steken 
we de BBQ aan.  
 
De dorpsraad regelt de BBQ en de kolen. Jullie je eigen 
eten, drinken en de gezelligheid. Ben je erbij? Wij kij-
ken er nu al naar uit. We gaan voor een maximale op-
komst. Namens de Dorpsraad, 
Toni van Selm & Alexander Sterk  
 
De Gemeente Stichtse Vecht vraagt u allen onder-
staande enquête in te vullen over toiletvoorzieningen 
in de gemeente: 
https://chkmkt.com/ToilettenStichtseVecht 

't Winkeltje van Ter Aa  
Het winkeltje is op maandag 25, dinsdag 26, donderdag 
28 en vrijdag 29 april open van 13.00 – 17.30 uur. Op Ko-
ningsdag (27 april) en zaterdag 30 april is hij open van 
10.00 - 12.30 uur. De week erna, 2 t/m 7 mei, is de win-
kel open volgens de vakantietijden. Maandag t/m vrijdag 
van 13.00 - 17.30 uur en zaterdag van 10.00 - 12.30 uur. 
 
Wat de pot schaft 
Woensdag 23 maart hebben we weer heerlijk gegeten 
met 34 personen in het dorpshuis. Het was een gezellige 
boel. Dit hopen we donderdag 12 mei weer te doen. 
Truus, Roos en Ineke 
 

          
 
Website 
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u vin-
den op www.nieuwerteraa.info. 
 
Klachten? 
Over in en rond het dorp, door bijvoorbeeld defecte lan-
taarnpalen, losse stoeptegels en dergelijke, neem dan 
contact op met de gemeente Stichtse Vecht via TIC (tele-
fonisch informatienummer) 14 0346 of via www.stichts-
evecht.nl, formulier “melding leefruimte”. 
 
Wilt u iets in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan  
aan via nieuwsbrief@nieuwerteraa.info vóór 19 april 
 
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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       Fijne Paasdagen 

   


