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Maaltijd 
Het is al weer even geleden dat we de maaltijd voor de ouderen 
hadden, maar nu begint het nieuwe seizoen weer. En wat was 
het de laatste keer gezellig, dat uitje met de “paardentram” naar 
een museum en een lekkere maaltijd en de koffie met gebak 
niet te vergeten. Heeft u een idee voor het volgende jaar? Laat 
het dan even weten aan de dames van activiteitengroep, Roos, 
Truus en Ineke. Op donderdag 14 september a.s. is er weer het 
eten voor de ouderen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Ineke 
Kroon tel. 0294-232143 of bij Truus van Drogenbroek tel. 0294- 
231821. Uiteraard is dit in het Dorpshuis en de zaal is open 
vanaf 17.45 uur. Wilt u opgehaald worden? Dat kan door één 
van bovenstaande nummers te bellen. U kunt zich opgeven 
voor 11 september a.s. dan weet u zeker dat er een plaatsje 
wordt gereserveerd.

Doude van Troostwijkstraat
Deze straat is inmiddels klaar op een klein detail na. Het is mooi 
geworden en als de beplanting er in staat, dan is het klaar. De 
jeu de boulesbaan is hierin ook opgenomen. Ook hier komt 
nog beplanting. Verder is het van belang dat u weet dat het 
eenrichtingsverkeer is geworden. U kunt de straat niet meer in 
van af  ’t Laantje en de Julianalaan met uitzondering van fietsers.  
Het zal even wennen worden, maar het komt goed. Het wordt 
overzichtelijker en voor de schoolgaande kinderen rustiger. De 
mensen zijn er blij mee,  er is zelfs een wimpel geschonken door 
één van de bewoners.

Jeu de boulesbaan
In Nieuwer Ter Aa beschikken we sinds kort over een mooie 
jeu de boulesbaan. Deze is gelegen aan de Doude van 
Troostwijkstraat in het perkje nabij het Dorpshuis. Deze baan 
is voor een ieder toegankelijk. Wilt u er een keertje spelen en 
u heeft geen setje ballen, dan kunt u deze huren voor € 2,00 
per spel. Ook zullen er spelregels komen te liggen, die u dan 
kunt meenemen naar de baan. We hopen dat er veel gebruik 
van deze baan wordt gemaakt.

Fase 2.1
Op 17 augustus is er een informatieavond geweest voor 
de bewoners van de Dorpsstraat (oost zijde) en het 
Honderdschelaantje. Vanaf 28 augustus 2017 wordt er 
begonnen met de rioleringswerkzaamheden in de Dorpsstraat 
ter hoogte van nr 21. Er zal worden gezorgd dat de brandweer  
ten alle tijden uit kan rukken. Er komt een parkeerverbod in de 
van Reedestraat en de lantaarnpaal in het verlengde van deze 
straat wordt op een andere plaats gezet. Verder wordt het in 
deze wijk eenrichtingsverkeer en wordt het vrachtverkeer 
omgeleid via de Westkanaaldijk. Er worden ruim van te voren 
omleidingsroutes ingesteld. Deze fase zal tot ongeveer 20 
december 2017 duren. Het Honderdschelaantje wordt gelijk 
helemaal afgewerkt, de Dorpsstraat krijgt noodbestrating en 
wordt later tijdens fase 3  geheel afgemaakt. De bewoners 
worden op de hoogte gehouden van het wel en wee. Het zal 
voorlopig voor wat overlast zorgen, maar het wordt net zo mooi 
als de D. v. Troostwijkstraat. Wij vragen uw begrip hier voor.

Agenda
14 september Maaltijd ouderen
16 september Oud papier
23 september Rommelmarkt School met de Bijbel
26 september Ontmoetingsmiddag Hervormde Kerk

Winkeltje
Inmiddels zal het u niet ontgaan zijn dat er een verbouwing 
in het winkeltje heeft plaats gevonden. Het oppervlak is met 
ruim 11 m2 uitgebreid. De winkel is ruimer van opzet, er zijn 
twee vriezers bijgekomen en het assortiment is uitgebreid. Er 
moeten nog wat kleine aanpassingen gedaan worden, zoals 
bijvoorbeeld de afwerking, maar dat heeft geen invloed op de 
verkoop. U wordt dan ook van harte uitgenodigd een bezoekje 
te brengen aan ’t winkeltje van Ter Aa.

Openingstijden ‘t winkeltje
Maandag:  gesloten   13.00 – 17.30 uur
Dinsdag:  08.30 – 12.30 uur  13.00 – 17.30 uur
Woensdag:  08.30 – 13.00 uur  gesloten
Donderdag:  08.30 – 12.30 uur  gesloten
Vrijdag:   08.30 – 12.30 uur  13.00 – 17.30 uur
Zaterdag:  10.00 – 12.30 uur  gesloten

Dorpshuis
Is net het winkeltje verbouwd, komt er een nieuwe verbouwing 
aan. Dit keer wordt het Dorpshuis aangepakt. De hal (entree) 
wordt uitgebreid door de voorgevel naar voren te plaatsen en 
aan de westzijde komt een kozijn met glas. De bedoeling is dat 
er dan binnen het één en ander wordt aangepast. Wanneer 
er een wat grotere groep koffie komt drinken, deze niet in 
het gedrang van de mensen komen die een boodschap in ’t 
winkeltje komen doen. Ook kunt u als u dat wilt een boekje 
lezen of even ontspannen als u ergens voor moet wachten. Zo 
ziet u, er wordt veel gedaan in en rondom het Dorpshuis. En bij 
voorbaat excuses voor de overlast. De ingang van ’t winkeltje 
wordt dan tijdelijk verplaatst naar de achterzijde, dus naast de 
mevrouw van der Vliet.

Ingezonden door de gemeente
Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed. De gemeente is bezig 
met het verduurzamen van de panden die in eigen bezit zijn. 

Een korte uitleg over het project.
In de gemeente staan gebouwen die ook in eigendom van 
de gemeente zijn, zoals bijvoorbeeld scholen, dorpshuizen 
en sporthallen. De gemeente wil deze gebouwen gaan 
verduurzamen, om zo energie te besparen en een bijdrage te 
leveren aan een beter milieu. 

Wat betekent dit voor het dorpshuis ‘Ons Genoegen’?
Het dorpshuis in Nieuwer Ter Aa heeft zelf al veel gedaan om 
het gebouw te verduurzamen. Zo is onder meer het dak van 
de sportzaal geïsoleerd, is er in het hele pand led verlichting, 



is de centrale verwarming aangepast en zijn er energie zuinige 
koel- en vrieskasten geplaatst. Alleen zonnepanelen ontbreken 
nog. Met deze zonnepanelen zal het dorpshuis energieneutraal 
worden. Het dorpshuis is nu met de gemeente in gesprek over 
het plaatsen van de zonnepanelen.

Klachten?
Over het dorp, door bijvoorbeeld defecte lantaarnpalen, 
losse stoeptegels en dergelijke, neem dan contact op met 
de gemeente Stichtse Vecht via TIC (telefonisch informatie 
nummer) 14 0346 of via www.stichtsevecht.nl, formulier 
“melding leefruimte”.

Oproep
Voor de wijk Oukoop vanaf de kruising tot de Hanenweg ben ik 
op zoek naar een collectante. De collecte is in de week 18 t/m 
24 september. Opgeven kan bij: jankedijkstra@casema.nl of 
0613104472.

Welzijn Stichtse Vecht
Goedendag, Ik wil me even kort voorstellen, mijn naam is 
Marijke Boot, ik ben de opvolgster van Herman de Haan, 
wijkopbouwwerker van Welzijn Stichtse Vecht voor de kern 
Nieuwer Ter Aa. Herman is op 31 juli met pensioen gegaan 
en geniet nu van allerlei andere dingen. Mijn taken zijn 
o.a. het ondersteunen/adviseren bij bewonersinitiatieven 
of activiteiten voor alle doelgroepen. Het organiseren van 
informatiebijenkomsten en het versterken van netwerken 
op het gebied van welzijn en zorg. Ik ben al langer werkzaam 
in Breukelen (bijna 10 jaar) en voor de fusie met Maarssen 

werkte ik ook voor de kernen Nieuwer Ter Aa en Kockengen. 
Voor sommigen ben ik geen vreemde omdat ik al geregeld in 
het dorp kwam voor diverse activiteiten. Naast Nieuwer Ter 
Aa, ben ik ook werkzaam voor Kockengen, Loenen, Vreeland, 
Nigtevecht, Loenersloot en Nieuwersluis. Mijn werkdagen 
zijn maandag, woensdag en donderdag, maar mocht er iets 
buiten deze dagen vallen, dan is dat geen probleem. Heel veel 
initiatieven worden in Nieuwer Ter Aa volledig zelf opgepakt en 
uitgevoerd, dat is de kracht van de inwoners en het dorp zelf. 
Daar hoef ik niet te ondersteunen, maar mogelijk hebben jullie 
vragen of ideeën? Dan ben ik altijd bereid om mee te denken. 
Groeten, Marijke Boot.

Uitje ouderen
Op naar ons dorpshuis om met elkaar te gaan eten,
waarheen dat mochten we nog niet weten.
’t Werd niet het bekende plekkie,
voor vandaag werd het een ander stekkie.
Wel bieden daar de dames ons koffie of thee,
en ja, daar kwam Segers, die nam ons mee.
Met de tractortram wilde hij ons brengen,
naar zijn boerderij in Kockengen.
Het was al gauw een gezellige drukte in die kar,
maar het zingen? ’t Was ook nu wel wat bar!
Ja, het refrein, dat klonk ons bekend in de oren, 
dan liet ieder zich wel goed horen.
Bij de boerderij, was er koffie met taart,
we konden buiten zitten dat was ook wat waard.
Binnen was inmiddels het buffet, 
al voor ons klaargezet.
Het zal niemand verbazen, boer Segers vroeg zich even later af, 
of men elkaar zo weinig zag.
Toen hield het gekwebbel op uit fatsoen,
zodat hij even zijn woordje kon doen.
Het was daarna nog niet uit met de pret,
want inmiddels waren de toetjes klaargezet.
Een kop koffie tot besluit van dit feest, en ieder kon zeggen:
Het is weer mooi geweest
D.V.Z.

Zelfredzaam Thuis
Eind augustus alweer. De zomer schiet al op. Mensen 
hervatten hun bezigheden op allerlei manieren. Velen van ons 
trokken even weg, anderen bleven op hun post. Vrijwillig of 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 september aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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noodgedwongen. Maar het gewone leven dient zich weer aan. 
Al of niet met beperkingen. Zelfredzaam thuis bleef ook in de 
vakantie bereikbaar, zo ook de uitleen, maar het was een beetje 
“komkommertijd”. Het was stiller. Dat zien we maar als een goed 
teken. Maar om zo nodig, hier en daar het geheugen wat op 
te frissen: Heeft u hulp nodig bij bepaalde klussen, in de tuin 
waar een tak of tegel hindernissen opwerpt, of in huis, waar een 
deurkruk kapot is, een schilderij opgehangen moet worden of 
een lamp moet vervangen en u kunt dat niet meer zelf, voor 
deze zaken en nog vele andere kunt u zelfredzaam thuis bellen. 
Daar valt ook onder dat u vervoer nodig kunt hebben naar een 
huisarts, apotheek of ziekenhuis bv. Verder kunt u hier terecht 
als u langdurige hulp nodig heeft en u weet niet meer de weg 
in de wirwar van loketten. Zelfredzaam thuis heeft niet altijd het 
antwoord op elke gestelde vraag klaar liggen, maar gaat er wel 
naar op zoek, samen met u. Ook voor het lenen van rolstoel, 
rollator, krukken of andere hulpmiddelen mag u altijd contact 
opnemen. Zelfs buiten kantoor uren, want ongelukjes kijken 
niet op de klok. Cok Wiebes tel. 0294-234571 

Ingezonden(met excuses van de redactie voor het niet plaatsen in 
de vorige nieuwsbrief)
Beste Dorpsgenoten, Na ruim zestien jaar, met een onderbreking 
van drie jaar in het buitenland, zijn wij op 1 juli verkast naar 
Harmelen. Wij zien nog helder onze eerste dag in NTA voor ons: 
dinsdag 2 januari 2001. Het was koud en winderig, maar op 
de een of andere manier voelden wij ons meteen thuis. En dat 
is al die jaren zo gebleven. Wij hebben met veel plezier op de 
Dorpsstraat gewoond en hebben onze dorpsgenoten ervaren 
als vriendelijk, ondernemend, behulpzaam zonder opdringerig 
te zijn. Ook al is het dorp klein, het lijkt groter doordat de 
mensen zo veel organiseren , voor ieder wat wils. Het dorp is 
daarom een voorbeeld voor vele andere dorpen, zoals ook blijkt 
uit het toegekende Oranjeappeltje. Voor dit alles bedanken wij 
jullie, mede-dorpsgenoten. Onze reis gaat nu verder maar we 
houden de beste herinneringen aan onze tijd hier, dankzij jullie 
allemaal: de onvergetelijke Koninginnedagen met de kinderen, 
talloze NITA voetbalwedstijden etc. En Harmelen is maar 15 km 
hiervandaan dus we zullen regelmatig nog hier komen voor 
familiebezoek of anderszins. Het ga jullie goed! Fam. Laeven-
Schneider, Dorpsstraat 1

Terugblik Jeugdviswedstrijd 
De dag begint goed, het is negen uur, het zonnetje dun en af 
en toe valt er een beetje regen. De 9 deelnemers in de leeftijd 
6 tot 15 jaar worden er niet echt nat van. Ze loten allemaal een 
stek en degene die geen hengel hebben krijgen er één van de 
visvereniging. Het begint gelijk goed, er worden gelijk al diverse 
vissen gevangen. (er wordt op lengte gevist, niet op gewicht). 
Daarna blijft het even stil, maar er wordt zo nu en dan toch een 
visje gevangen. Zo rond 10 uur krijgen we een klein buitje op 
onze kop, maar dat maakt niet uit, de meesten blijven stug door 

vissen. Ook aan de begeleiding, verzorgd door visvereniging 
Nieuwer Ter Aa, is gedacht want de voorzitter heeft ruim 
voldoende koffie meegenomen, waarvoor nogmaals dank. 
Ook de kinderen worden natuurlijk niet vergeten, pakjes 
drinken, snoep en chips zijn er ook voldoende. Er werden vissen 
gevangen van ca. 10 centimeter tot een paar grote van wel 22 
centimeter. Dan is het half twaalf en de wedstrijd zit erop, nu de 
prijsuitreiking. De prijzen zijn dit jaar beschikbaar gesteld door 
Visvereniging Nieuwer Ter Aa en door Vismania Hengelsport, 
waarvoor veel dank. De vierde prijs, een mooie viskoffer, gaat 
naar: Dirk Bloed, met 29 centimeter vis. De derde prijs, een 
mooie kadobon, gaat naar Jochem Colijn, met 36 centimeter 
vis. De tweede prijs, een mooie vaste hengel gaat naar, Daniël 
van de Linden, met 73 centimeter vis. En de eerste prijs een 
super-de-luxe spinhengel gaat dit jaar naar Ariën Meerkerk, 
met 96 centimeter vis. Gefeliciteerd Ariën. Er kwamen er steeds 
meer ouders en grootouders kijken hoe het met hun (klein) 
kinderen was gesteld. Ook dit jaar was het jeugdvissen weer 
mogelijk gemaakt door Hengelsportvereniging Nieuwer Ter Aa 
en Vismania hengelsport, wederom een groot succes! Hopelijk 
weer allemaal tot volgend jaar. Hengelsportvereniging Nieuwer 
Ter Aa.

Ingezonden
Sinds enkele weken ben ik een nieuwe bewoner aan de 
Dorpsstaat. Door diverse buren heb ik een uiterst hartelijk en 
warm welkom gekregen. Het voelt heel goed om in Nieuwer 
Ter Aa te wonen. Ik ben ook heel dankbaar voor de groente en 
fruit die ik van buren kreeg. Dat brengt mij op het feit waarom 
ik me in deze Nieuwsbrief voor wil stellen. Ik hou namelijk van 
koken en deel mijn gerechten graag met anderen. Ik kook 
met ingrediënten die puur, eerlijk en bij voorkeur biologisch 
geteeld zijn, van het seizoen en uit de streek komen. Pakjes 
en zakjes komen mijn keuken niet in. Ik kook geen standaard 
aardappels- groente- en vleesmaaltijden, maar een fusie van 
wereldsmaken. Ik daag mezelf graag uit om smaken bij elkaar 
te brengen en anderen er ook van te laten genieten. Groente, 
kruiden en specerijen spelen in mijn maaltijden de hoofdrol 
tussen de vlees-, vis- en vegetarische gerechten die ik serveer. 
Ik vind het uitzoeken van recepten en koken te leuk en kook 
vaak een portie te veel. Mijn minivriezer is altijd vol, daar past 
het overgebleven portie niet in. Terwijl weggooien van eten 
niet in mijn levensstijl past. Een paar keer per week plaats ik 
daarom een maaltijd op www.thuisafgehaald.nl, kijk op Kokhak 
en u kunt mijn maaltijden inkijken die ik al een keer geplaatst 
heb. Komt u een keer laat thuis, houdt u niet van koken, komt er 
plotseling iemand eten of gaat uw etentje niet door, kijk op de 
bovengenoemde website of bel me (06-28461885). Verzoekjes 
zijn ook in te dienen evenals eventueel meer porties dan op de 
website gemeld worden. Met vriendelijke groet, Hanneke van 
Veen


