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Dorpsraad 
De afgelopen vergadering is er veel besproken wat 
betreft de Doude van Troostwijkstraat, het 
Waterschap en de riolering. Inmiddels zijn er 
diverse gesprekken geweest waar u elders in deze 
Nieuwsbrief over geïnformeerd wordt.  
* U heeft ook al kunnen zien dat de Nieuwsbrief is 
aangepast, sommige mensen hebben drie losse 
velletjes gekregen, maar dat is voor de volgende 
keer opgelost. 
* Er is een nieuwe extra zwemsteiger aangevraagd 
voor de zwemplek in de Aa. Dit heeft veel energie 
gekost en we wachten nu even af of deze aanvraag 
gehonoreerd wordt. Het zou heel mooi zijn. 
* De ouderen die bij de “club” horen, hebben in 
februari weer een heerlijke maaltijd gekregen. Hier 
betalen ze een bepaald bedrag voor. Dit is altijd  
een succes, ook omdat er nog steeds niet met 
elkaar gegeten mag worden in het Dorpshuis. 
Hieronder de korte verslagen: 
 
Rioolreconstructie 
Met betrekking tot een procedure van de sanering 
moet er nog nader onderzoek gedaan worden in 
verband met de grondwatervervuiling. Medio 
februari 2021 wordt er ook met de nutsbedrijven 
gesproken. Er zijn op enkele locaties nogal wat 
extra uitdagingen. Wij kregen als dorpsraad ook al 
de nodige vragen van ongeruste bewoners. Het 
gaat hier over de Dorpsstraat, Wilhelminastraat en 
een gedeelte van de Kerklaan. Er is contact 
geweest met de gemeente en het antwoord was 
dat er tijdens de werkzaamheden nauwelijks 
trillingen veroorzaakt worden. De betreffende 
woningen worden vooraf geïnspecteerd en 
worden op foto’s vastgelegd. Eventuele 
bronneringen mogen niet op een al te lange 
afstand worden toegepast en gedurende niet te 
lange tijd. Dit dient als uitgangssituatie en 
daarmee wordt de aansprakelijkheid van de 
aannemer ook vast gelegd. Deze maatregelen 
moeten ruim voldoende zijn. 
 
 

 
Doude van Troostwijkstraat 
Als het goed is, wordt er in februari 2021 
begonnen met de verkeersaanpassingen.  
Maar misschien wordt dat wel iets opgeschoven 
vanwege de weersomstandigheden.  
 
Waterschap 
Omdat de dijk van de Aa op sommige plekken niet 
hoog genoeg en niet sterk genoeg is, worden er 
werkzaamheden verricht om ons tegen hoog water 
te beschermen. In december 2020 is men gestart 
met het verwijderen van obstakels en dergelijke. 
Wanneer de dijk is verhoogd en versterkt, wordt  
alles weer netjes teruggeplaatst. In Oud Aa zal er 
regelmatig wat last zijn van het werkverkeer. Ook 
wordt de rijbaan gedeeltelijk afgesloten en worden 
er mensen ingezet om het verkeer langs de 
werkzaamheden te leiden. Op een bepaald 
moment zal tussen de huisnummers 14 en 25 in 
Oud Aa de weg tijdelijk helemaal afgesloten zijn. 
Door middel van borden worden omleidingsroutes 
aangegeven. De dijk wordt daar dan ongeveer 15 
cm verhoogd. Dat gebeurd in samenwerking met 
de gemeente. Bij de zwemplek wordt er in mei 
2021 begonnen met onderhoud en versterking van 
de dijk. Hopelijk is dat in juni klaar en kan er weer 
volop gezwommen worden.  
 
 
AFVAL EN OUD PAPIER 
 
Dinsdag 2 Maart PMD 
Dinsdag 9 Maart GFT 
Zaterdag 20 Maart Papier en Karton 
 (onder voorbehoud) 
Dinsdag 23 Maart GFT 
Dinsdag 30 Maart PMD 
 
Houd de afvalwijzer op de website in de gaten 
voor eventuele wijzigingen 



 

 

 
 
Wist u dat… 
… er eigenlijk weinig mensen geblesseerd zijn 
geraakt tijdens het mooie schaatsweekend? 
… wij als dorpsbewoners van garage Vossestein 
een “opkikkertje” hebben gehad in de vorm van 
een zakje snoep, om 
ieder een beetje op te 
beuren in deze rare 
tijd? En dat het zeer 
gewaardeerd werd?  
…. er veel klachten zijn 
over hondenpoep 
…. en dat de Dorpsraad 
hondenpoepbakken 
heeft aangevraagd bij 
de gemeente? Maar 
dat   we hier even op 
moeten wachten? 
….de hondenbezitters 
een zakje mee kunnen nemen om het zelf op te 
ruimen? En het veel irritatie wegneemt als dat ook 
gebeurd? 
 
Zelfredzaam Thuis 
Begin van deze maand genoten we van sneeuw en 
ijs. Buiten of veilig vanachter het raam. 
Maar mooi was het.  
* Bij de uitleen stonden de elleboogkrukken, 
kinderkrukken en rolstoelen al paraat voor 
eventueel gebroken benen. Gelukkig viel het mee. 
Het bleef rustig. Want ja, de uitleen is er niet 
alleen voor senioren, ook jonge mensen kunnen 
pech hebben en/of even onthand zijn. Ook 
pechgevallen die tijdelijk het bed moeten houden 
kunnen terecht bij de uitleen voor een papegaai, 
ondersteek, postoel, urinaal, bed dienblad of bed 
tafeltje bv.  
* Verder kunt u bij Zelfredzaam Thuis, zoals altijd, 
terecht voor vragen over klussen. Is er iets met de 
vorst, een tegel opgevroren en kan nu de 
schuurdeur niet meer open? Krijgt u het niet meer 
voor elkaar om de kliko aan de weg te zetten, of 
hebt u een chauffeur nodig voor een bezoek aan 
een arts? 
* Waag er even een telefoontje aan, dan zoeken 
we samen naar een oplossing. Gewoon doen dus.  
 
Cok Wiebes tel. 0294-234571 
 
 
 

 
Bedankt 
Geliefde dorpsgenoten, buurtgenoten, jong en 
oud. Hartelijk dank voor het overweldige meeleven 
in het ontvangen 70ste levensjaar.  
Wij wensen u, en jou toe, dat ieder van ons,  
het volgende gezegde mag verstaan: 
Een kip en een hoen 
Kunnen nog geen slok drinken 
Zonder een blik naar boven te doen. 
Fam. P. v. Selm, Nw. Ter Aa en omstreken 
 
Wat een dag 
Op 30 januari jongstleden waren wij 40 jaar 
getrouwd, maar ja wat valt er te vieren in een tijd 
waarbij je nog maar 1 persoon per dag bij je thuis 
mag uitnodigen. Hoe anders kan het gaan, onze 
kinderen hadden een stukje in kerknieuws gezet 
(van de Pauluskerk in Breukelen) en een stukje in 
de Nieuwsbrief van ons dorp met de oproep een 
kaartje te sturen of een ballon aan het hek te 
hangen. Nou dat hebben we geweten, in de loop 
van de week sijpelde er wat kaarten binnen, van 
toen noch vooral familie. Maar vrijdag en zaterdag 
is het geen moment meer stil geweest, vrijdag 
avond stond de kaartenteller op ongeveer 30 maar 
zaterdagavond was deze al opgelopen naar 105, dit 
ijlde nog een weekje na maar uiteindelijk hebben 
we 122 felicitatiekaarten ontvangen, 
overweldigend. Zaterdagmorgen wilden er een 
aantal personen op de koffie, dat kon, maar dan 
wel coronaproef. Dit hebben we opgelost door 
buiten koffie te drinken, wel koud, maar reuze 
gezellig. Ook werden er veel bloemen gebracht en 
een aantal lekkere dingen. Al met al waren we zeer 
verrast, hiervoor willen wij iedereen via dit bericht 
bedanken. Zo was (in een tijd waar zo weinig kan 
en mag) dit toch een onvergetelijke dag. Gerie en 
Wim van Voskuilen.   
 
Erwtensoepactie 
Ondanks dat de erwtensoepactie op een andere 
manier georganiseerd moest worden, zijn we 
ontzettend blij en dankbaar met het eindresultaat. 
Deze actie heeft ruim €1400 opgebracht. Dit zal 
worden verdeeld tussen de Voedselbank en de 
kerk. Dank aan een ieder die een bijdrage heeft 
geleverd om deze actie succesvol te maken. 
Vriendelijke groet namens de diaconie en de 
kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente. 
 
 



 

 
 
 
Dankbetuiging 
Beste dorpsgenoten, Mede namens mijn vrouw wil 
ik u en jullie danken voor al het meeleven tijdens 
mijn opname, wegens corona, in het ziekenhuis. 
Dank voor de aangeboden hulp, de bloemen , fruit 
en de overweldigende hoeveelheid e- mails en 
kaarten. Kaarten waar woorden op stonden die 
leven in mensenharten en die je wilt delen. Ik wil u 
en jullie wel vragen of jullie ook het zorgpersoneel  
in je gedachten mee wilt nemen. Zorgpersoneel die 
thuis kinderen hebben en overdag les krijgen en 
moeder is er niet. Zorg ook bij deze mensen.  
Toen ik thuis kwam en dat begon al een beetje in 
het ziekenhuis, heb ik 3 dagen continu vreselijk de 
hik gehad. Je zet de televisie aan en je hoort 
mensen met allerlei kritiek over de gezondheids-
zorg. Wie ik niet gezien heb, was de taxichauffeur 
die midden in de nacht een klein doosje kwam 
brengen en daar zaten pilletjes in die hielpen. De 
grote uitdaging hierna was de trap. Eerst 3 treden, 
uitrusten, 2 treden enz enz. Wat kan een mens 
dankbaar zijn met gewone dingen. Nogmaals dank 
voor alles. Blijf meeleven met elkaar. Het is de 
zuurstof voor een kleine leefgemeenschap. 
Met hartelijke groet, Leo den Hertog 
 
Lekker gegeten 
Eerst zouden we op 11 februari  voor de leden van  
“wat de pot schaft” (eetclub) een maaltijd bezorgd 
krijgen, maar door de weersomstandigheden werd 
het een weekje later. Wat in het vat zit verzuurd 
niet, zegt het spreekwoord en het is werkelijk zo. 
Er werd ook nu weer een heerlijk (betaald) 3 
gangen menu bezorgd door Ineke, Roos, Truus en 
Maya.  En er zat in het tasje ook een gedichtje, wat 
we met u willen delen, van Henri Nouwen (met 
toestemming) 
 
“Licht genoeg voor de volgend stap” 
Vaak zouden we in de toekomst willen kijken, 
om er achter te komen hoe het er volgend jaar, 
of over 5 of 10 jaar, voor ons bij staat. 
Op vragen over de toekomst is geen antwoord 
mogelijk. Meestal schijnt er net genoeg licht om de  
volgende stap te zetten: Het volgende uur of de 
volgende dag. Levenskunst is, blij te zijn met wat 
we kunnen zien, en niet te klagen over wat er nog 
in de duister ligt. 

 
 
 
 
Als we de volgende stap zetten in het vertrouwen 
dat er ook voor de daaropvolgende stap genoeg 
licht zal zijn, dan kunnen we blijmoedig door ons 
leven gaan. We zullen verbaasd zijn hoe ver we het 
brengen. Wees blij met het lampje dat je bij je 
draagt en vraag niet om de felle lichtstraal die elke 
schaduw verdrijft. 
 
Dames hartelijk dank. Frans van de “club”. 
 
Koningsdag 2021 
Hoewel het nog steeds een gekke tijd is, is het  
Oranje Comité druk bezig met het bedenken  
van “activiteiten” voor Koningsdag 2021. Zoals we 
allemaal wel weten zal dit geen Koningsdag als 
andere jaren worden, maar een aangepaste vorm 
en dat is ook wel eens leuk, toch? Wij willen deze 
dag niet zomaar voorbij laten gaan en toch een 
aantal “activiteiten” voor u organiseren, maar bij 
een paar daarvan hebben wij alvast uw hulp nodig! 
Wij zijn namelijk opzoek naar het volgende: 
• Verhalen van Koninginnedag van “vroeger”. 
• Foto’s van Koninginnedagen en Koningsdagen 
hier op ons dorp (met vermelding van jaartal). 
• Een oud programmaboekje van Koninginnedag 
lang geleden. 
• Leuke wetenswaardigheden die andere dorpsge-
noten en/of het huidige OC misschien niet weten? 
• Heeft u iets te verkopen (op Koningsdag), wij 
willen een soort “marktplaats” openen hiervoor, 
graag uw “advertentie” hiervoor. 
• Weet iemand misschien de officiële 
oprichtingsdatum/of jaar van het Oranje Comité. 
• Een stukje geschiedenis over het Oranje Comité. 
Dus heeft u nog iets liggen of heeft u informatie en 
verhalen met ons te delen, laat het ons weten en 
stuur het door naar oc.ntaa@gmail.com of breng 
het bij één van de leden van het Oranje Comité. 
Hoe dit allemaal vorm zal gaan krijgen, dat blijft 
nog even een verrassing, maar wij zouden het 
ontzettend leuk vinden als u al dit soort “dingen” 
met ons wilt delen, u zult het op Koningsdag dan 
terugzien! Wij zien uw reactie graag tegemoet.  
 
Het Oranje Comité 
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Klachten? 
Over het dorp, door bijvoorbeeld defecte 
lantaarnpalen, losse stoeptegels en dergelijke,  
neem dan contact op met de gemeente Stichtse 
Vecht via TIC (telefonisch informatienummer) 14 
0346 of via www.stichtsevecht.nl, formulier “melding 
leefruimte”. 
 
Kopiëren  
In het Dorpshuis kunt u terecht voor enkelzijdige en 
dubbelzijdige afdrukken op A4 formaat tegen 
respectievelijk € 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 welkom.  
 
Dorpshuis 
U kunt bij het Dorpshuis zalen huren voor een 
verjaardag/jubileum of voor een ander feestje dit kan 
met of zonder catering. Er is ook een beamer en 
geluidsinstallatie aanwezig. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met de beheerder, Marieke Plette, 
tel. 06-25358276. 
 
Website 
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u 
vinden op www.nieuwerteraa.info 
 
Leenauto 
Nog steeds staat de leenauto, die ter beschikking is 
gesteld door autobedrijf Vossestein, voor u klaar als u 
onverwacht 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 betaald u € 0,20 per kilometer. 
U kunt de auto voor een dagdeel reserveren in het 
winkeltje. De auto staat ook bij het Dorpshuis. 
 
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 voedselbank. Het mes snijdt dan aan twee 
kanten, u besteedt in het winkeltje (meer omzet) en 
u bezorgt de armen onder ons wat meer extra’s.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contactinformatie: 
Telefoonnummer Winkeltje van Ter Aa: 
0294-230110 
(Eind)redactie nieuwsbrief:  
Dorpsraad NTA  
nieuwsbriefdhog@gmail.com  
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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