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Dorpsraad 
Op 22 februari zijn we weer bij elkaar geweest en zijn 
er diverse zaken besproken. Onder meer over het 
nieuwe emailadres van de nieuwsbrief. Ook het 
internet (glasvezel)traject, wat in het buitengebied is 
stopgezet. Hierover zullen we contact zoeken met de 
gemeente wat we hiermee aan moeten. Als het goed 
is er op 18 maart een begin gemaakt aan het 
parkeerprobleem in de Doude van Troostwijkstaat. Dit 
is in overleg met de gemeente gegaan. Verder is er 
gesproken wat we kunnen doen voor de jongeren. Er 
waren diverse ideeën. Zoals bijvoorbeeld weer een 
modderbad en barbecue op 17 juli, als dit wordt 
toegestaan.  
• Eieren zoeken voor de basisschool jeugd.
• Een jongerenfeest, als de nieuwe steiger bij de
zwemplek is geplaatst.
• En/of een dropping voor de nog oudere groep
jongeren.
We willen uiteindelijk wat meer in het dorp laten zien
wat we kunnen. Om deze evenementen op een juiste
manier te laten plaatsvinden zijn wij op zoek naar
sponsoren. Alexander Sterk gaat zich hiermee
bezighouden.
In verband met de contacten met de gemeente leest u
hier onder een korte samenvatting.
*Er zijn hondenpoepbakken aangevraagd, maar dat
wordt niet gehonoreerd. Het is een gemeentelijk
beleid dat er op gericht is, om het verminderen en
verplaatsen van de afvalbakken. De verantwoording
ligt bij de hondenbezitters en de cultuuromslag.
*De aanvraag voor een extra zwemsteiger bij de
zwemplek is wel gehonoreerd evenals een
picknickbankje aan ‘t Laantje ter hoogte van Oud Aa,
inclusief een afvalbak.
* Inmiddels is er door de gemeente gereageerd over
het aanleggen van de glasvezel in het buitengebied. Er
wordt met de gemeenten Ronde Venen en Woerden
onderzocht welke acties er opgepakt kunnen worden.

Update waternet 
De werkzaamheden aan de dijk aan rivier de Aa zijn 
volop bezig.  
Fase 1: Groot Onderhoud  

Ik leg u graag uit wat we nu precies doen voor het 
groot onderhoud. Voor het groot onderhoud 
verrichten wij werkzaamheden die binnen de huidige 
vorm (profiel) van de dijk vallen. Hierbij kunt u denken 
aan het ophogen en versterken van de dijk op dezelfde 
locatie. Vooraf hebben wij bepaald wat er precies 
moet gebeuren om de dijk weer toekomstbestendig te 
maken tegen hoog water. Waternet heeft afspraken 
gemaakt met de perceeleigenaren over de onder-
houdswerkzaamheden. Hierna heeft Waternet de  
aannemer Van Oostrum Westbroek de opdracht 
gegeven om de werkzaamheden uit te voeren.  
Momenteel werken wij aan het ophogen van de dijk. 
Met graafmachines en mobiele kranen verwijderen wij 
de bovenste laag van de oude dijk, zodat wij de dijk 
kunnen verhogen / versterken. Dit doen wij met klei. 
Nadat de dijk weer stevig en hoog genoeg is, plaatsen 
wij het eerder weggehaalde grond terug. 
Om een beetje een idee te krijgen van de 
werkzaamheden, stuur ik een aantal foto’s mee:  
• Bijlage 1: links is te zien
dat de bovenste laag
grond is weggehaald en
rechts van de
platenbaan tijdelijk
wordt opgeslagen. De
graafmachine brengt
ondertussen nieuwe klei aan.

• Bijlage 2: voorbeeld van de dijk nadat het is
opgehoogd en verstevigd.

• Bijlage 3: brug en rijbaan
aangelegd voor het
werkverkeer.



• Bijlage 4:
stuk dijk waar de 
werkzaamheden 
nog moeten 
starten en nu  
dus niet voldoet 
aan de huidige 
criteria voor  
een stevige dijk.  

Fase 2: Dijkverbeteringstraject  
Op sommige plekken kunnen we de dijk niet aan-
passen aan de hand van het bestaande profiel. De dijk 
wordt op deze locaties verlegd of komt er anders uit te 
zien (bijvoorbeeld beschoeiing in plaats van een 
verhoging met grond). Waternet voert gesprekken met 
de eigenaren waar dit speelt.  
Lisanne Retèl   
Omgevingsmanager Waternet 

Woningbouw  
De laatste keer dat er over dit onderwerp informatie 
werd gegeven, konden we melden dat er een begin 
zou worden gemaakt met tal van onderzoeken die 
moeten plaatsvinden, alvorens goedkeuring kan 
worden gehecht aan de start van de bestemmingsplan 
wijziging. Intussen is er toch wel het een en ander 
veranderd. Belangrijk om hier te vermelden dat de 
grondeigenaren de hulp hebben ingeroepen én 
overeenstemming hebben bereikt met een deskundige 
projectontwikkelaar om de voorbereidende 
handelingen en de realisatie die daarop volgt ter hand 
te nemen. De naam van die ontwikkelaar is: “ Samen 
Thuis Vastgoedontwikkeling “ uit Bilthoven. Een 
ontwikkelaar die aangeeft dat participatie bij hen hoog 
in het vaandel staat en graag voortvarend aan de gang 
wil gaan. Inmiddels is er daarom ook al gestart met 
diverse (wettelijk) noodzakelijke onderzoeken. Eind 
februari heeft er namens de Dorpsraad een gesprek 
plaatsgevonden met twee vertegenwoordigers 
namens de ontwikkelaar. Het was een plezierig 
gesprek, waarbij wij namens de dorpsgemeenschap de 
verwachting hebben uitgesproken dat in het uit-
eindelijke ontwerp de voor ons zo belangrijke 
ingrediënten uit de laatste tekeningen die wij de 
gemeente indertijd beschikbaar hebben gesteld, 
worden meegenomen. Dit, aangezien die tekeningen 
veel goodwill hebben opgeleverd. Een tweede 
belangrijk uitgangspunt wat we hebben meegegeven is 
ons streven naar betaalbare woningen. De ont-

wikkelaar heeft aangegeven het belangrijk te vinden 
om door openheid van zaken en in goed overleg tot 
het beste resultaat te komen. Tenslotte hebben wij in 
dat gesprek meegedeeld dat er uiteindelijk 75 reacties 
zijn binnengekomen bij de belangstelling registratie 
onder de (ex-)dorpsbewoners voor één of meerdere 
woningtypen. Er was dus geen gebrek aan interesse 
om een voorkeur kenbaar te maken!  

Fase 2  
De voorbereidingen bevinden zich in een afrondende 
fase. De nutsbedrijven hebben aangegeven om in 
week 28 van 2021 te beginnen op diverse plaatsen 
voor de verlegging van de kabels en leidingen. Dit 
wordt uitgevoerd voor er aan de riolering begonnen 
kan worden. Voor de uitvoering zal er bouwkundige 
opnamen worden gemaakt van de kwetsbare  
woningen. De plekken waar begonnen wordt, is nog 
niet bekend. 

AFVAL EN OUD PAPIER 

Dinsdag 6 April GFT 
Zaterdag 17 April Papier en Karton 
(onder voorbehoud, wordt waarschijnlijk do. 22 April) 
Dinsdag 20 April GFT 
Maandag 26 April PMD 

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

Beste Dorpsbewoners  
Afgelopen maand bestond het Dorpshuis met zijn 
huidige activiteiten 10 jaar. Een jubileum waar we best 
trots op mogen zijn, gezien de ontwikkeling die het 
Dorpshuis heeft doorgemaakt in die afgelopen jaren.  

We herinneren ons nog dat we met subsidie het 
Dorpshuis hebben kunnen renoveren en uitbreiden 
met de bestaande sportzaal, waarin nu drie groepen 
gym beoefenen en natuurlijk ook volleybal voor de 
jeugd. Het openen van het winkeltje en de bibliotheek. 

In de loop der jaren werden de activiteiten uitgebreid. 
Zo kwam er fysiotherapie, bloedprikken, worden er 
maaltijden verzorgd voor ouderen, spel- en 
gymmorgen voor ouderen en het koffie-uurtje op de 
dinsdagmorgen. Maar ook de grote zaal wordt 
veelvuldig verhuurd voor een verjaardag of 
vergadering. De spelmorgen voor de kleuters op 
dinsdag- en dondermorgen geniet veel belangstelling.  



Trots waren we natuurlijk toen in 2016 ons Dorpshuis, 
van de 240 dorpshuizen die mee deden in de wedstrijd 
die door het Oranjefonds werd georganiseerd, bij de 
laatste drie eindigde en Koningin Maxima ons kwam 
bezoeken om ons dit kenbaar te maken. Met enkele  
bestuursleden en vrijwilligers hebben we de bijbe-
horende oorkonde, een appeltje van oranje en een 
prijs van 15.000 euro, op paleis Noordeinde in 
ontvangst mogen nemen. En natuurlijk ook niet 
vergeten te vermelden dat onze vrijwilligers de 
Vrijwilligers Prijs van de Gemeente in ontvangst 
mochten nemen!  

In de loop der jaren hebben we ook veel kunnen 
verbeteren aan het Dorpshuis. In  
samenwerking met de Dorpsraad hebben we subsidie 
ontvangen van de gemeente, waardoor er diverse 
zaken konden worden aangeschaft zoals keukengerei, 
een vaste beamer met scherm e.d. Ook hebben we 
diverse zaken kunnen verbeteren, zoals het aan-
brengen in het hele gebouw van led verlichting, het 
aanpassen van het verwarmingssysteem en het 
vernieuwen en isoleren van het gehele dak. Ook de 
gemeente droeg zijn steentje bij om het gebouw te 
verduurzamen. Er werden 96 zonnepanelen aange-
bracht op het vernieuwde dak.  

Ook het verhuren van kano’s om een tochtje te maken 
op de Aa is mogelijk. Enkele jaren geleden is de hal van 
het Dorpshuis vergroot zodat er een koffie/leestafel  
gerealiseerd kon worden en de mogelijkheid om voor 
wandelaars en fietsers, zowel binnen als buiten een 
kopje koffie of thee genuttigd kan worden. Deze 
koffie/leestafel wordt door o.a. de gymgroepen veel 
gebruikt om na het gymmen gezellig nog even na te 
praten.  

Voor het winkeltje hebben we intussen enkele nieuwe 
vriezers kunnen aanschaffen en deze voorzien nog 
steeds in een toenemende behoefte. De omzet van 
het winkeltje heeft elk jaar wel een stijgende lijn laten 
zien. Begonnen we in 2011 met een omzet van 
ongeveer 35.000 euro, intussen hebben we in het 
afgelopen jaar een omzet gerealiseerd van 115.000 
euro en zijn we er best trots op dat de prijzen van ons 
winkeltje zo scherp mogelijk zijn dat je daarvoor niet 
elders hoeft te winkelen. Afgelopen maand hebben we 
met hulp van Garage Vossestein een bedrijfsauto 
kunnen aanschaffen om hier mee drie keer in de week 
zelf de boodschappen te halen. We zijn Garage 

Vossestein zeer erkentelijk voor al die jaren dat zij  
voor niets drie keer in de week (totaal in deze tien 
jaren, 1500 keer) een auto hebben willen  
uitlenen waarmee wij de boodschappen konden halen. 

En natuurlijk niet te vergeten de initiatieven die we 
steeds weer mogen ervaren van de activiteiten van 
Zelfredzaam Thuis. Echt een inspanning waar het dorp 
trots op mag zijn!  

Zelfredzaam Thuis  
Stilte na de storm, de regen en de hagel. Nu op naar 
het voorjaar.  
* Zelfredzaam Thuis kan u te hulp schieten met een
paar extra handen bij een klus die u zelf niet geregeld
krijgt. Binnen of buitenshuis. Een klus moet niet langer
tijd in beslag nemen dan ongeveer één à anderhalf
uur. Ook als u een chauffeur nodig heeft voor bv
artsenbezoek, kunt u een beroep doen op Zelfredzaam
Thuis. Dan wel ( indien mogelijk) bijtijds uw behoefte
kenbaar maken. Het enige wat u hoeft te doen is de
telefoon pakken en onderstaand nummer bellen. Dan
kijken we wat er te regelen valt.
* De uitleen van zorg artikelen weet iedereen wel te
vinden ondertussen. Dat blijkt steeds weer.
* Er wordt een bijdrage van € 1,- gevraagd per uit te
lenen artikel. Het geld wat zo binnenkomt wordt
gebruikt om nieuwe artikelen aan te schaffen. Soms
komt er extraatje binnen door een gift of een hogere
bijdrage bij een uitleen. Daarvan is onlangs een
nieuwe bed tafel van aangeschaft die zijn eerste
diensten al heeft bewezen.
* Heeft u door pech, of gepland een artikel nodig uit
de uitleen, is een telefoontje naar het
volgende tel.nr. voldoende: 0294-234571.
Cok Wiebes

Buurtbus  
De buurtbus rijdt ook weer vanaf 15 maart. 

Ingekomen  
Zwaaien,  
Het eerste wat ons opviel toen we 4 jaar geleden in 
Nieuwer Ter Aa kwamen wonen was het “zwaaien”. 
Het maakte niet uit wie we tegenkwamen, altijd ging 
er een hand omhoog en we zwaaiden gezellig mee. In 
het begin twijfelde ik of ik desbetreffend persoon wel 
kende, maar al snel had ik in de gaten dat het niet 
uitmaakte. Je woont in het dorp, dus je zwaait.  



Al loop ik in de polder met de hond en passeert er 
iemand van achteren, dan wordt er alsnog door de 
binnenspiegel gezwaaid. In de wintermaanden als het 
nog donker is in de ochtend, ook dan wordt er 
gezwaaid, en als de bestuurder twijfelt of het wel is 

opgemerkt dan 
komt er een 
bescheiden 
toetertje 
achteraan of een 
signaal via de 
koplampen. Er zit 
overigens een 
nadeel aan dat 
zwaaien. Want 
juist omdat 
iedereen zwaait, is 
het zeer ongepast 
om niet te  
zwaaien. Als je het 
hele jaar al netjes 

de hand naar elkaar opsteekt en je dit ineens 
verzuimd, dan kan de ander zich afvragen of er 
mogelijk iets aan de hand is. Want waarom zwaait hij 
niet meer? 

Om dit te voorkomen zwaai ik uit voorzorg naar 
iedereen die ik tegenkom. Laatst nog een busje in de 
polder, ik twijfelde, maar ik dacht: gewoon zwaaien 
Alexander. Toen het busje passeerde keken 2 
werklieden mij versuft aan. “Malloot” zullen ze 
gedacht hebben. Het bijzondere is dat er in Breukelen 
waar ik ben opgegroeid nooit iemand zwaait mits je  
hem of haar kent. Maar nu ik al eventjes geen 
Breukelaar meer ben betrap ik mijzelf er op dat ik ook 
in Breukelen er rustig op los zwaai. Nu ken ik een hoop 
mensen in het dorp, maar zeker 5 van de 10 keer dat ik 
mijn hand opsteek zie ik de mensen verbaast naar me 
kijken. Dan ben ik weer blij als ik in mijn eigen dorpje 
ben. Dan voel ik me weer thuis. Het zwaaien in  
Nieuwer Ter Aa geeft het gevoel van thuis zijn, er bij 
horen, het gevoel van vertrouwen, we helpen elkaar 
als het nodig is, een oogje in het zeil, elkaar respec-
teren voor wie we zijn en waar we in geloven. En daar 
mogen we met z’n allen enorm trots op zijn.  

Tekst: Alexander Sterk  
Tekening: Mariëtte Ciggaar 

Activiteit 
Houd jij ook van paarden en wil je er graag van alles 
over leren? Kom dan gezellig bij PonyPret!  
Dit is wat je gaat leren:  
✓ Pony verzorging
✓ Borstelen en
invlechten
✓ Voeren
✓ Opzadelen
✓ Rijden in de bak
✓ Box verschonen
✓ Buitenrit en rijden met
karretje
(onder begeleiding van volwassene).
De lessen zijn bij mijn opa en oma Korver op de
boerderij (Ter Aase Zuwe 1). Lijkt dit je wat?
Stuur mij dan een mailtje:
noahoogendoorn@dewegwijzerkockengen.nl
Dagen: elke zaterdag en extra dagen in de
schoolvakanties. Kosten: €5, - voor 1,5 uur.
(je mag ook samen met een vriend/ vriendin komen).
*Kinderfeestjes ook mogelijk in overleg.
Groetjes van Noa en mijn pony’s Starlight en
shetlander Harry

Website 
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u 
vinden op www.nieuwerteraa.info 

Wilt u iets in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 18 april 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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