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Dorpsraad  
U zult begrijpen dat de dorpsraad veel werk verricht wat 
betreft de veerpont over het Amsterdam-Rijnkanaal. Er 
is een website gemaakt www.laatonsnietzwemmen.nl. 
Hierop kunt u alle informatie lezen. Inmiddels is er een 
groepje mensen door Alexander samengesteld en zij 
gaan dit oppakken. Verder in de nieuwsbrief meer over 
de veerpont.  
Er zijn veel positieve reacties ontvangen over het ver-
lichten van de dorpskerk. Het wordt nu voorgelegd bij 
de kerkrentmeesters.  
Ook over de hekken bij de grote speeltuin is nog steeds 
verwarring. Blijft nog steeds een aandachtspunt en 
wordt weer met de gemeente overlegd.  
 
Asterix en Obelix  
Het gevecht dat wij als bewoners de afgelopen 3 weken 
hebben gevoerd tegen het grote en machtige Rijkswa-
terstaat deed me denken aan de stripalbums van Asterix 
& Obelix. Het kleine Gallische dorpje dat moedig weer-
stand bleef bieden aan de Romeinen. Want toen wij 
hoorden dat Rijkswaterstaat (RWS) stiekem achter de 
rug van de bewoners van Nieuwer Ter Aa om het Pontje 
uit de vaart wilden halen, kwamen we in opstand. Gelijk 
diezelfde avond was er een spoedoverleg met de Dorps-
raad in de grote speeltuin. De taken werden verdeeld en 
aan de slag. 1 ding was zeker, we gingen het hard spelen 
en met gestrekt been erin. Zijn ze nou helemaal gek ge-
worden? Een eeuwigdurend convenant gesloten in 1888 
kan je zomaar niet aan de kant schuiven. Zoals al eerder 
geschreven in deze nieuwsbrief was ik al 2 jaar op zoek 
naar dit document. En hoe fijn is het dan als je het uit-
eindelijk ook vind! Nu hadden we werkelijk het contract 
hardcopy in handen, nu kunnen we echt gas geven. Voor 
alle duidelijkheid moet gezegd worden dat de gemeen-
te, in het bijzonder wethouder Hetty Veneklaas, zich 
met hand en tand hebben verzet tegen het opheffen van 
onze Pont en dit gewoonweg niet stil wilden houden (te-
gen de wens van RWS in) voor de dorpsbewoners van 
NTA. Natuurlijk waren we geschrokken maar blij dat we 
werden geïnformeerd. Al snel hadden we een comité sa-
mengesteld #laatonsnietzwemmen.nl met daarin alle-
maal strijders en allemaal met hun eigen specialiteiten. 
De eerste bijeenkomst was zeer vruchtbaar en inmiddels 
is er een juridische brief verzonden aan het Waterschap, 
waarin wij met klem hebben aangegeven niet in te 

stemmen met de vraag die het RWS aan Waterstaat had 
gesteld, namelijk om de Pont in augustus uit de vaart te 
halen. In de tussentijd haalden wij het journaal en de 
kranten van NPO1 en NPO2, RTV Utrecht, de VAR en het 
AD. Er wer-
den lande-
lijke kamer 
vragen ge-
steld en in 
social media 
ging het he-
lemaal los. 
Wat heb ik 
genoten van de strijdlust van dit dorp. De hulp kwam 
van alle kanten, iedereen wil in dit dorp zijn of haar 
steentje bijdragen. Ook de kinderen die dagelijks met de 
Pont naar de overkant gaan, hebben de pers strijdvaar-
dig te woord gestaan: helemaal top. Het voorjaar komt 
er weer aan, de Pont blijft nog even varen, het geeft 
weer even rust. Maar achter de schermen slijpen we de 
messen en strijden we door. Wordt vervolgd. 
Alexander Sterk, Dorpsraad 
 
Tekening: Mariëtte Ciggaar 
 
AFVAL EN OUD PAPIER 
 
Buitengebied 
Dinsdag 1 maart Restafval 
Dinsdag 8 maart GFT 
Vrijdag 11 maart PMD 
Donderdag 17 maart Papier en karton 
Dinsdag 22 maart GFT 
Dinsdag 29 maart Restafval 
 
Dorp 
Woensdag 9 maart GFT 
Vrijdag 11 maart PMD 
Donderdag 17 maart Papier en karton 
Woensdag 23 maart GFT 
 

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

http://www.laatonsnietzwemmen.nl/


 

 

Fase 2a (Dorpsstraat west, Ruwielstraat, v. Reedestraat 
en M. v. Zantenstraat)  
Donderdag 10 februari is er een bewonersavond ge-
weest waar de bewoners zijn geïnformeerd over de gang 
van zaken met betrekking tot de nieuw aan te leggen ri-
olering. De avond werd bezocht door 39 mensen. Hierbij 
zijn de mensen voorgesteld die dit project gaan realise-
ren. De aannemer is de Fa. v. Kessel. Er wordt begonnen 
met het verwijderen van de bomen in de M. v. Zanten-
straat en de Ruwielstraat aan het einde van de maand 
februari. Op 1 maart wordt er gestart met de nieuwe ri-
olering en begint men ter hoogte van Dorpsstraat 12. De 
volgorde van werken wordt, Dorpsstraat, van Reede-
straat, Ruwielstraat in zijn geheel en als laatste de M. 
van Zantenstraat. De straten waarin gewerkt wordt, 
worden voor al het verkeer afgesloten. Het hele project 

zal ongeveer 6 maanden du-
ren. De Dorpsstraat zal in eer-
ste instantie 3 weken worden 
afgesloten. Als de puinfunde-
ring is geplaatst gaat deze 
weer open. Er zal aangepast 

gereden kunnen worden. Wanneer de rioleringswerk-
zaamheden klaar zijn, wordt de bestrating aangelegd in 
dezelfde volgorde als men is gestart. De gehele Dorps-
straat wordt dan voorzien van nieuwe bestrating. Het 
hele project krijgt nieuwe gebakken stenen als straat-
werk. Op de hoek van de Dorpsstraat/Honderdschelaan-
tje wordt een depot aangelegd voor de aannemer en 
daar komt ook een grote parkeerplaats. Eind van het 
jaar worden er nieuwe bomen geplaatst. Bij de directie-
keet wordt de planning opgehangen en komt er eens in 
de 2 weken een inloopmiddag waar men vragen kan 
stellen. Bewoners die nu nog vragen hebben kunnen 
daarvoor een mail sturen naar Lex Kemper van de ge-
meente; lex.kemper@stichtsevecht.nl .  

Vrijthof-Vrijthof voor KWF   
Zaterdagmorgen 26 maart van 10-12 uur komen we bij u 
langs met stroopwafels. Tussen 10-12 uur lopen we door 
het dorp om de stroopwafels te verkopen. 1 pakje is 3 
euro, 4 pakjes voor een tientje. Zorg dat u contant geld 
in huis heeft voor deze ovenheerlijke verse Markus 
stroopwafels. 
  
Ben en Sandra van Drogenbroek fietsen op 23 april Vrijt-
hof-Vrijthof. Een tocht van 150 kilometer op de moun-
tainbike waarbij de opbrengst volledig gaat naar het 
KWF. Kanker komt nog veel te veel voor! Veel mensen 
worden van dichtbij geconfronteerd met een diagnose, 
behandeling of overlijden eraan. We kunnen een bij-
drage leveren aan onderzoek en behandelingsmogelijk-
heden en daar gaan we voor. 

Fietsen doen we vooral door stil te staan bij onze vader 
Bertus van Drogenbroek en 
alle andere lieve mensen 
die we moeten missen. 
Fietsend in een mooi toe-
passelijk shirt van ‘t Laan-
tje naar de finish waar 
moeder Truus ons zal op-
wachten.. 
(Dank Bart voor het mooie 
ontwerp)    
Lieve groet Ben en Sandra 
van Drogenbroek 

 
Correspondent(e) gezocht  
De redactie van de nieuwsbrief is op zoek naar een cor-
respondent(e) die interviews kan en wil afnemen. Dat 
kan bijvoorbeeld door bij mensen uit het dorp of omge-
ving een interview af te nemen en deze in de nieuws-
brief te laten plaatsen. U kunt dit aangeven bij Frans 
Wiebes (franco.wiebes@gmail.com of 06-20033649) 
 
“Wat de pot schaft” 

Lieve mensen, wij gaan 
weer opstarten. Na 2 jaar 
corona willen wij u weer 
graag ontmoeten. Deze 
keer op woensdag 23 
maart. Rond kwart voor 6 
hopen wij voor u weer een 
lekker en gezellig etentje 

klaar te hebben. Wilt u thuis opgehaald worden, dat kan 
natuurlijk. Bent u nog nooit geweest en lijkt het u toch 
wel leuk een keer te komen? Bel Ineke 06-21691505 of 
Truus 0294-231821. Wij hopen op weer een gezellige 
avond.  
Groet Roos, Ineke en Truus 
 
PonyPret weer van start!  
Yes, we gaan weer beginnen!  
PonyPret met Noa is 
weer mogelijk vanaf 
zaterdag 12 maart! 
Kom je gezellig een 
uurtje knuffelen, bor-
stelen en rijden met 
onze lieve pony’s?  
Dit kan op zaterdag op 
afspraak: 06-
19989960. De kosten 
zijn 5 euro per uur.  
Locatie: Boerderij Fam. Korver, Ter Aase Zuwe 1. 
Groetjes, Noa Hoogendoorn 

mailto:franco.wiebes@gmail.com


 

 

Zelfredzaam Thuis en de Uitleen 
Deze keer een foto met “klein spul” te weten, verschil-
lende soorten pillen-
doosjes die in de  
stelling liggen bij de 
Uitleen. Soms heb je, 
na bv een ziekenhuis 
opname, opeens een 
hele batterij aan pil-
len, die verspreid 
over de dag op ver-
schillende tijdstippen moeten worden ingenomen. Dan 
kan een weekdoos (met 7 dag doosjes) een oplossing 
zijn. Of als je blijvend medicijnen slikt kan een klein dag- 
doosje prettig zijn, omdat dit gemakkelijk in een jaszak 
of tas meegenomen kan worden. Ook zijn er verschil-
lende kleine pillensnijders te leen. Hiermee kun je een pil 
halveren zonder dat daar een scherp mes aan te pas 
hoeft te komen. Verschillende oplossingen dus om eens 
uit te proberen bij medicijngebruik. Als u blijvend meer-
dere medicijnen per dag gebruikt, zal het u bekend zijn 
dat de apotheek ze voor u kan verpakken, zodat steeds 
de benodigde portie afgescheurd kan worden. Voor in-
formatie daar over kan de apotheek gebeld worden. Dan 
Zelfredzaam Thuis. Die zit nog steeds onder dezelfde 
knop van de telefoon. Er kan gebeld worden voor de Uit-
leen en ook voor een kortdurende klus in of bij het huis. 
Maar ook als u een chauffeur nodig hebt voor vervoer 
naar huisarts of ziekenhuis. Mochten er vragen  
zijn bel dan gerust: Cok Wiebes tel: 0294-234571..  
 

COLLECTEWEEK ZOA  
In de week van 28 
maart tot en met 2 
april collecteren de 
vrijwilligers weer voor 
stichting ZOA.  
De hulporganisatie 

vraagt aandacht voor de meer dan 83 miljoen mensen 
die momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen, natuur-
geweld of onderdrukking. De opbrengst van de collecte 
wordt ingezet op de plekken waar de nood het hoogst is.  
Hulp ter plekke. Stel je voor dat je door een oorlog of 
natuurramp alles kwijtraakt. Dit overkomt elk jaar tien-
duizenden mensen. De medewerkers van ZOA vangen 
hen ter plekke of in een buurland op en voorzien in de 
meest noodzakelijke goederen. Ook na een ramp blijft 
ZOA om te helpen totdat ze weer op eigen kracht verder 
kunnen. Geeft u ook? De collectanten hopen u dan ook 
aan de deur te ontmoeten. Heeft u geen geld in huis of 
loopt u de collectant mis? Geven kan ook via de QR-code 
op de collectebus of een wervingskaart te scannen.  
Alvast bedankt voor u gave.  
Ella Stoof ZOA  
Collecte coördinator Nieuwer Ter Aa.  

Vacatures Hoeve Landzicht  
Beste dorpsbewoners,  
Wist je dat Hoeve Landzicht is benoemd tot de populair-
ste trouwlocatie van Nederland? Wij zoeken dan ook als 
aanvulling op ons team nieuwe medewerkers om te hel-
pen met het ophangen van lampionnen, ramen zemen, 
biertjes tappen, groenten snijden en gasten verwelko-
men. Wij zijn op zoek naar zowel jongeren en ouderen 
die willen bijdragen aan een leuke dag uit voor onze gas-
ten. Ook volwassenen die het leuk lijken om naast hun 
baan/pensioen 2 tot 4 avonden per maand te helpen zijn 
van harte welkom. 

  
Onze vacatures:  
Klusjes jongens en meiden/4 uur per week/14 of 15 jaar  
Keukenhulp/vanaf 4 uur per week/15 jaar of ouder  
Activiteiten begeleiders/vanaf 6 uur per week/16 jaar en 
ouder  
Schoonmaakster/12 - 30 per week/16 jaar en ouder  
Bedieningsmedewerker/vanaf 6 uur per week/16 jaar en 
ouder  
Feestavond medewerker/6 uur per week/17 jaar en ou-
der  
Bedieningsmedewerker/24 - 38 uur per week/17 jaar en 
ouder  
Partycoördinator/24 - 38 uur per week/v.a. 25 jaar oud 
met horeca-ervaring  
Kijk op onze website www.hoevelandzicht.nl voor de vol-
ledige uitleg en informatie om te solliciteren.  
 
Ps. Ons All you can Grill restaurant is weer geopend tot 
en met maart 2022, deze zomer zijn wij wegens drukte 
gesloten. Het restaurant is vanaf oktober weer geopend.  
 
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. 

http://www.hoevelandzicht.nl/


 

 

 
Cursus tegen eenzaamheid start in Stichtse Vecht  
Eenzaamheid is een onderwerp dat veel mensen bezig-
houdt. Logisch, want 40% van de bevolking heeft er last 
van. Je bent dus echt niet de enige. Om eenzaamheid aan 
te pakken is omgaan met anderen erg belangrijk. Verbon-
denheid met andere mensen is namelijk essentieel. Als je 
langer of ernstig last hebt van gevoelens van eenzaam-
heid los je dat echter niet op door alleen maar ‘onder de 
mensen’ te komen of lid te worden van een club. Daarom 
start dit voorjaar de cursus Creatief Leven in Stichtse 
Vecht. In deze cursus leer je wat je kunt doen tegen je ge-
voelens van eenzaamheid.  

 
Cursus Creatief Leven  
De cursus Creatief Leven start eind maart in Stichtse 
Vecht. Creatief staat voor: zelf je leven vormgeven. Als je 
weet wat je wilt, met wie je dat wilt doen en hoe je dat 
voor elkaar kunt krijgen, geef jij op een creatieve manier 
richting aan je leven. Het is een serieuze maar vrolijke 
groepscursus van 8 bijeenkomsten van 2,5 uur voor vol-
wassenen die zich eenzaam voelen en er iets aan willen 
doen. De cursus is één keer in de twee weken in Maarssen 
en daarnaast krijg je huiswerk mee. De cursus wordt ge-
geven door specialist eenzaamheid Ans Tersteeg in sa-
menwerking met Samen tegen eenzaamheid Stichtse 
Vecht, waar onder andere Welzijn Stichtse Vecht en de 
Gemeente Stichtse Vecht aan deelnemen.  
 
Aanmelden voor de cursus eenzaamheid  
Wil je weten wat deze cursus anders maakt dan andere 
cursussen of vormen van hulpverlening bij eenzaamheid? 
Wil je weer graag onder de mensen komen en meer ple-
zier uit het leven halen? Meld je dan aan voor de cursus 
bij Ans Tersteeg via 06 83876853 of per e-mail: 
info@aenbtraining.nl. Na  aanmelding neemt zij contact 
met je op voor een intakegesprek. Ook voor meer infor-
matie kun je contact opnemen. Deelname aan de cursus 
is gratis. Deelnemers betalen zelf alleen het werkboek en 
cursusmateriaal van €25,-. Meer informatie kun je vinden 
op: www.aenbtraining.nl 

  
Reacties van deelnemers  
Had ik dit maar jaren eerder geweten.  
Mijn leven is vanaf de eerste dag van de cursus al veran-
derd.  
Het heeft mij geholpen terwijl ik dacht het niet nodig te 
hebben.  
Mijn rugzak is nu geleegd, ik geniet nu van de vrijheid en 
de ruimte die ik mezelf geef. 
 
Kopiëren 
In het Dorpshuis kunt u terecht voor enkelzijdige en dub-
belzijdige afdrukken op A4 formaat tegen respectievelijk 
€ 0,10 en € 0,20. Voor kleurenkopieën betaalt u enkelzij-
dig 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 verjaar-
dag/jubileum of voor een ander feestje. Er is ook een be-
amer 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”. 
 
Website 
De website wordt regelmatig aangepast en kunt u vin-
den op www.nieuwerteraa.info. 
 
Wilt u iets in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan  
aan via nieuwsbrief@nieuwerteraa.info vóór 19 maart 
 
Contactinformatie: 
Telefoonnummer ‘t 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:info@aenbtraining.nl
http://www.aenbtraining.nl/
http://www.stichtsevecht.nl/
http://www.nieuwerteraa.info/
mailto:nieuwsbrief@nieuwerteraa.info
mailto:nieuwsbrief@nieuwerteraa.info
mailto:beheerder@nieuwerteraa.info
mailto:dorpsraad@nieuwerteraa.info
http://www.nieuwerteraa.info/

