
AVI t{*-'z<. L,n V re tn't*a./!4*-"t
londerdag 21 november 2013

Het dorpshuis leeft weer
Nieuwer Ter Aa pakt uitdaging geffi?ssmtebestuur op
i'IIEUWER TER AA I Het
dreigde afgelopen zomer
even mis te gaan met het
dorpshuis in het 800 in-
woners tellende polder-
dorpje Nieuwer Ter Aa.
;,De communicatie met
de gemeente Stichtse
Vecht verliep stroef," ver-
lelt Theo den Hertog, de
nieuwe voorzitter. Maar
het dorpshuis Ons Ge-
noegen floreert nu.
DOUWE ANNE VERBRUGGE

itu.rt"iding rroor de stroeve cornmu-
nicatie waren de aangekondigde be-
2uinigingen en het dreigende verlies
van een aantal voor het dorpshuis
i.
belangrijke voorzieningen. Het zou

$e doodsteek betekenen.

, Samen met het nieuwe bestuurs-
pid Hugo ten Brink ging Den Hertog

laan de slag om uit de impasse te

fkomen. Den Hertog: ,.Het dorpshuis

lvervult een spilfunctie, onder geen

lbeding mochten we die kwijtraken."
De gesprekken met wethouder

lJaap Verkroost en zijn ambtenaren
verliepen constructief. De bieb - in
afgeslankte vorm - bleef en de peu-

Iterspeelzaal (in gewijzigde opzet) is

Iterug van weggeweest.

Frisse btik
Ten Brink haast zich te zeggen dat
er niet zoveel problemen met de ge-
meente waren. ,,De sfeer over en
weer was niet goed meer. Soms
helpt een frisse blik dan."

Een van de voorwaarden die het
dorpshuis van de wethoude-r mee-
kreeg, was dat de Draaienezen (in-
woners van het dorp: in de volks-
mond wordt Nieuwer Ter Aa ook

A Hugo ten Brink (1) en Theo den Hertog hebben het dorpshuis Ons Genoegen nieuw elan gegeven. Op de
achtergrond 't Winkeltje van Ter Aa. FoTO DOUWE ANNE vERBRUGGE

wel 'Draai' genoemd) zelf meer ini-
tiatief moeten tonen om het dorps-
huis bruisend te houden. Aan voor-
malig ondernemer Theo den Hertog
waren die woorden wel besteed.

,,Zulke uitdagingen maken ons
strijdbaar. Voor het onderhoud van
het dorpshuis willen we straks
graag de kennis en kunde binnen
het dorp aanspreken. Daarbij heb-
ben we 't Winkeltje van Ter Aa
nieuw elan gegeven."

,,Dit supermarktje, dat aan dorps-
huis Ons Genoegen is verbonden, is

de vondst van de eeuw. Het brengt
reuring in de tent. En inkomsten. Zo
verkopen we vlees en kaas uit de
eigen regio. Topproducten en ze zijn
niet aan te slepen. We hopen dit jaar
een winkelomzet van 90.000 euro
te halen."

Vrijwilligers
,,H6, die Hugo! Hoe is ie?" roept een
Draaienees met een boodschappen-
tas ondet de arm. Dorpelingen
lopen het dorpshuis in en uit. Ten
Brink groet wolijk terug maar praat

gepassioneerd verder: ,,Weet je, er is
hier fysiotherapie, een kapper, gyrn,
een bieb, volleybal, binnenkort is er
jeugdjudo en de peuters tuimelen
weer over elkaar heen. En dat alle-
maal dankzij heel veel wijwillige
inzet, daar draait het dorp op."

,,En oh ja, komende zomer kun je
hier kano's huren; kun je zo het ri-
viertje De Aa op. Dat is een van de
oudste rivierijes van Nederland. En
wist je dat de dorpskerk ouder is
dan de stad Amsterdam?" onder-
wijst hij.


