
De Orgelman draait graag in Tienhoven
Met Kerstmis was hij er weer met zijn draaiorgel om met kerstliedjes
de sfeer te brengen bij het ontsteken van de kerstboom bij de Veen- 
kluit. De ‘orgelman’ uit hobby is Paul Smits, die in Tienhoven niet
alleen een mooie woonplek vond, maar ook in de oude boerderij aan
de Laan van Niftarlake voldoende ruimte kreeg voor het stallen van
zijn pierementen. Hij haalde er ook een van stal op Koninginnedag om
bij het Regthuys bij te dragen aan de feestelijke Oranjesfeer.

Paul Smits heeft altijd al belangstelling gehad voor mechanische muziek. Hij verzamelde oude gram- 
mofoons en platen uit de periode 1890 tot in de jaren dertig. Tien naar geleden kocht hij een eerste draai- 
orgel. De Grote De Cap van Mina van Es. Mina was de orgeldraaister, die de Rotterdamse volksbuurt
Crooswijk tot zestig jaar geleden met dit orgel opfleurde. Binnenkort wordt het pas gedrukte boek “Daar is
de orgelman” gepresenteerd, waar hij als voorzitter van de club van draaiorgelvrienden nauw bij betrokken
is. Daarin staan verhalen over de geschiedenis van het draaiorgel en de cultuur daar omheen. Heel vroe- 
ger was het buikdraaiorgel veelal in handen van ‘zigeuners en landlopers’. Vandaar de bij naam ‘orgel van
barbaren’ die aan dit ambacht kleefde. Die naam verbeterde in het begin van de twintigste eeuw, toen het
draaiorgel anders werd geëxploiteerd. Eigenaren als Perlee en Möhlmann verhuurden het orgel aan meer
betrouwbare draaiers. Paul verdient niets met zijn hobby en besteedt wel geld aan reparatie en onderhoud.
Dat tekent zijn betrokkenheid met
dit instrument, zoals hij ook sterk
betrokken is bij Feyenoord, de
AVRO (voorzitter), de RET (pre- 
sident commissaris), de KNVB
stichting meer dan Voetbal, en
nu dan Tienhoven. De elek- 
trotechnische ingenieur en IT des- 
kundige heeft in Tienhoven een
goed woongevoel gevonden,
toen hij dertien jaar geleden van
Waddinxveen naar de hem ge- 
liefde Vechtstreek verhuisde: “En
dat goede gevoel is gebleven.”
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Van uw bestuur
Sinds de ALV van september zijn
we in de nieuwe samenstelling
aan de slag gegaan. Iedere 1e
maandag komen we bijelkaar om
alle bestuurlijke punten en input
van de werkgroepen commu- 
nicatie, jeugd, ouderen, natuur
en verkeer te bespreken. In no- 
vember hebben we met elkaar de
plannen voor 2009 besproken en
het budget vastgesteld. We gaan
op dezelfde wijze nog meer
doen, wij hopen dat u dat ook
zult waarderen!

De afgelopen weken is u niet ont- 
gaan dat onze zustervereniging
Bethunen zich heftig heef verzet
tegen de plannen van AGV/- 
Waternet. Even leek het erop dat
alles in rustiger vaarwater ge- 
komen was nadat met partijen
voor een half jaar rustpauze was
besloten. Helaas bleek later dat
AGV toch nog voor de verkie- 
zingen het waterpeil besluit wilde
agenderen en ook nu heeft aan- 
genomen. Wij zijn in regelmatig
overleg en hebben de laatste be- 
stuursvergadering unaniem be- 
sloten dat wij de Bethunen vol- 
ledig zullen (onder)steunen in
hun en onze zaak.

De komende weken vind er weer
overleg plaats. De werkgroep
Natuur zal ons hierin onder- 
steunen. Op de website vind u de
laatste stand van zaken. We zijn
voornemens om op 21 januari
een Waterpeil-informatie avond
te organiseren.

De ontwikkelingen rondom de
Veenkluit is een ander belangrijk
aandachtspunt. In oktober ont- 
vingen wij een brief van het be- 
stuur die graag met ons aan tafel
willen voor overleg. Wij doen dit
uiteraard graag en Wethouder
Verkroost neemt het initiatief om
het overleg op te starten. Tijdens
onze laatste bespreking met de
gemeente op 17 oktober hebben
wij bevestiging gekregen dat er
geen nieuw- of verbouw- 
procedures gestart zullen worden
voordat de plannen aan de be- 
woners zullen zijn voorgelegd. Al
met al positieve wendingen om
constructief met elkaar aan de
slag te kunnen gaan. De nieuwe
werkgroep Visie op Tienhoven -
Oud Maarsseveen zal hier een be- 
langrijke rol in gaan spelen. We
hopen dat deze werkgroep qua
bezetting in het nieuwe jaar vol- 
tallig zal zijn en als klankbord ons
in de komende jaren kan helpen
om ons dorpskarakter te blijven
behouden. 

De werkgroep communicatie
krijgt versterking en zal volgend
jaar de website gaan vernieuwen
en regelmatiger updaten. We zijn
hier erg blij mee en hopen dat er
nog een paar vrijwilligers zich
zullen aansluiten om deze en- 
thousiaste werkgroep te onder- 
steunen. 

Voor de kleintjes is er weer een
leuke filmmiddag geweest. Er
waren 40 kinderen, de opkomst
blijft maar stijgen. Ook de bingo
avond voor de oudere jeugd was
goed bezet met zo’n 30 kinderen.
Door het grote succes zal er nu
voor volgend jaar een nieuw
scherm en bingo apparaat aan- 
geschaft worden.

Steeds meer ouderen komen
iedere woensdagochtend van
10-12 uur in het dorpshuis ge- 
zellig voor de koffieochtend bij- 
elkaar. Iedere keer is er een spre- 
ker uitgenodigd, het is de moeite
waard. De PC internet cursus,
schildercursus OVP en de rea- 
nimatie cursus zijn zeer suc- 
cesvol. Maak er gebruik van, het
is erg goed georganiseerd en
gezellig.

Voor de schooljeugd staat er in
2009 een leuke natuurloop op de
rol. De werkgroep Natuur heeft
dit initiatief met de scholen ge- 
nomen en we hopen dat er meer
natuur activiteiten voor de jeugd
georganiseerd zullen worden.

Samen met de gemeente zal de
komende periode de schoolzone
veiliger worden gemaakt. De werk- 
groep Verkeer is hier bij betrok- 
ken om dit mee te helpen rea- 
liseren. 

Dit en nog veel meer doen we
voor u. Als u ook wilt meehelpen,
laat ons het weten. Samen staan
we sterker, dat is soms hard
nodig en ook gewoon leuk om
met elkaar onze fijne leefom- 
geving verder te versterken.

PS: vult u de bijgevoegde en- 
quete voor ons in? De laatste
keer kregen we er te weinig terug.
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Bibliotheek Tienhoven vraagt vrijwilligers
We zijn op zoek naar iemand die eens in de veertien dagen op maan- 
dagmiddag in het servicepunt in de Veenkluit in Tienhoven de uitle- 
ning wil verzorgen. Van 15.15 tot 18.15 uur is het servicepunt open.
We zoeken iemand die het leuk vind om met boeken te werken.Op
deze middag verwerk je de materialen, d.w.z. innemen, uitlenen, ver- 
lengen etc. Ook het plaatsen van reserveringen is onderdeel van deze
middag.

Hoogheemraadschap AGV verwijt provincie lafheid
Met de verwijten “laf” en “gebrek aan durf en visie” heeft het Hoog- 
heemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) ongewoon fel en
ondiplomatiek uitgehaald naar de provincie Utrecht. Dat gebeurde tij- 
dens de openbare vergadering in Amsterdam. Op deze vergadering
op woensdag 25 november is door het algemeen bestuur besloten tot
verhoging van het waterpeil in de Bethunepolder. Dat nu werd be- 
sloten was op zich al een merkwaardige zaak. Immers de provincie
Utrecht, de gemeente Maarssen, de Landbouworganisatie LTO, de
Landinrichtingscommissie Noorderpark en de bewoners organisatie
van de Bethunepolder hadden gevraagd dit besluit een half jaar later
te nemen.

Bewoners Bethune protesteren tegen vernatting van
hun polder
In het eerste weekend van november is een protestactie los gebar- 
sten van bewoners van de Bethunepolder. Langs de Maarsse- 
veensevaart werden protestborden geplaatst, waarmee de bewoners
overduidelijk te kennen gaven het niet eens te zijn met de natuur- 
plannen van Waternet in de Bethunepolder.

Ook gaven zij met de borden aan het onacceptabel te vinden, dat de
provincie Utrecht volgens hen in de besluitvorming min of meer buiten
spel staat en dat Waternet de lakens uitdeelt in de polder. Waternet is
de weinig transparante uitvoerende organisatie van het Amsterdams
Drinkwaterbedrijf, de Dienst Waterwerken en Riolering en het Hoog- 
heemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. In de loop van de
eerste week van november volgden meer protestborden verspreid
over de hele polder.

De aanleiding tot dit uitstel was de grote protestactie van de inwoners tegen ‘vernatting’ van hun polder
door een waterpeilverhoging. Langs de Maarsseveensevaart en elders in de polder zijn protestborden ge- 
plaatst. Daarmee gaven de bewoners overduidelijk te kennen het niet eens te zijn met de natuurplannen
van Waternet in de Bethunepolder. De adempauze in de besluitvorming had benut kunnen worden om
meer duidelijkheid te krijgen over de gewenste inrichting en het toekomstige beheer van de polder en over
de te realiseren natuurdoelen. De vergadering in het Amsterdamse hoofdkantoor van het Hoogheem- 
raadschap werd bijgewoond door bijna vijftig inwoners (een bus vol) uit de polder en Tienhoven, die met
spandoeken en gezang duidelijk hun mening gaven.

De grote meerderheid van het algemeen bestuur van AGV trok zich
niets aan van de protesten noch van het verzoek tot uitstel van Maars- 
sen en de provincie. De vergadering werd bijna een half uur ge- 
schorst, omdat de presterende Tienhovenaren zich naar de mening
van dijkgraaf De Bondt voor teveel commotie zorgden. Die ontstond,
omdat de beraadslagingen op de hoge publieke tribune nauwelijks te
volgen waren. Uiteindelijk kreeg het bezoek toestemming in de zaal
zelf plaats te nemen. De provincie Utrecht moet overigens dit peil- 
besluit eerst goedkeuren voor het in werking kan worden gesteld.
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De Zuwe zorg helpt zorgen
De Zuwe zorgt en helpt zorgen. Ze verleent zelf zorghulp en bemiddelt bij het verkrijgen van hulp en dien- 
sten. Met die wetenschap konden de senioren vanuit de Veenkluit ‘gerust’ naar huis kuieren. Ze hadden zo
even de uitleg gekregen van Cockie Versluis en Herman Schreurs, medewerkers van de zorginstelling
Zuwe, over de mogelijkheden van de hulpverlening bij lichamelijke of geestelijke ongemak.
De hulpverlening start vaak bij de huisarts. Ton Dapper : “Als de mensen na een ongeluk of om andere
reden een hulpmiddel nodig hebben dan verwijzen we ze naar de Zuwe, die ze verder kunnen helpen. Dat
kunnen ze doen via hun thuiszorgwinkels. Gaat het om patiënten, die zorg thuis nodig hebben of opge- 
nomen moeten worden dan verwijzen we ze naar het CIZ. Heel vaak gebeurt dit na gesprekken tussen huis- 
arts en begeleiders. De mensen kunnen ook rechtstreeks het CIZ bellen. Vroeger had je een verwijzing
nodig van huisarts, politie of maatschappelijk werk.” 
De financiering van de zorg op zich lijkt simpel. Daarvoor is in de meeste gevallen de AWBZ aan- 
spreekbaar. Maar dan moet wel eerst een indicatie van de noodzaak tot hulp gemaakt zijn door het CIZ,
het Centrum Indicatiestelling Zorgverlening, dat voor deze regio gevestigd is aan de Europalaan in Utrecht.
Met hun rapport kan de hulpbehoevende aankloppen bij de zorginstelling de Zuwe (0346- 584.584) .
Anders weer ligt de hulpverlening bij huishoudelijk werk of voorzieningen aan huis. Daarvoor moet aan- 
geklopt worden bij de gemeente, die huishoudelijke hulp toewijst. 
Deze ouderen bijeenkomst in de Veenkluit was georganiseerd door Bert van de Bunt en Ko de Goey van
de BTOM.

Veel sluipverkeer door Tienhoven
Een groot deel van het doorgaande verkeer door Tienhoven is sluipverkeer. Dat concludeert het Bureau
Goudappel Coffeng, dat in maart van dit jaar een kentekenonderzoek heeft gehouden. Het doorgaande ver- 
keer concentreerde zich op de route tussen Breukeleveen en de kern Maarssen. 
Uit het onderzoek komt naar voren, dat in de ochtendspit 1515 kentekens zijn genoteerd. Uit eigen kern
kwamen407 wagens en 483 wagens hadden bestemming Tienhoven. Doorgaand waren 625, die geen re- 
latie met Tienhoven hadden. Van de 28 vrachtwagens waren er 11, die onder de noemer doorgaand ver- 
keer vielen.
In de avondspit liggen de cijfers voor het sluipverkeer hoger. In totaal werden tussen 1877 auto’s gespot.
Bijna de helft (945) was sluipverkeer. Uit de kernen kwamen 423 auto’s en naar een bestemming in Tien- 
hoven reden 509 wagens. In het vrachtverkeer werden 16 van de 29 wagens aangemerkt als wagens van
het doorgaande verkeer. Bij dit kentekenonderzoek zijn op zeven punten gegevens genoteerd. Die punten
waren: Herenweg (2x) , Nieuweweg, Middenweg, Heuvellaan, Oudedijk en Maarsseveensevaart. 
Volgens het bureau zouden maatregelen tegen sluipverkeer er toe kunnen leiden, dat de hoeveelheid ver- 
keer op de Laan van Niftarlake in de spituren met 30 tot 40 % afneemt. Daarbij wordt aangetekend, dat
dan ook het ‘eigen verkeer’ daar van hinder kan ondervinden. 
Op vragen van Mona Toet van de BTOM werkgroep Verkeer deelde de gemeente nog mee, dat de ge- 
kozen datum, 27 maart, te beschouwen is als een representatieve dag. Het tellen op meerdere dagen acht
de gemeente niet noodzakelijk. Dat zou volgens de gemeente ook te duur zijn circa 6000 euro per tel- 
ling. De Verkeerswerkgroep is nog in gesprek met de gemeente over de gevolgen van dit onderzoek.

Natura 2000 slecht gepresenteerd
Begin november is in Lapershoek in Hilversum een informatie bijeenkomst gehouden over Natura 2000.
Dat gaat over een Europees netwerk van natuurgebieden, waarvan de Bethunepolder en de polders ten
oosten van Tienhoven ook deel van uitmaken. Een boeiend onderwerp, maar slecht gepresenteerd door
de provincies Noord Holland en Utrecht. Dat blijkt uit het verslag van Marvin Egberts, die als lid van de
Milieu Werkgroep van BTOM daarvan een verslag heeft geplaatst op de website. Er was een groot aantal
bewoners van Tienhoven, uit de Molenpolder en de Bethune polder naar toe gekomen. De zaal was te
klein en de spreektijd voor het grote aantal aanwezigen uiteraard ontoereikend. 

Zijn kritische mening werd gedeeld door mevrouw Visser ’t Hooft, die namens de bewonersvereniging Be- 
thunepolder de bijeenkomst bijwoonde. Zij schrijft in een artikel voor de Nieuwsbrief BBB: “Talloze op- 
merkingen over de waardeloze opzet van deze avond: te kleine ruimte voor zoveel mensen, eigen inbreng
komt daardoor niet van de grond, tekort van te voren aangekondigd of helemaal niet uitgenodigd, slechte
voorzitter die de zaak niet in de hand had.”

Kortom een matige bijeenkomst voor een bovenmatig belangrijk onderwerp.
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Viswedstrijd voor de jeugd van de Visserijvereniging
Op zaterdag 27 september organiseerde de Visserij vereniging Tien- 
hoven een viswedstrijd voor hun jeugdleden. Het weer was schit- 
terend, maar voor het vissen te mooi, waardoor ze maar moeizaam
wilde bijten. Met 21 deelnemers werden er precies 21 vissen gevan- 
gen. Ondanks deze slechte vangsten was het een gezellige boel. Met
de verstrekte limonade, chips, warme gehaktballetjes en halve rook- 
worsten wisten de deelnemers wel raad, maar ook dit wist de vis niet
te verleiden om goed te gaan eten. Na afloop volgde de prijs uitrei- 
king, waarbij alle deelnemers met een mooie prijs werden verrast.

De fraaie trofeeën voor de plaatsen 1 t/m 3 werden gewonnen door: 
1e Floris de Kruijff met 5 vissen, totale lengte 72 cm, hij won tevens de fraaie wisselbeker. 
2e werd Alex van de Schaft met 4 vissen, totale lengte 54 cm. 
3e werd Pepijn de Kruijff met 3 vissen, totale lengte 41 cm. 
Deze wedstrijd werd mogelijk gemaakt door de bijdrage van sponsors Sanders Hengelsport, Firma Vos- 
kuilen, Aannemersbedrijf ter Reehorst, en natuurlijk de gastvrijheid van Fam de Kruijff, 
waardoor we ook dit jaar weer op hun akker mochten vissen.

Uit het Archief.
Zoals in het voorgaande verslag vermeld was er op de ‘Ouderen
Soos’ voorlichting over de dienst verlener ZUWE . Terwijl ik luisterde
naar de uiteenzetting dacht ik aan een artikel uit een van de plak- 
boeken van Theo Schouten. ‘ Tienhoven wil auto voor wijkzuster’ We
gaan dan ruim 40 jaar terug in de tijd, 1964. Zoals ik al eerder schreef
in een kroniek had Tienhoven nog een eigen afdeling voor de thuis- 
hulp, de wijkverpleging van de Stichting Groene Kruis, gevestigd in
een van de bunkerhuizen in het Rode Dorp aan de Nieuwe weg. De
wijkverpleegster ‘Zuster Bambergen’ reed op een bromfiets haar pa- 
tiënten af in Breukeleveen, Tienhoven [ook Oude Dijk] en Oud -
Maarsseveen.

Zomers misschien wel aangenaam maar ‘s winters een koude bedoening en tijdrovend. In het kranten- 
bericht staat dat in de omliggende dorpen de wijkverpleging al de beschikking had over een auto. Tien- 
hoven wil dus niet achterblijven. Er wordt een comité van aanbeveling opgericht met als ere -voorzitter Jhr.
J. Huydecoper, dat de leden van het Groene Kruis [460] verzoekt om een bijdrage. Er is zelfs al één toe- 
gezegd van fl. 100.00! Ook Maarssense industrieën worden aangezocht omdat veel inwoners daarin werk- 
zaam zijn. Een jaar later, november 1965 is het zover, het Groene Kruis krijgt haar auto, er is Fl. 5381.00
gulden opgehaald! Genoeg voor een V.W. Kever 1200, die toentertijd vanaf fl.4660.00 te koop was. De
heer Van Ee, die de penningen van het Kruis beheerde vindt het boven verwachting, daar men net dat jaar
de contributie heeft verhoogd tot f. 20,- ! Zuster Bambergen heeft in de maanden ervoor haar rijbewijs ge- 
haald, de bromfiets kan die winter dus in de schuur blijven staan.Onder toeziend oog van de bestuursleden
Hogenhout en Van Ee overhandigt voorzitter Pak de sleuteltjes voor Het Olde Regthuys, omlijst door het
fanfarecorps Soli Deo Gloria, waarbij zuster Bambergen zichtbaar onder de indruk zegt: “Ik weet wat be- 
vroren wenkbrauwen zijn”. Voorafgegaan door een geluidswagen maakt zij daarna een rondrit om de be- 
volking het ‘royale’ geschenk te tonen, zo staat er geschreven.

Handige NS.
Dat is handig van onze Spoorwegen. Een reclame in het bushokje
aan de Looydijk in Tienhoven voor een snelle rit van Breukelen naar
Utrecht. Een ferme op de fluit blazende conducteur ziet het wel zitten.
Maar hoe moeten wij dat doen. Eerst met de auto naar Breukelen? Of
op de fiets dan wel te voet? Of eerst naar station naar Maarssen, de
trein naar Breukelen en dan in een stief kwartiertje naar Utrecht? Na
korte tijd werd de reclame weggehaald. Maar weer een paar dagen
later kregen alle inwoners een folder thuis met dezelfde ferm fluitende
conducteur. In die folder ook de mededeling, dat we voor de halve
prijs met de bus mogen. Misschien kunnen we de fluitende con- 
ducteur melden bij Soli Deo Gloria. Of uitnodigen voor de Konin- 
ginnedag optocht, als komische noot.
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Soli Deo Gloria hoopt op
aanwas door
schoolproject
De aanwas met nieuwe leden is
essentieel voor het behoud van
de muziekvereniging Soli Deo Glo- 
ria. Dat staat in de brief, die de
vereniging laatst aan donateurs
en leden heeft toegestuurd.
Daarin wordt een oproep gedaan
aan mensen, die wel eens
hebben overwogen om muziek te
gaan beoefenen contact op te
nemen voor een kennismaking.
Volgens voorzitter Elly Methorst
is de afgelopen tijd prima ge- 
werkt met een bijna volle be- 
zetting. Er werd gerepeteerd voor
het reünieconcert, dat eind no- 
vember is gehouden in de
Veenkluit.
De naam geeft al aan, dat hier ook sprake was van een reünie met oud-leden, die Soli Deo Gloria verlaten
hebben vanwege verhuizingen, studies of andere hobby’s. 
“Die twintig leden kwamen voor dit speciale concert en de daaraan vooraf gaande repetities uit de regio
maar ook uit bijvoorbeeld, Culemborg, Utrecht, Maartensdijk, Nijkerkerveen, Harmelen, Loosdrecht en Am- 
sterdam. Die afstand is voor een paar keer wel te overbruggen geweest. Maar veel van die oud orkest- 
leden hebben dichter bij huis een muziekgezelschap gevonden, waarin ze hun partijtje kunnen meeblazen.
Hoewel er onder die oud leden ook wel enigen zijn, die er toch over denken weer voor goed terug te keren
naar Soli Deo Gloria.Het teruglopen van het aantal leden is overigens geen typisch Tienhovens ver- 
schijnsel. In het hele land kampen de muziekgezelschappen met tanende belangstelling, omdat er voor de
jeugd en ouderen zoveel meer te doen is in de vrije tijd. Elly Methorst is blij met een structurele aanpak
van het probleem. Dat gebeurt onder andere door een vervolg op het muziekproject op de basisscholen
onder coördinatie van Soli Deo Gloria. Met medewerking van de vorige dirigent, André Rave, is een les- 
pakket samengesteld dat op de scholen wordt gebruikt met ingang van het voorjaar van 2009. “We hopen,
dat door dit project toch weer scholieren enthousiast zullen worden voor muziek beoefening. Musiceren is
niet alleen een leuke hobby, maar het helpt kinderen ook in hun algemene ontwikkeling. De kinderen
kunnen zich muzikaal verder ontwikkelen middels de muziekschool. Die is wel in Vleuten gevestigd, maar
een dependance mogelijkheid in Maarssen of wellicht hier in Tienhoven behoort tot de mogelijkheden.”De
wens van de vereniging is om meer leden te krijgen. Met name in de bugelsectie, maar eigenlijk zijn voor
alle instrumenten nieuwe leden welkom. Het ideaal is, dat Soli Deo Gloria onder de nieuwe dirigent Peter
Tol constant kan blijven musiceren met een volledige en veelzijdige bezetting.

Sint bezoekt Ouderen soos
We zaten met een twintigtal gezellig bij elkaar aan de koffie en wie
komt er binnen? Sint Nicolaas met twee Pieten!! Gelukkig kenden wij
onze liedjes nog: Sinterklaasje kom maar binnen … De oude baas
schoof gezellig aan. Natuurlijk kwam het grote boek tevoorschijn. Co
de Goey, Bert van de Bunt, de beheerder Kees en nog een aantal
werden geprezen om hun activiteiten van het afgelopen jaar. De zak
kwam er niet aan te pas. Sint en Piet deelden met gulle hand boter- 
letters en pepernoten uit. Na een drankje - van al dat spreken kreeg
ook Sint grootendorst - ging het gezelschap uiteen. Sint beloofde wan- 
neer Tienhoven nog zonder natte voeten bereikbaar bleef, volgend
jaar terug te komen.

Baggeren van de Hoofdwatergang
Voor wat betreft de voortgang, met betrekking tot het verder baggeren van de hoofdwatergang. Het ligt in
de bedoeling om op 5 januari 2009 te starten met het 2e traject.
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Over het ontstaan van onze kunst en cultuurdag Tien- 
hoven Toont.
Initiatiefneemster is Else Maingay, die helaas in de zomer van 2005
veel te vroeg is overleden. Zij was ook de oprichtster van de Stichting
Concert in Tienhoven en bedacht dit eenmalige initiatief in 2000. Bij
eenmalig bleef het niet, want tot ver in de regio was enorm veel vraag
naar Tienhoven Toont…. Kunst Klank Kleur. Sindsdien beleeft onze
kunst- en cultuurdag haar eerste lustrum op de laatste zaterdag in sep- 
tember 2005. Er zijn inmiddels vele kunst- en klankactiviteiten in ons
dorp, maar door de ouderwetse ‘hokjesgeest’ was er nog weinig con- 
tact met elkaar. Door deze manifestatie ontstaat meer waardering
voor elkaars werk. Al jarenlang verzamelden enkele inwoners ma- 
terialen voor musea.

Wat bleek er allemaal te zijn, waar zelfs de inwoners geen weet van
hadden? Met live-muziekoptredens zowel klassiek als modern, ga- 
leries, musea en nog veel meer. Deze dag staat in het teken van
Kunst Klank Kleur. Ook de mooie natuur in dit gebied is steeds een on- 
misbaar element en gezien de grote opkomst blijkt dit evenement
steeds in een behoefte te voorzien. Er is weer een datum vastgesteld
voor de volgende Tienhoven Toont dag. Noteert u 26 september 2009
vast in uw agenda. De commissie is achter de schermen al weer druk
in vergadering over deze bijzondere dag. Het thema zal in teken staan
van muziek, voor en door jong en oud. Verder verklappen we nog
niets!  De commissie

Winterconcert in het oude kerkje in Tienhoven
De winter is begonnen en het oude kerkje in Tienhoven opent haar
deuren voor een bijzonder Winterconcert op vrijdag 12 december. Als
altijd op zelfde plaats, op dezelfde tijd, om half negen ’s avonds. Het
loopt nu al storm, want het Trio Belle Image zal optreden met Emmy
Verhey als stervioliste. Wie kent haar niet?

Is het niet als expert bij de Rijdende Rechter, dan wel als wonderkind, dat uitgroeide tot een van onze
meest befaamde internationaal bekende viooltalenten. Zij heeft ook jaarlijks een eigen festival in Zalt- 
bommel. In het Trio Belle Image speelt zij samen met Lodewijk Spanjaard, cello en Ed Spanjaard, piano.
Lodewijk Spanjaard studeerde tegelijkertijd af aan het conservatorium en aan de Universiteit van Am- 
sterdam als arts. Zijn dagelijks werk speelt zich af op de afdeling Epidemiologie van het AMC, zijn cello
laat zich horen in tal van kamermuziek ensembles. Ed Spanjaard maakt al jaren furore als chef-dirigent
van het Limburgs Symfonie Orkest en als gast-dirigent in alle delen van de wereld. Hij is tevens een be- 
genadigd pianist. Op 12 december staan werken van Mozart, Martin en Brahms op de muziekstandaards
van dit fameuze drietal. Spijtig voor wie nog kaarten voor dit bijzondere concert had willen bestellen: het
concert is al uitverkocht. Op woensdag 18 maart treedt het Brodsky Quartet op en als u daarvoor nog kaar- 
ten wilt bestellen, dan is het zaak om er ook nu weer snel bij te zijn: www.concerttienhoven.nl.

Amerikaan Paul Roberts tekent de Bethunepolder
Hij houdt van het open landschap. Vooral dat van de Bethunepolder,
die hij enkele weken lang tekende. Hij is de 61 jarige Paul Roberts,
een met een Nederlandse vrouw getrouwde Amerikaan. Zijn vrouw is
vertaler. Beiden zijn enkele weken in ons land en bewonen een ap- 
partement van familie in het Wilhelminapark in Utrecht. “Ik hou van de
openheid, die hier en daar gebroken wordt door de boerderijen. Ik heb
al heel wat boerderijen hier in de polder getekend.

Die weidsheid en tegelijkertijd de intimiteit in de polder vind ik mooi.” Op de fiets, tekengerei achterop, trekt
hij vanuit Utrecht regelmatig onze kant op. Hij was ook al eens in de buurt van Montfoort, maar dat sprak
hem minder aan. De Bethunepolder heeft zijn hart gestolen. Hij weet inmiddels, na een ontmoeting met
boer Willem van der Linden, dat ook jonge mensen nog trek hebben in het boerenbedrijf. Paul, neemt hier
de tekenend aan de Maarsseveensevaart de pas verbouwde en met riet gedekte boerderij, in het vizier.
Jammer dat zijn werk hier niet te zien zal zijn, want uitwerken doet hij pas als hij weer terug is in Spanje,
waar hij en zijn vrouw nu wonen.
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Kerstnacht rondgang Soli Deo Gloria Tienhoven.
Dit jaar start de rondgang iets voor 23.00 uur en er wordt nu in totaal op acht plaatsen gestopt waar on- 
geveer 15 minuten wordt gespeeld. Enkele bereidwillige dorpsgenoten bij de hieronder genoemde locaties
brengen de luisteraars in kerstsfeer en Soli Deo Gloria hoopt u op deze wijze een bijzonder muzikaal
moment voor de kerst mee te geven.De plaatsen en richttijden waar in de nacht van 24 op 25 december
wordt gespeeld treft u hierna aan; 

Ca. 22.45 uur Dwarsdijk ( ter hoogte van de molen ) 
Ca. 23.15 uur Laan van Niftarlake ( Café Het Olde Regthuys ) 
Ca. 23.40 uur Molenpolder ( Oudedijk 50, fam. Van Dam ) 
Ca. 00.05 uur Looydijk ( Café Het Kikkertje ) 
Ca. 00.35 uur Breukeleveen ( Herenweg 39, fam. Den Ouden ) 
Ca. 00.55 uur Loosdrecht ( De Rietschans, fam. Menderink ) 
Ca. 01.15 uur Loosdrecht ( Nieuw Loosdrechtsedijk 222 ‘Pijl Watersport’ ) 
Ca. 01.45 uur Ds. Ulferslaan ( Dorpshuis) afsluitend ism BTOM een glaasje Gluhwein drinken

Overige kerstactiviteiten van Soli Deo Gloria 
• De Kerk van Tienhoven heeft de kerstavonddienst op 24 december 2008 naar 22.00 uur op de avond ver- 
plaatst. De traditionele kerstnacht rondgang van SDG begint zoals gebruikelijk om 22.45 uur. Het is dus
SDG om organisatorische redenen onmogelijk gemaakt muzikaal aanwezig te zijn bij de kerstavonddienst.
Om u toch in de gelegenheid te stellen een kerstzangavond met muzikale begeleiding van SDG bij te
wonen, organiseert SDG, in overleg met de Kerk, op vrijdag 19 december 2008 een kerstzangdienst in de
Kerk te Tienhoven, aanvang 20.00 uur. 

• Soli Deo Gloria verzorgt de muzikale begeleiding van de Volks-kerstzangdienst op zondag 21 december
2008, in Kerkcentrum De Ark, Duivenkamp 844 te Maarssen, aanvang 19.00 uur. 
Wij hopen op uw warme belangstelling en wensen u alvast fijne kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.
www.sdgtienhoven.nl tel. (0346) 28 19 03 / (06) 146 447 95

BTOM wenst een ieder fijne feestdagen en een gezond 2009

Evenementenagenda Tienhoven & Oud-Maarsseveen
24-12-2008 Soli Deo Gloria: Kerstrondgang in Tienhoven (zie onderstaand);
05-01-2009 Eerste werkdag van de nieuwe wijkbeheerder voor het Buitengebied, Jacobine Klijberg;
08-01-2009 Nieuwjaarsborrel voor alle inwoners door BTOM en Dorpshuis De Veenkluit, van 19.00 -

21.00 uur;
21-01-2009 BTOM info-avond waterpeilen;
11-03-2009 BTOM in samenwerking met alle verenigingen van de dorpen een info-avond;
13-03-2009 deadline inleveren kopij “De Dwarskijk”, volgende verspreiding ca. eind maart 2009;
18-03-2009 Stichting Concert in Tienhoven: Voorjaarsconcert met “Brodsky Quartet” in de kerk (LvN

62), aanvang 20.30 uur;
Woensdagen Iedere woensdagmorgen vanaf 10.00 uur de koffie ontmoetingsochtend, met eens per

maand thema ochtend in dorpshuis De Veenkluit.

Lantaarnpaal omringd door borden
Er wordt door BTOM bekeken of in Tienhoven een agenda bord ge- 
plaatst zou kunnen worden. Dus voor aankondigingen van concerten,
sportevenementen, dorpsactiviteiten of andere zaken, die de aan- 
dacht van de passanten waard is. Er zijn voor- en tegenstanders. Een
dergelijk bord is al geplaatst op het punt, waar de automobilist Maars- 
sen binnen rijdt. Wie nu ziet wat allemaal op de hoek
Heuvellaan-Maarsseveensevaart aan de “lantaarnpaal” wordt ge- 
hangen zal niet verbaasd zijn dat het wat netter en overzichtelijker
kan. Of is dat niet nodig? Wie daarover een mening kan geven, kan
die kenbaar maken aan de bewonersvereniging BTOM.
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