
Koeien horen thuis in polder
Willem en Gerdien wonen midden in de Bethunepolder. Ze kijken van hun boerderij aan de Griendweg
tegen een donkere streep in de verte: Tienhoven. Ze kennen er bijna niemand. De blik naar de andere
kant van de polder gericht zien ze hun bonkige groene land, hun koeien en wat huizen in de polder. Ze
kennen er alleman. Het tekent Willem van der Linden, de boer. Gehecht aan het groen van zijn land, zijn
koeien en zijn boerenbedrijf. Hij heeft de omschakeling gemaakt naar het biologische boeren. Geen grote
stap voor hem, omdat hij al enkele jaren geen kunstmest meer gebruikt . Noch mag er gespoten worden
om onkruid te verdelgen. Hij verzorgt er 170 zoogkoeien, die her en der verspreid door het land lopen of op
stal staan. Daarnaast is en nog veel jongvee, kalveren en stiertjes, alles bij elkaar zo`n 370 dieren.Het is
slachtvee en fokvee van het ras Blonde Acquitaines en Dikbillen. Het meeste land is gepacht van Staats- 
bosbeheer en het Amsterdams Drinkwaterbedrijf ook wel bekend als Waternet. Als jongen van drie jaar
stond hij al stampvoetend bij zijn moeder om haar duidelijk te maken, dat hij wilde boeren. Dat moeten de
genen van zijn grootvaders zijn geweest, die boerde. Maar vader was automonteur en zijn broer doet nu
ook in auto’s. Kleine Willem hield zijn kinderdroom echter vast. Toen hij veertien was, huurde hij zijn eerste
stukje land en kocht een kalf. Dat werden er twee, drie, later zes en zo groeide langzamerhand zijn bedrijf.
Zijn opleiding en kennis kreeg hij via de middelbare en later de Hogere Landbouwschool (Dronten). Het bi- 
ologisch boeren doet hij niet zozeer vanwege een hogere prijs voor het slachtvee: “Er zit voor ons boeren
niet veel verschil tussen gewoon slachtvee en biologisch slachtvee. De meerprijs, die de klant daarvoor bij
de slager moet betalen blijft vooral bij de tussenhandel of gaat op aan de meer omslachtige manier van ver- 
werking. Maar biologisch boeren past goed bij de polder en we gaan met de tijd en de natuur mee.Met bi- 
ologische melkveehouderij zou meer te verdienen vallen, omdat de biologische melk gretig afgenomen
wordt. Die is geschikt voor biologische zuivelproducten, zoals biogarde en yoghurt. Daar betalen de
mensen graag meer voor. Koeien fokken en houden is altijd zijn grote passie en hobby geweest.

 Koeien fokken en houden is altijd zijn grote passie en hobby ge- 
weest. Hij heeft na zijn opleiding op een accountantskantoor gewerkt,
maar hield al als hobby wat vee. Langzamerhand verlegde hij zijn
werktijd van kantoor naar het land, waar hij eigen baas kon zijn. Pas
vijf jaar geleden kreeg hij de kans. De boerderij van de gebroeders De
Wilt kwam na het overlijden van Hennie vrij. Toen kon hij zijn huidige
boerenwoning aan de Griendweg betrekken. Hij beschikte nu over vol- 
doende land en stalruimte om zijn zoogkoeienbedrijf te ontwikkelen.
Zorgen heeft hij wel over de toekomst.

Hij ziet de natuurplannen voor de polder niet zo zitten. Als er veel drasland ontwikkeld wordt, boerenland
wordt afgegraven, zal er ergens gecompenseerd moeten worden. Maar waar? Nu al heeft hij problemen
met de doorsteek, die vanaf Tienhoven gemaakt moet worden als wandelpad naar het bosje van Robert- 
son. Dwars over zijn land. Waar komt die compensatie vandaan, “De wandelaars zijn welkom bij me, maar
ik moet daar niet op achteruit gaan. Dat geldt ook voor de natuur. Zijn de mensen in Tienhoven nu gebaat
bij veel riet in de polder zonder koeien of hebben ze ook liever koeien op het land.” Hij wil blijven boeren.
Droomt zelfs van een melkveebedrijf. Voor hem of wellicht hun kinderen: Thamar (1,5 jaar) en de pas ge- 
boren tweeling Boaz en Job.
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Ik wil iedere schijn van belangen
verstrengeling voorkomen en heb
derhalve gekozen af te treden als
voorzitter van de BTOM. Met
heel veel plezier heb ik de afge- 
lopen jaren de tijd vrijgemaakt
voor de BTOM en heb ik erg ge- 
noten van alle contacten, over- 
leggen en successen vanuit mijn
functie als voorzitter van de
BTOM. Ik kijk dan ook met erg
veel plezier terug op deze leer- 
zame periode. Er is (nog) geen
opvolger voor het voorzit- 
terschap. Vice-voorzitter Pieter
Walhof zal waarnemend voor- 
zitter zijn. Als geen ander weet ik
dat het zittende bestuur over de
flexibiliteit en de doorzet- 
tingskracht beschikt om aan de
toekomst van BTOM een goede
invulling te geven. Ik dank het be- 
stuur en de werkgroepleden voor
de plezierige tijd die ik samen
met hen heb mogen ervaren en
wens hen alle succes toe voor de
toekomst. Ikzelf zal actief blijven
in enkele werkgroepen van
BTOM.

Richard Klomp

Kijkt u ook eens op onze
website www.btom.nl

Uitslag enquéte
In augustus 2008 is onder de
leden van BTOM digitaal een en- 
quête verspreidt. Op basis van
de uitslag van deze enquête zal
BTOM haar toekomstig beleid en
activiteiten afstemmen. Wij zijn er
immers om uw belangen te be- 
hartigen en vinden wij uw mening
erg belangrijk. Echter de respons
(9%) is te laag om de uitslag re- 
presentatief te noemen. Het en- 
quête formulier is inmiddels voor
iedere inwoner van Tienhoven en
Oud-Maarsseveen te down- 
loaden op de website (w- 
ww.btom.nl). Hierbij het verzoek
de vragenlijst ingevuld te re- 
tourneren voor 30 oktober 2008,
aan bestuur@btom.nl of in de
brievenbus aan de Laan van
Niftarlake 39A. In de volgende
nieuwsbrief zal de definitieve uit- 
slag bekend gemaakt worden.

Midzomerborrel
Op 29 juli is een midzomerborrel
bij een van onze sponsoren, café
‘t- Kikkertje gehouden. Het was
de afsluiting van het seizoen voor
het bestuur en de werk- 
groepleden van de BTOM; als
waardering voor de inzet en ter in- 
spiratie voor komend seizoen.
Daarna begon het zomerreces
tot eind augustus.

Richard Klomp treedt
terug als voorzitter
In 2005 ontstond er een groepje
initiatiefnemers die voornemens
waren de vroegere “Dorpsraad
Tienhoven” een doorstart te
geven. Aan dit initiatief, in het
belang van Tienhoven en Ou- 
d-Maarsseveen, wilde ik graag
mijn steentje bijdragen. Mijn per- 
soonlijke missie is altijd geweest
het verkleinen van de “kloof”
tussen de autochtone inwoners
en de allochtone inwoners (ook
wel “import” genoemd). Het ini- 
tiatief werd omgezet in het op- 
richten van een bewo- 
nersvereniging, een vereniging
om continuïteit te waarborgen,
een heldere structuur te hebben
en leden met ieder een stem- 
recht. In oktober 2006 zaten we
bij de notaris, met de statuten
onder de arm en BTOM was
vanaf dat moment een feit. Nu
twee jaar later heb ik een lastige
keuze moeten maken. Door mijn
beroepswerkzaamheden, ben ik
zakelijk ook betrokken geraakt bij
de ontwikkeling van Tienhoven
en Oud Maarsseveen.
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Jaarvergadering woensdag 24-09-2008
Door een ongeval, brand en verhuizing is de jaarvergadering van juli 2008 helaas verschoven naar 24 sep- 
tember 2008. Het bestuur heeft op de jaarvergadering haar activiteiten en die van de werkgroepen, vanaf
begin 2008 tot heden gepresenteerd aan haar leden. Het bestuur had te kampen met lichte onder- 
bezetting. De werkgroepen zijn bijzonder actief geweest en ook voor de nabije toekomst hebben de werk- 
groepen concrete plannen. De activiteiten van de werkgroepen worden bijzonder gewaardeerd door onze
leden en overige bewoners: denk hierbij aan de Kikkerloop, schildercursus, computerles, reani- 
matiecursus, koffieochtenden voor de ouderen, bingo- en filmevenementen voor de jeugd en deze nieuws- 
brief “De Dwarskijk”.

Mona Toet nieuw lid BTOM bestuur
Mona Toet heeft zichzelf beschikbaar gesteld als kandidaat be- 
stuurslid. Het bestuur heeft derhalve Mona Toet voorgedragen als be- 
stuurslid en dit ter goedkeuring aan haar leden voorgelegd op de jaar- 
vergadering, de aanwezige leden stemde unaniem voor de benoe- 
ming van Mona Toet tot bestuurslid. Mona is de laatste jaren erg
actief in de werkgroep Weg, Verkeer en Veiligheid en was reeds voor
het bestaan van de BTOM al op persoonlijke titel in overleg met de ge- 
meente Maarssen over verkeersissues. Het bestuur is overtuigd van
de talenten van Mona, die in de rol als bestuurslid volledig tot zijn
recht komen. Het bestuur feliciteert Mona met haar benoeming en ziet
de toekomst met Mona met heel veel vertrouwen tegemoet.

Tijdens de jaarvergadering werden bestuurlijke zaken als de notulen
van de jaarvergadering 2007, het financiële jaarverslag 2007, be- 
noeming kascommissie 2008, benoemen Mona Toet als bestuurslid
en aftredend voorzitter Richard Klomp aan de leden voorgelegd. Na
de pauze nam de vice-voorzitter Pieter Walhof het stokje over en gaf
een vooruitblik 2008 – 2009. Hij ging dieper in op Kleine Kernen en
wat ons als inwoner van Tienhoven en Oud-Maarsseveen in de nabije
toekomst te wachten staat. Denk hierbij aan Noorderpark, waterpeil,
sluipverkeer en mogelijk een ander bestemmingsplan.

Ontspan met verf en penseel
OVP is de naam van een schilder-project, van de werkgroep ouderen van onze bewonersvereniging. OVP
(Ontspan met Verf en Penseel) staat onder leiding van Bert van de Bunt, secretaris BTOM. Cursusleidster
is Anna Dubbeldam-Vellenga.
OVP wil bewoners van Tienhoven & Oud - Maarsseveen, wegwijs maken in de wereld van de schilder- 
kunst. Het wordt een speciale kennismaking voor beginners en gevorderden. 
U hoeft niet te kunnen tekenen, de verschillende technieken worden u uitgelegd.
U krijgt de mogelijkheid om er achter te komen met welke materialen u het liefst werkt en waar u zich het
prettigst bij voelt.
* U krijgt informatie / les over aquarel, acryl en olieverf.
* Les in kleurbepaling 
* De cursus wordt gegeven in de basisschool ’t Palet, Ds. Ulferslaan, 27 Tienhoven.
* Voor inschrijvingen of informatie kunt u contact opnemen met Bert van de Bunt, 0346-281767.
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Welkom op de koffie ontmoetingsochtend
Met pensioen, in de VUT, of gewoon niet meer zo druk als vroeger?
Kom eens naar de ontmoetingsochtend, drink een kopje koffie, maak
een praatje of lees de krant. U bent iedere woensdagmorgen van
harte welkom, vanaf 10:00 uur Dorpshuis de “Veenkluit”, Ds. Ulfer- 
slaan in Tienhoven. Woensdag 15 oktober 2008 Voorlich- 
tingsochtend ZUWE Zorgverlening. Aandacht wordt besteed aan de
volgende onderwerpen: indicatiestelling zorg, welke vormen van zorg,
zorgbemiddeling, thuiszorg, en al uw vragen rondom dit onderwerp.

Ontwikkeling dorpskern houdt gemoederen BTOM leden bezig.
De gang van zaken rond de herinrichting van de Veenkluit, de scholen en de ruimte daar omheen was het
belangrijkste discussiepunt op de Algemene Leden-vergadering van BTOM. In feite was dit ook de reden
waarom Richard Klomp terug trad als voorzitter. Hij is zakelijk betrokken bij de eventuele vernieuwing van
de dorpskern Tienhoven. De leiding van de bijeenkomst werd na de pauze dan ook over genomen door vi- 
ce-voorzitter Pieter Walhof. Die zette direct uiteen, waar de schoen wringt bij de ontwikkelingen rond de
dorpskern. Het overleg met de gemeente stagneerde en van de plannenmakers Publicarea – die een Pro- 
gramma van eisen moet opstellen voor renovatie of nieuwbouw van de Veenkluit - is geen informatie ver- 
kregen. De BTOM wil zich niet bezig houden met bouwplannen, bouwvergunningen of project ontwik- 
kelingen in het algemeen in het dorp. Daarmee zou teveel getreden worden in de belangen van individuele
dorpsbewoners. Wel wenst ze betrokken te zijn bij de herinrichting van de dorpskern, omdat die mede de
leefbaarheid in en het karakter van het dorp bepalen. Pieter hekelde het feit, dat van de betrokken partijen
te weinig informatie naar de BTOM is doorgegeven. Noch van de gemeente, noch van Publicarea is inge- 
gaan op de BTOM- verzoeken om informatie over de planning en voortgang. Gelukkig heeft in september
met de Gemeente overleg plaatsgevonden en is het vertrouwen aanwezig dat de genoemde bezwaren
over informatie voorziening en het meenemen van de wensen van BTOM serieus zal worden opgepakt.
Ook zal er nader overleg plaatsvinden over de rol die BTOM speelt en kan spelen inzake de korte termijn
uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden inzake achterstallig onderhoud in en maar ook vooral
rondom het dorpshuis en anderzijds de gewenste bijdrage voor toetsing van de lange termijn plannen die
op dit moment bekeken worden.Publicarea heeft begin dit jaar een informatieavond gehouden voor de in- 
woners. Die konden toen hun wensen kenbaar maken. Het bureau uit Amsterdam hield ook een enquête
en zou een plan van eisen opstellen voor een vernieuwd of nieuw dorpshuis. Het onderzoek van het
bureau heeft al € 25.000 gekost, maar heeft naar de bewoners toe alleen een weinig transparante nieuws- 
brief gestuurd.Toekomstvisie, Pieter Walhof was het eens met opmerkingen uit de vergadering, dat de
BTOM moet doorgaan met het formuleren van een visie op de toekomstige dorpskern. Daarvoor wordt mo- 
menteel een enquête gehouden, die ook nog tijdens de vergadering door leden werd ingevuld. Wie een en
ander moet financieren kwam ook aan de orde. Er is in ieder geval wat geld uit de kleine kernen-pot achter
de hand voor verbeteringen van de leefbaarheid op korte termijn. Daaruit zou ook het achterstallig on- 
derhoud van de ruimtes rond de scholen en de Veenkluit betaald kunnen worden. BTOM heeft al eerder
naar de gemeente toe meer wensen geformuleerd, die recht doen aan haar streven de leefbaarheid in het
dorp te verbreden en te verruimen. Daaronder behoort het opzetten van een mediatheek met PC faci- 
liteiten, het meebetalen aan cursusprojecten, de aanleg van een jeu de boules baan en een oplossing voor
het behoud van het “ Boerenstreekmuseum” van Theo Schouten. Voor de langere termijn zal BTOM zich
gaan bezig houden met nieuwbouwplannen voor het dorpshuis (Veenkluit) en eventuele integratie van scho- 
len daarbij, de ontwikkelingen van het Noorderpark, het waterpeil en dus het ‘gezicht’ van de Bethu- 
nepolder, veranderingen aan het vliegveld Hilversum en de gevolgen voor de rust in Tienhoven, het te- 
gengaan van sluipverkeer door de beide kernen en een nieuw bestemmingsplan voor dorp en omgeving.
Petra de Groot hield een sterk pleidooi voor versterking van de werkgroepen. Al eerder had Richard Klomp
al aangegeven hoe het werk in bestuur en werkgroepen gefrustreerd is geweest door tegenslag: een brand- 
je, een ongeluk en verhuizing hebben de continuïteit van het werk danig benadeeld. Daarom is duidelijk
meer behoefte aan enthousiaste mensen in bestuur en werkgroepen. Financieel ziet het plaatje van de
BTOM er redelijk uit. Er is een extra subsidie verstrekt door de gemeente van € 1324, waarvoor al een be- 
stedingslijst is opgesteld. De Rabobank heeft € 1000.00 in het vooruitzicht gesteld voor de aanschaf van
pc hardware in een te realiseren mediatheek. Een overschot van bijna € 700.00 over 2007 is doorge- 
schoven naar dit verenigingsjaar. Karin van der Linden en Elly Methorst zullen volgend jaar de kascom- 
missie vormen. Zorgelijk is wel het gegeven, dat dit jaar nog maar zo weinig leden hun contributie hebben
betaald. Waar de Veenkluit affaire en de toekomstige veranderingen in de Bethunepolder ergernis hebben
opgewekt, is de totstandkoming van het Medisch Zorgcentrum een verheugend feit gebleken.
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Nieuw concertseizoen in Tienhoven
De Stichting Concert in Tienhoven heeft voor het komende seizoen
drie boeiende ensembles weten te engageren voor een concert in het
oude kerkje in Tienhoven. Dit jaar was het eerste concert op vrijdag
26 september jl.met het Trio Méditerranée. Liefhebbers van zang
kwamen met de sopraan Irene Maessen volledig aan hun trekken.
Een mooi afwisselend concert. Het Winterconcert staat gepland op vrij- 
dag 12 december.Voor dit concert zijn nog maar zeer beperkt plaat- 
sen verkrijgbaar.

Kroniek nummer 3.
Wie bij de lezing van Benno Visschedijk van de Historische Kring Maarssen in de Veenkluit is geweest
weet dat de bewoning in onze streek langs de oevers van de Vecht vanuit Utrecht is begonnen. Langs de
rivier had je klei-afzettingen waar goed op geboerd kon worden. Achter deze gronden meer landinwaarts
was het land veel drassiger. Een slecht afgewaterd en moerasachtig landschap met zoals we ze nu
noemen ‘trilvenen’ die in de loop der tijd dikke pakketten onverteerde, gedeeltelijk verkoolde planten
hadden gevormd. Het oppervlak daarvan moet zo’n 3 meter hoger zijn geweest dan waar we nu lopen. In
het begin van de ontginning zo rond 1100 kon in de behoefte aan brandbaar materiaal worden voorzien
door houtkap in de directe omgeving. Naarmate er meer land werd ontgonnen was er minder brandhout
naast de deur. Dat de onverteerde plantenresten(veen) onder het oppervlak brandbaar was wist men al
vroeg door veenbranden in het hoogveen in Drente door bv. bliksem inslag. Men ging op kleine schaal
voor eigen gerief veengrond afgraven en drogen. Bij dorpen in het veen werd ook vaak gesproken van de
veldzijde en van de veenzijde van het dorp. Wanneer de steden zich uitbreiden komt er steeds meer vraag
naar brandstof. Hout wordt schaarser en moet van steeds verder aangevoerd worden, turf was dichter bij
te winnen. Behalve voor eigen gebruik werd nu ook turf gewonnen voor de verkoop. Een nieuwe bron van
inkomsten . In het Drecht en Ronde Venen gebied ontstond op grote schaal turfwinning . Om deze niet uit
de hand te laten lopen werden er door opgerichte Veenderij verenigingen reglementen opgesteld, er moest
afgewaterd worden d.m.v. sloten, vervoerd door kanalen, sluizen worden aangelegd. [De Trouwe Wach- 
ter]. De Vecht was in die tijd nog een getijde rivier. Zodra een landeigenaar over wilde gaan op turfwinning
moest hij dit melden bij de Veenderij, een vergunning aanvragen en geld betalen, een gedeelte vooruit en
een gedeelte achteraf. Het vooruitbetaalde deel de ‘verborgingspenning’ werd als een lening beschouwd,
hierover werd een rentevergoeding gegeven.Tienhoven had zijn eigen Veenderijbestuur. Men maakt hier
op de foto gebruik van de gedrukte akten van Veenderij Breukeleveen St. Pieter. Wanneer men meerdere
seizoenen aan zijn concessie werkte moest men dit aan het Veenderijbestuur melden. Men kreeg dan een
Flodder-concent voor dat jaar, een baggervergunning (flodderen was een woord voor baggeren). Flod- 
deren in de huidige betekenis was er echt niet bij, maar hard werken, 14 tot 16 uur per dag in en met bag- 
ger, vaak met het hele gezin. Het veenseizoen begon in maart na de winter en eindigde half september.
Dan moesten de gemaakte turven droog zijn, opgestapeld en afgedekt met riet op de leg-akker staan,
klaar om verkocht te worden. Als het land waarvoor een vergunning was verleend uitgeflodderd was en ver- 
anderd in een plas water moest de eigenaar blijven betalen voor onderhoud van waterwerken en oevers,
maar ook voor het bemalen.Voor deze kosten was het noodzakelijk dat het Veenderijbestuur wist wie de ei- 
genaar van de grond of het water was. Hiervoor diende de ‘Waterbrief’. De taken van de Veende- 
rijverenigingen zijn nu overgenomen door.. ja.. Waternet. Zo nu zijn de zaken rond. U en ik weten wat
meer over Tienhoven en zijn voormalige veenderij. Hoe dat vervenen precies in zijn werk ging kunt u van
Theo Schouten horen, of een bezoekje brengen aan het Museum ‘De Ronde Venen’ in Vinkeveen . Zeer
de moeite waard! Dit artikel vindt u terug op onze site met foto. www.btom.nl

Het optreden wordt verzorgd door het Trio Belle Image met Emmy Verhey (viool), Lodewijk Spanjaard (cel- 
lo) en Ed Spanjaard (piano). Alle drie gerenommeerde musici die werken spelen van Brahms, Martin en Mo- 
zart.Het derde en tevens laatste concert van deze serie is het Voorjaarsconcert op woensdag 18 maart
2009, wanneer het befaamde Brodsky Quartet zijn opwachting maakt. Zij hebben o.a. furore gemaakt door
hun samenwerking met Elvis Costello en Anne Sofie von Otter.Het is een voorrecht om zo’n fantastisch
strijkkwartet in Tienhoven “in huis” te hebben! Kaarten voor deze concerten kosten € 19.00, een abon- 
nement voor alle drie concerten kost € 50.00. Losse kaarten zijn vanaf 3 weken voor elk concert te koop bij
de boekhandels Bouwman in Maarssen en Van Kralingen in Breukelen, bij het Sigarenmagazijn “de Beurs”
in Loenen en ‘s avonds voor aanvang bij de ingang van de kerk. Alle concerten beginnen om 20.30 uur. Er
zijn geen gereserveerde plaatsen.Van te voren kunt u van een concertmenu genieten bij ’t Olde Regthuys,
tegenover de kerk. Het is verstandig te reserveren: 0346-281382. Voor meer informatie:
www.concerttienhoven.nl.
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Grafici etsen Tienhoven
In het Olde Regthuys hangen tot begin december 21 etsen van leden
van het Grafisch Atelier Maarssen. Het centrale thema van alle ertsen
is de dorpskern Tienhoven. Dat was ook de opdracht, die de leden
zich zelf oplegden voor hun werken van dit jaar. Dat wil niet zeggen,
dat het allemaal gelijke dorpsgezichten zijn geworden. Integendeel.
Naast enkele zeer fraaie beelden uit ons beeld-genieke dorp met
molen, kerktorens, boerderij, Het Olde Regthuys zelf, en doorkijkjes,
zijn er ook andere stilistische uitwerkingen tot stand gekomen.

Meer fietsroutes door de kernen
Tienhoven en Oud-Maarsseveen zijn nog duidelijker dan voorheen op- 
genomen in de routes van de recreatiefietsers. Dank zij het provin- 
ciale fiets-knooppunten-net leiden verschillende routes door Tien- 
hoven en Oud Maarsseveen. Aan de Dwarsdijk ligt een knooppunt
(49), waar de fietser kan kiezen voor routes voor het Vecht en Plas- 
sengebied, maar ook kan gekozen worden voor tochten naar de Lage
Vuursche of naar Laren. Even buiten de kern Tienhoven staat het
bord van knooppunt (27), dat mogelijkheden aangeeft voor een tocht
naar Nieuw en Oud Loosdrecht of verder naar Hilversum.Aan de split- 
sing Heuvellaan en Nedereindse-vaart staat ook knooppunten bord
aangegeven, waar de route linksaf kan buigen naar Oud Maars- 
seveen en Tienhoven of naar Westbroek.

Fruit mag niet verloren gaan
Een fruitstalletje aan de Middenweg geeft het goede voorbeeld. Hier
wordt het overvloedige fruit te koop aangeboden. Het is niet het
eerste stalletje, want op een enkel punt aan de Dwarsdijk worden
soms noten, kalebassen, kruiden en plantjes aangeboden.Maar even
zo veel fruit gaat verloren, omdat het niet geplukt wordt, in de sloot
beland of ligt te verrotten op het land.

Aannemelijk is, dat het plukken zoveel werk vraagt, dat men de soms rijke oogst aan fruit maar laat voor
wat het is.En dat is eigenlijk jammer. Zou het nu niet mogelijk zijn wat schoolkinderen gelegenheid te
geven het fruit te plukken en de opbrengst via een stalletje aan de weg proberen te slijten. Voor een zak- 
centje? Of het gewoon weg te geven aan de mensen, die nog gewoon wat fruit te drogen leggen of koken
en er moes van maken. Wat de natuur geeft, mag je eigenlijk niet weigeren. Een oude uitdrukking is: “Het
is zonde van God…” En dat geldt toch ook voor het verloren laten gaan van de natuurlijke overvloed.

Dat maakt het geheel zeer gevarieerd. De etsen vullen de achterwand van het zaaltje op een fraaie wijze.
De etsen van klein formaat zijn ook te koop voor de liefhebbers. Wandelaars en fietsers, die behoren tot de
vaste bezoekers van het café-restaurant kunnen de etsen bewonderen op dinsdag en woensdag van
12.00 tot 13.00 uur, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 tot 20.00 uur.

Dus aanzienlijk meer mogelijkheden voor de fietsers, die als vanouds in beide kernen een goed rustpunt
treffen: café ’t Kikkertje in Oud Maarsseveen en Het Olde Regthuys in Tienhoven.

Thuis op Pc & Internet
Deze speciale senioren cursus voor pc/beginners op microsoft sof- 
ware, Internet en e-mail is weer gestart.Wilt u ook vertrouwd op weg
geraken in de wereld van het www, of wilt u meer informatie over
fire-walls, computer virussen en computer inbrekers. De cursus wordt
gegeven in de basisschool ’t Palet, waar de technische infrastructuur
ter beschikking gesteld wordt.TPI (Thuis op Pc & Internet) Cursus- 
leider is Nico Witkamp.
Voor inschrijving kunt u contact opnemen met Bert van de Bunt, se- 
cretaris BTOM ( 0346 281767).
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Vragen over Nieuwsbrief Veenkluit
Bij de brievenbus sta je ermee in de hand, nee niet de nieuwe Dwarskijk, maar een Nieuwsbrief van “Dorps- 
huis De Veenkluit” nr. 1. Ziet er verzorgd uit! “Resultaten enquête: ik moest even diep in mijn geheugen gra- 
ven. Het is al zo lang geleden dat ik die heb ingevuld, najaar 2007. Bijna een jaar geleden. Hoeveel
mensen zouden die hebben ingevuld vraag ik me af.Een rood vlak met daarin de gewenste TOP-10-AC- 
TIVITEITEN springt eruit. Zit er iets onverwachts bij? Niet op het eerste oog: sport, kinderopvang / peu- 
terspeelzaal, die zaten er toch al? Wel cursussen, die worden nu op school gegeven. Verder lezend: ‘meer
integratie met de scholen’, dat is me niet erg duidelijk. Uit de enquête blijkt ook, dat het dorpshuis fungeert
als belangrijke ontmoetingsplek binnen de kernen. Hier missen naar mijn mening de woorden ‘zou’ en ‘moe- 
ten’. Als je die in de zin ertussen zet vallen ook de wensen in het volgende stukje “programma van wen- 
sen” op hun plaats. Mediatheek, service punt bibliotheek, plaats om cursussen te geven, krantje kopje kof- 
fie, kortom flink meer ruimte!Ik lees verder dat de gemeente een trekkersfunctie op zich heeft genomen en
toe gezegd ook interne zaken af te stemmen. Dat vindt dat nu echt onduidelijke ambtelijke taal. Een mooie
zin, maar ik kan er geen brood van bakken!Er is een projectontwikkelaar in de arm genomen, maar er is
ook een zin waaruit ik opmaak dat als de ontwikkelaar geen haalbaar plan heeft, Stichting De Veenkluit
zelf een plan heeft? Van deze Nieuwsbrief word ik niet echt veel wijzer, jammer.En dan tot slot in de af- 
sluitende zin: het dorp Tienhoven dient een ‘BOOST’ te krijgen. Ik kijk even in het Engelse woordenboek.
‘BOOST’ betekent opkrikken, een duw, stimulans, maar ook een ‘winkeldief’. Dat zal toch niet op het geld
uit de Kleine Kernenpot slaan? We houden het maar op het eerste.
Jan Molhuysen

Nieuw boek van Theo Schouten
Prentbriefkaarten verzamelaar Theo Schouten heeft een nieuw boekje aan zijn inmiddels al omvangrijke
oeuvre toegevoegd. Samen met Rienk Miedema uit Bilthoven stelde hij het boekje Groeten uit Westbroek
en Achttienhoven samen. Het boek met 150 foto’s en prentbriefkaarten geeft een beeld van de beide ker- 
nen. De ondertitel is: “Toen en nu”. Dat geeft ook mooi de sfeer van het boek weer. In beeld en tekst
geven Theo Schouten en Rienk Miedema een gedetailleerde kijk op het oude Westbroek met de kern Acht- 
tienhoven en het hedendaagse.Het boek is uitgevoerd in full color en telt 160 pagina’s en heeft een for- 
maat van 19,5 bij 19,5. Bij voorintekenen is de prijs € 15.00, exclusief verzendkosten. (Het bedrag dient
dan te worden over gemaakt aan R. Miedema; 1294.29.988 te Bilthoven). Na 1 november kost het € 17,50.
Het kan na bestelling ook afgehaald worden bij Theo Schouten.

Van een vrolijk huis wordt je gelukkiger wordt er bij geschreven, zoals je van een opgesierd mens ook vro- 
lijker en gelukkiger kan worden. De voorbijganger wordt opgeroepen hier even stil te staan en een wens te
uiten. Mijn wens was: leer de kinderen het verschil tussen een groepsschuilplaats, dat paste in de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, en een Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Geef aan de kinderen door, dat
deze polder onder water gezet is aan het eind van de oorlog. Vertel de kinderen ook dat boeren met hun
vee moesten evacueren bij de mobilisatie vlak voor de oorlog. En dat diezelfde boeren naar Noord Holland
moesten verhuizen om aan een dreigende overstroming van de Bethunepolder te voorkomen. En leg ze
ook uit, dat met hetzelfde geld wellicht het totaal onleesbaar geworden verklarende bord bij het Fort bij Tien- 
hoven, wellicht hersteld had kunnen worden. Pimpen is leuk; een stukje lokale geschiedenis aanstippen is
leerzaam.

Pimpen of leren?
De groepsschuilplaats nr 274 aan de Veenkade is opgeleukt. Gepimpt
heet dat. Leerlingen van groep vier van ’t Palet Bolenstein onder lei- 
ding van Angela de Jong hebben er een kleurrijke wensen palet van
gemaakt. Ze hebben de schuilplaats opgesierd met poppen en wen- 
sen. Van de grauwe, grijze betonnen kolos hebben ze een ‘huis van
geluk’ gemaakt. Dat is dan bedoeld als een meer vrolijke entree naar
de Bethunepolder.
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Evenementenagenda Tienhoven & Oud-Maarsseveen
08-11-08 Soli Deo Gloria “Concert in De Vondel” aanvang 14.00 uur
08-11-08 Jeugd: Filmmiddag in De Veenkluit voor kinderen van groep 3, 4 en 5, van 15.30 tot 17.00

uur
21-11-08 Jeugd: Bingoavond in De Veenkluit voor kinderen van groep 6, 7 en 8, van 19.00 tot 20.30

uur
22-11-08 Soli Deo Gloria “Reünieconcert” in Dorpshuis De Veenkluit, aanvang 20.00 uur
12-12-08 Stichting Concert in Tienhoven: Winterconcert met “Trio Belle Image” in de kerk (LvN 62),

aanvang 20.30 uur.
19-12-08 Soli Deo Gloria “Kerstzang” avond aanvang 20.00u
??-12-08 Jeugd: Ontsteken lichtjes van de kerstboom voor Dorpshuis De Veenkluit.
24-12-08 Soli Deo Gloria “Kerstrondgang” in Tienhoven
?? of n.t.b Voor informatie, cursussen en n.t.b tijden en activiteiten, www.btom.nl
Woensdag Iedere woensdagmorgen vanaf 10.00 uur de koffie ontmoetingsochtend, met eens per

maand thema ochtend in dorpshuis De Veenkluit (15-10-2008 Zuwe zorgverlening komt
uitleg geven aan ouderen)

09-12-08 Deadline inleveren kopij “De Dwarskijk”, volgende verspreiding ca. 23-12-08.
18-03-09 Stichting Concert in Tienhoven: Voorjaarsconcert met “Brodsky Quartet” in de kerk (LvN

62), aanvang 20.30 uur.

Kun je helpen, als elke minuut telt!!!!
De werkgroep ouderen van de bewonersvereniging Tienhoven & Oud-Maarsseveen, wil ter gelegenheid
van de opening van het nieuwe Zorgcentrum, een cursus reanimeren organiseren. De cursus is na overleg
met de lokale EHBO en huisartsenpraktijk Tienhoven en wordt gecombineerd met een AED training. De
meeste mensen worden thuis door een hartstilstand getroffen, vaak geheel onverwacht. Als familie, huis- 
genoten, vrienden en buren op dat moment kunnen starten met reanimeren, zouden jaarlijks honderden
levens gered worden. Reanimatie, hartmassage en mond-op-mondbeademing, zijn levensreddende acti- 
viteiten. Dit is te leren, maar niet alleen uit een boekje!.
Herken voortaan zelf de symptomen van een hartstilstand. Leer de vaardigheid van het reanimeren,
mond-op-mondbeademing en het omgaan met AED apparatuur.

Door 2 gecertificeerde instructeurs van de S.G.G. Brandweer Maars- 
sen wordt aandacht besteed aan: Herkenning van een hartstilstand;
Wijze van alarmeren;  Bewustzijnsstoornissen; Ademhaling stoor- 
nissen; Bloedsomloopstoornissen; Reanimatie. AED bediener

Blijf niet langer een hulpeloos toeschouwer, maar wordt een geoefend hulpverlener!
Inschrijfformulier Ja, ik geef mij op voor de cursus reanimatie & AED:
 Naam:      -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Adres:      -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefoon: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Algemene informatie: 
Cursusduur: 4 uur
Cursusbijdrage is € 20,00 incl. materialen, excl. Certificaat
Certificaat €   18,00 per jaar ( niet verplicht)
Locatie: Nieuw Zorgcentrum
Datum en tijdstip: wordt nog medegedeeld.Inschrijfformulier kunt u afgeven op Laan van Niftarlake 39a, of
een mail naar bert@btom.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert van de Bunt, tel.nr:
0346 281767 Deelname is op eigen risico.

Onze website www.btom.nl Al uw kopij kunt u sturen aan: info@btom.nl
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