
Aan de Heuvellaan kennen ze hem na die elf jaar wel. Met de medebe-
woners viert hij jaarlijks een gezellige boerenkoolmaaltijd, al is daar door
omstandigheden even de klad in gekomen. Hij is minder aanwezig in het
Tienhovense gemeenschapsleven; geen tijd. Zijn jongste zoon Barend,
die regelmatig aan het werk is in het Oude Regthuis, kent meer mensen
uit de dorpen. Hij houdt het gezin met moeder, zus Lotje (21) en broer
Harm (19) wel op de hoogte.

Maarten Hulshof leeft natuurpassie uit rond huis aan de Heuvellaan 
Van een ecologisch dood weiland, naar een mini natuurgebied met 64 verschillende vogels. Dat heeft
Maarten Hulshof (54) in enkele jaren voor elkaar gekregen achter zijn huis aan de Heuvellaan. Elf jaar geleden
verhuisde hij van Maarssen dorp naar de vroegere scheepswerf hoek Heuvellaan-Nedereindsevaart. “Ik wilde
terug naar de landelijke omgeving, zoals ik die kende van mijn jeugd in Lichtenvoorde in de Achterhoek. Zo
van huis uit het groen inwandelen. Dat had dus overal kunnen zijn. Dit huis was een toevalstreffer.”
 
Medisch specialistisch werk als oncoloog is zijn werk, de natuur is zijn passie. Hij beheert met zus en broers
wat natuurgebieden in het oosten van het land; een voortzetting van het werk van opa en vader. Hij wilde zelf
ook een natuurgebiedje ontwikkelen rond zijn huis. Enkele jaren terug kon hij een aan eigen tuin grenzend
stuk land kopen om zijn plannen vorm te gaan geven. Met zijn kinderen heeft hij rond het huis gezaaid, ge-
graven, gemaaid, slenken aangelegd, struiken aangeplant, paddenpoelen ontworpen; kortom de fysieke
voorwaarden geschapen voor natuurontwikkeling. “Het is dan verwonderlijk te zien in hoe snel de natuur re-
ageerde. Floristisch en qua fauna is hier al zoveel veranderd. Ik zie iedere dag wat reeën in ons achterland,
de fazanten zijn weer terug, evenals de hazen. Aan de slootkanten hebben we een grote variëteit aan bloemen
gezaaid.
 
Daar zet een bevriende imker dan de bijeenkorven neer. De vogelrijkdom is snel toegenomen. Ik heb hier al
64 soorten geteld, waaronder distelvinken, putters, klapekster, een roerdomp, maar ook ransuil, een kerkuil,
torenvalken. Ook muizen en vossen hebben hier een habitat gevonden.”In het verschiet ligt nog het weggra-
ven van de voedselrijke humuslaag in de verste hoek van zijn natuurgebied. Daarmee wil hij een stuk voed-
selarme grond blootleggen. De terugkeer van een aantal planten, die gedijen in voedselarm land en kalkrijk
kwelwater, is de opzet van dit plan. Daarvoor heeft hij heel wat ecologische en hydrologische metingen gedaan
als voorwerk. Het aanvragen van de nodige vergunningen is het andere deel van het voorwerk om een
stukje eigen een stukje land om te vormen. Maarten Hulshof heeft het er veel voor over.
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Van uw BTOM bestuur.
 
Wij zijn erg blij dat we sinds september een versterking hebben gekregen in ons bestuur van Eric van Zelm
en Ko Kuzee. Er ligt veel op ons pad, dus hun inzet is meer dan welkom.
 
Volgend jaar komen er weer veel dingen op ons af; de uitwerking van het nieuwe peilbesluit, de ontwikkelin-
gen rondom de Veenkluit, een nieuw bestemmingsplan, een verbeterde samenwerking met de gemeente.
Derhalve hebben we het bestuur uitgebreid en een mooie nieuwe website gemaakt, waar nu alle vrijwilligers
zelf hun informatie kunnen beheren en vernieuwen. Heel erg mooi en met veel dank aan alle mensen die hier
hard aan gewerkt hebben.
 
Let op uw Saeck!
Het nieuwe peilbesluit omvat meer zaken dan menigeen zal verwachten. Het plan omvat een complete her-
inrichting van de Bethunenpolder, vastlegging van het waterpeil plus concretisering van natuur en recreatie
doelen. De planning voor de komende 3 maanden ziet er als volgt uit:
1.       U ontvangt een nieuwsbrief van de provincie met de laatste stand van zaken.
2.       In het 1e kwartaal beginnen de keukentafelgesprekken met Polderbestuur/Waternet voor inschatting
van eventuele toekomstige natschade (wij hebben gevraagd dat dit de huishoudens van de gehele Looydijk
en delen van de Laan van Niftarlake zal betreffen), 
3.       We bereiden met de provincie en Polderbestuur/Waternet een inloopspreekuur voor in het dorpshuis
voor individuele vragen. Na een eerste test van 3 ochtenden zal deze bij voldoende interesse worden voort-
gezet,
4.       In maart is er een informatie avond en een besluit van de Provincie over het plan.
In het 2e kwartaal zal dan alles verder worden uitgewerkt. Einde van het jaar moet er dan een nieuw peilbesluit
zijn. Vanaf 2011 wordt alles uitgevoerd en aangelegd. Vertegenwoordigers van BTOM en de Bethunepolder
(BBB) zitten in de stuur- en projectgroepen, houden een en ander voor u in de gaten en sturen zonodig bij.
Het proces verloopt in goede samenwerking; dus dat is goed nieuws. De inloopspreekuren zijn van 10-12u
op woensdag 20 januari, 3 februari en 17 februari in de Veenkluit. Voor vragen kunt u ook terecht op onze
nieuwe website of natuur@btom.nl.
 
De ontwikkelingen rondom de Veenkluit zijn sinds september nog niet verder gekomen. Er is nog geen
stappenplan tussen partijen afgesproken, maar het is wel duidelijk dat alle partijen willen kijken of er een
gezamenlijk initiatief mogelijk is. Onze insteek is nog steeds dat wij als dorp vertegenwoordigd willen zijn bij
de voorbereiding van plannen en dat u verschillende varianten krijgt voorgelegd. Zo kunnen we samen
vooraf bekijken wat het beste past om de leefbaarheid in ons dorp duurzaam te kunnen verstevigen. Wij zijn
ons terdege bewust dat de scholen en het dorpshuis gebaat zijn bij duidelijkheid op korte termijn zodat zij ook
verder kunnen. Hopelijk kunnen we bij de start van het nieuwe jaar u ook hierover meer vertellen.
 
Het bestemmingsplan wordt vernieuwd. De Gemeente is dit aan het voorbereiden en wij zullen hierin betrok-
ken worden. Wij verwachten geen dramatische veranderingen, maar je weet maar nooit.
 
Om de samenwerking met de Gemeente te verbeteren hebben we met elkaar afgesproken dat wij vanaf nu
nauwer betrokken worden bij de besluitvorming en plannen in ons dorp. Daartoe zal het wijk-jaarplan worden
aangepast en een concrete lijst van activiteiten gaan bevatten die wij samen bespreken. Weer een stapje
vooruit naar een betere samenwerking.
 
In januari wordt de 1e schop in de grond gezet voor de nieuwe schoolzone. We waren even bang dat het niet
door zou gaan, maar het gaat nu toch echt gebeuren.
 
Tijdens deze kerstdagen hebben wij onze kerstboomlichtjes weer samen aangestoken, een mooie terugke-
rende traditie waar iedereen van kan genieten. Wij wensen u hele mooie feestdagen toe en een gezond 2010!
 
Het bestuur
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Verslag werkgroep Verkeer
Schoolzone
De aanleg van de Schoolzone bij de T-kruising van de Laan van Niftarlake en de Ds. Ulferslaan wordt, volgens
de laatste informatie van de Gemeente, uiterlijk februari 2010 gerealiseerd. De opgelopen vertraging heeft te
maken met levertijdproblemen en met de bouw van twee woonhuizen aan de Ds. Ulferslaan.
 
Door de inrichting van de straten zal het gebied veiliger worden voor kinderen. Er komt ook een snelheidsdis-
play op de Laan van Niftarlake zodat automobilisten en omstanders kunnen zien of de snelheid van de pas-
serende auto’s overeenkomt met de maximaal toegestane snelheid van 30 km/uur.
 
Asfaltering Heuvellaan
Dit project is door de Gemeente vlak voor aanvang aangekondigd en nu al weer gerealiseerd is. Doel is het
wegdek van de Heuvellaan te verbeteren, vooral de kanten van de weg. Goed voor de veiligheid en voor het
aanzien van deze mooie laan.Het Boerderijmuseum Vredegoed (in oprichting), dat ligt aan de Heuvellaan,
zal er blij mee zijn.
De Gemeente zal binnenkort ook extra max. snelheidsborden bij de ingangen van ons dorp aanbrengen.
 
Afsluiting van de Herenweg in Breukeleveen
De Herenweg in Breukeleveen is sinds enige weken afgesloten voor verkeer tussen Tienhoven en Loosdrecht.
Dit zal tot april 2010 duren. De indruk is dat hierdoor het aantal auto’s rijdend door Tienhoven, speciaal tijdens
de spitsuren, merkbaar is verminderd. Maar harde cijfers voor en na afsluiting zijn er niet. Ook zijn er (nog)
geen metingen verricht om te zien of de snelheid van de auto’s rijdend door ons dorp, is veranderd. Het lijkt
goed om deze cijfers te verzamelen, zodat er op basis van feiten gepraat kan worden met de Gemeente en
met inwoners van Tienhoven en Oud-Maarsseveen.
 
Voor de hand ligt dat de Gemeente dit doet, maar de vraag is of de reguliere, jaarlijkse metingen van de
Gemeente Maarssen hiervoor geschikt zijn. De Verkeerscommissie BTOM kan ook in eigen beheer tellingen
en (primitieve) snelheidsmetingen tijdens de afsluiting van de Herenweg en na openstelling van de Heren-
weg uitvoeren. Wie is bereid hier tijd in te steken? Met een groep van (minstens) 4-8 personen moet het
mogelijk zijn deze metingen op twee doordeweekse dagen uit te voeren. Zijn er suggesties voor te gebruiken
meetapparatuur? Neem contact op met de Verkeerscie BTOM!
 
Verzamelen van gegevens over ongelukken en “bijna-ongelukken”
In een vorige Dwarskijk riepen wij lezers op om gegevens over ongelukken en bijna-ongelukken in Tienhoven/
Oud-Maarsseveen aan ons te sturen. Helaas, weinig reacties ……. Slechts één, terwijl er toch echt wel enige
(bijna-)ongelukken moeten zijn voorgevallen. Bij de besprekingen die de Verkeerscie van de BTOM regelma-
tig heeft met de Gemeente, merken we dat we de ernst van de problemen beter moeten kunnen onderbouwen:
hoe vaak zijn er ongelukken, hoe ernstig zijn de ongelukken, waar precies, etc.
 
Daarom herhalen wij het verzoek om informatie per e-mail (veiligheid@btom.nl) aan ons te sturen of in de
brievenbus te stoppen van Mona Toet (Laan van Niftarlake 24) of Dik Roelofsen (Laan van Niftarlake 12),
of ons te bellen (Dik Roelofsen 0346-281488 of 06-22502094).
Van elk (bijna-)ongeluk willen we graag weten: wanneer, waar (bijv. het adres van het dichtstbijzijnde
woonhuis), beschrijving van (bijna)ongeluk, eventuele fysieke en materiële schade, en oorzaak.
 
Melden van klachten over verkeerszaken bij Gemeente Maarssen
U kunt klachten (bijv. kapotte straatlantaarns, beschadigde of onjuiste verkeersborden, etc.)
Melden bij de gemeente door te bellen naar het Meldpunt Dagelijks Beheer 0346-594211 of via
Internet op www.meldingenonline.nl/maarssen       Doe dat, het werkt echt.
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55+ ontmoeten elkaar iedere woensdagochtend in De Veenkluit
Iedere woensdagochtend is het weer gezellig druk in het dorpshuis de Veenkluit. Vanaf 09:30 uur zijn de
gastheren Co de Goey en Bert van de Bunt druk met de voorbereidingen voor de koffie /thee die geschonken
word. In de Veenkluit zijn deze heren twee en een half jaar geleden gestart met de koffie ochtend op
woensdagmorgen voor 55+.
Zoals alles wat nieuw is kijkt iedereen ‘de kat uit de boom’. De bedoeling was om er een krant neer te leggen.
Van de krant inkijken kwam niets terecht, welk ochtendblad het ook was. Bijna iedereen heeft de krant al
gelezen voor hij/zij naar de Veenkluit komt. Dat ‘de kat uit de boom kijken’ tijd is voorbij en de organisatie ziet
steeds meer inwoners van Maarsseveen, Oud-Maarsseveen, Tienhoven, Breukeleveen en oud dorpsgenoten
die in Maarssen wonen, ook al regelmatig op de woensdagmorgen naar de Veenkluit komen. Voor velen is
de woensdagochtend niet meer weg te denken als koffie en ontmoetingsochtend in de Veenkluit.
 
Rondom de grote tafel worden gesprekken gevoerd over de dagelijkse beslommeringen. Er worden ook mooie
en oude verhalen vanuit het verleden verteld. Als extra probeert de organisatie om eens per maand een
themaochtend te organiseren. Hiervoor wordt een gastspreker uitgenodigd en in januari komt Bert van der
Tol uit de Heuvellaan zijn verhaal vertellen over de natuur en het wel en wee van de poldergebieden. Wilt u
eens samen met uw medebewoners gezellig koffie drinken, schroom niet, kom woensdagmorgen vanaf 10:00
uur naar de Veenkluit.

Wat zit er in de koffer.....................??
Dit is de vraag die een dergelijke groep van tien kinderen zich de laatste
weken heeft afgevraagd bij de cursus Oriëntatie Muziek. Deze cursus
werd georganiseerd door de Muziekvereniging Soli Deo Gloria voor een
aantal kinderen op de vrijdagmiddag in het dorpshuis. Het was de be-
doeling om de kinderen kennis te laten maken met een aantal instrumen-
ten uit het orkest van Soli Deo Gloria. Heel leuk werd het omdat de
kinderen natuurlijk zelf ook mochten blazen op de instrumenten. Weke-
lijks werden andere instrumenten behandeld door de enthousiaste do-
cent Pascal van de Velde.

Sint geplaagd door het weer
Zou de Goede Sint wel komen vroegen velen zich, toen het weer zo
slecht was? Nou, hij kwam wel al voer hij niet over het woelige water op
de Plassen. Een afgewaaide mijter werd evenmin geriskeerd. Gelukkig
schoot de Vrijwillige Brandweer te hulp en werden de Goede Sint en zijn
Pieten keurig bij de ingang van de Veenkluit afgezet. Dit hadden ze wel
tevoren laten weten via een door een van de knechten opgehangen
waarschuwing vlak bij de strook. Er was wel kritiek op het afwijkende
schminkwerk van de Sint, waar nogal wat moeders een vraagteken bij
plaatsten. Dat bleek ook niet zo goed te vallen bij de kindjes.

Zo kwamen uit de koffer te voorschijn: de trompet, de bugel, de bariton, de trombone en de kasten met de
diverse slagwerkinstrumenten kwamen ook leeg. Op vrijdagavond 18 december presenteerde de groep zich
aan hun broertjes en zusjes, de ouders en grootouders in de zaal achter De Kerk. Dit laatste had alles te
maken met het Kerstconcert dat Soli Deo Gloria die avond in petto had voor onze bewoners. Uit de reacties
van de jeugd valt af te leiden, dat het niet verkeerd is, dat onze muziekvereniging in het voorjaar weer een
cursus organiseert waarbij de leerlingen uit de lesgroepen 3 en 4 van de basisscholen voor worden benaderd.
Zelfs nu kwamen er al kinderen die helaas te laat waren. Dus, houd de informatie in de gaten en zorg de
kinderen erbij zijn! Het zal de lezer duidelijk zijn, dat Soli Deo Gloria op deze wijze goed aan de weg timmert
en probeert de jeugd te betrekken bij die prachtige hobby voor jong en oud.

- Pagina 4 -



Boerderijmuseum Vredegoed open voor zomervakantie.
“Ik ben een optimist”. Dat zegt Hans Schuman, voorzitter van het bestuur Boerderijmuseum Vredegoed. Hij
praat dan over de vorderingen rond het museum en de officiële opening. Dat is afhankelijk van de nodige
vergunningen van de gemeente. Omdat zowel de gemeente als de provincie, die bij deze formaliteiten be-
trokken zijn, achter het museum staan verwacht hij daarom niet te veel hindernis of vertraging. Voor de zo-
mervakantie hoopt hij zal alles in orde zijn. Het museum in wording heeft tijdens de informele opening in
september ter gelegenheid van Tienhoven Toont, al laten zien, welk een schat aan museum stukken aanwe-
zig is. Dat was echter een provisorische opening kort nadat de oude verzameling van Theo Schouten was
over gebracht. De echte opening wacht nu op vergunningen, verdere afbouw en andere voorbereidingen. 
Zodra alles formeel ‘rond’ is zullen enkele kandidaat geldschieters de financiën verstrekken die nodig zijn om
door te gaan met de verschillende fasen van voorbereiding. Fase 1 is volgens bouwmeester Nico Witkamp
het isoleren en verwarming aanleggen. Dat heeft de hoogste prioriteit. Daarna volgende andere werkzaam-
heden, zoals het inrichten van een bezoekers ruimte.
 
Theo Schouten is inmiddels met een groepje vrijwilligers bezig met het vastleggen van de ‘oral history’, dat
zijn de overleveringsverhalen die in het museum geïntrigeerd zullen worden. Het gaat dan om de gesproken
onderwerpen die op Tienhoven betrekking hebben en, waarvoor verschillende oud inwoners benaderd zullen
worden. In de Nieuwsbrief van bestuurslid Hanneke Kwakkenbos geeft zij aan, wat er sinds het passeren van
de oprichtingsakte in maart 2009 (notaris Appel) en de inschrijving van de ‘Stichting Boerderijmuseum Vre-
degoed’ bij de Kamer van Koophandel is gebeurd. De collectie is overgebracht, maar ook uitgebreid met
nieuwe giften. Daartoe behoren grote objecten als een arrenslee uit 1891 en een wagonette of Zwitserse
theewagen uit 1840 en een veenschouw uit 1940. Ook kleinere objecten werden aangeleverd; een houten
roombak, oud timmergereedschap en nog meer publiektrekkers.
 
De werving van vrijwilligers loopt voorspoedig en ook een groot aantal ‘vrienden’ heeft zich al gemeld. De
vrijwilligers werken mee aan de werkklussen voor en ten behoeve van het museum, de vrienden zorgen voor
financiële ondersteuning.

Klokgelui
Zondag 13 december hoorde ik de kerkklok luiden met als doel ons even
te laten stilstaan bij de ‘Klimaattop’ in Kopenhagen. Goed dat ook
Tienhoven gehoor gaf aan het verzoek. Maar denken we er dan ook aan
in ons persoonlijk doen en laten? Zetten we de verwarming een graadje
lager, doen we de lichten uit die niet echt noodzakelijk zijn, gaan we naar
de brievenbus op de fiets in plaats van met de auto? Overal brandt weer
kerstverlichting en niet alleen kerstbomen buiten, maar ook verlichting
van allerlei figuren, bomen en dakranden met lichtslangen, enz. Aardig
om te zien, het geeft iets feestelijks. Maar doen we die verlichting ook
uit als het dorp slaapt? Zetten we die tijdschakelaar er tussen? Bij het
opwekken van elektriciteit komt ook CO2 vrij. Daar moeten we ons meer
bewust van zijn.  
 
Jan Molhuysen 
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Twaalf en een halfjaar concerten in Tienhoven
Er staat een koude wind ’s avonds, als de bezoekers van het jubileum-
concert zich voor de deuren opstellen. Ze willen graag een plaats
dichtbij het podium. Om acht uur gaan de deuren open, warm licht stroomt
naar buiten. Kaarsen in de kronen en lichtjes in de venterbanken branden.
Dat is de sfeer die oprichters Else Maingay en Ineke Bueno schiepen
toe de eerste reeks concerten georganiseerd werd. Het begon 12 ½ jaar
geleden met een zomerconcert aan het eind van de grote vakantie en
groeide uit naar drie concerten per jaar.

Oud huisarts Hoekstra schrijft boek over “Boeren, bur-
gers en buitenlui”.
Verhalen over mensen uit Maarssen en Tienhoven. Dat is de inhoud van
het boek ”Boeren, burgers en buitenlui” van de vroegere huisarts Auke
Hoekstra. Hij praktiseerde met zijn echtgenote jarenlang als huisarts in
zijn geboorteplaats Maarssen. Hij kende dus veel mensen en heeft er
verscheidene van geïnterviewd voor zijn boek, ook van inwoners van
Tienhoven en Oud Maarsseveen. De verhalen hebben betrekking op de
eerste helft van de twintigste eeuw. In de verhalen komen dan ook veel
gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog voorbij.

Wegdek Heuvellaan vernieuwt.
 
De Heuvellaan in Oud Maarsseveen is begin december voorzien van
een nieuwe asfaltlaag. Daarbij is gelijk de weg aangepast en zijn de
bermen iets verbreed. Daarvoor was het nodig om de weg af te sluiten
voor alle verkeer op donderdag 3 en vrijdag 4 december. De wegwerkers
van KWS konden daarna vanaf maandag de 7e de bermen afwerken.

Daartoe behoort het relaas van de Joodse familie die tijdens de oorlog zat ondergedoken aan de Dwarsdijk,
in een varkenskot, dat tot de boerenbedoening behoorde. Boer van Zijtveld van de Heuvellaan doet het relaas
over de bouw van de prachtige boerderij Vredegoed en Arie van Ginkel vertelt over zijn werk als afslager en
zijn bouwactiviteiten in en buiten het dorp. Ook de belevenissen van oud huisarts dokter Van ’t Einde komen
aan bod. Minder prettig was het verhaal van de dochter van een NSB’er, die onder schuilnaam het leven van
haar vader beschrijft; een leven waar ze niet trots op kan zijn en waardoor ze een schaamte haar hele leven
heeft mee gedragen. De schrijver is na te zijn gestopt met zijn praktijk aan de Heuvellaan in Oud Maarsseveen
komen wonen. Het in eigen beheer uitgegeven geïllustreerde boek is te koop voor € 22,50 bij de Maarssense
boekhandels Bouwman en de Bruna.
 
Fotobijschrift:
De Kerkweg in Maarssen. Het uitspringende huis rechts is de geboorte- en praktijkwoning van Auke Hoekstra

Van uit de wijde omtrek komen mensen om in een sfeer van warmte en beslotenheid naar kamermuziek te
luisteren. De kerk heeft dan ook iets van een grote huiskamer, intiem kan je zeggen. Het is nog steeds een
groep enthousiaste vrijwilligers die deze concerten organiseert, vanaf het bestuur onder leiding van Yke
Mönking (Muyeveld) tot gastvrouwen die behalve de programma’s ook anti-hoest snoepjes uitdelen. Cynthia
de Pijper (het Olde Regthuys) met haar staf maakt een niet onbelangrijk deel uit van het succes. Zeker 10
jaar verzorgt zij - wanneer je dat wilt - de maaltijd vooraf en tot volle tevredenheid. Wie met ‘Tienhoven Toont’
in de Veenkluit heeft gegeten zal dit zeker beamen. Tienhoven is toch een uniek dorp: Koninginnedag met de
allegorische optocht, Soli deo Gloria, nu een nieuw eigen ‘Museum van ’t Land’, ‘Tienhoven Toont’ en
‘ Concerten in Tienhoven’. Geen betaalde krachten, allemaal vrijwilligers.

- Pagina 6 -



Tienhoven bij de tijd
In de vorige Dwarskijk hebt U gelezen over het initiatief van Machiel van
’t Woud over de wens de klok in de Hervormde kerk weer te laten lopen,
door restauratie of vervanging van het uurwerk.Welnu, er is verder actie
ondernomen.
Eerst even terug naar rapport van de “Stichting tot Behoud van het Toren
uurwerk”, al gemaakt in augustus 2004. Het rapport begint met een
beschrijving.
Een van de eerste fraaie zinnen wil ik u niet onthouden. ‘De stelling
(frame) bestaat uit vier gietijzeren hoek stijlen in een fraaie zuil vorm met
basement en kapiteel (zie foto) waarna de technische beschrijving van
het uurwerk volgt. Helaas is het niet gesigneerd en gedateerd, maar de
onderzoekers zijn haast zeker dat het in 1813 gemaakt is, met mogelijk
gebruikmaking van oude tandwielen, en kort na de herbouw na de brand
van de kerk is geplaatst. Dus bijna 200 jaar geleden!

Kerstnachtrondgang Soli Deo Gloria
De traditionele kerstnachtrondgang in de nacht van 24 en 25 december is niet meer weg te denken. Muziek-
vereniging Soli Deo Gloria uit Tienhoven verzorgt al ruim 50 jaar deze kersttraditie in Tienhoven en de omlig-
gende dorpen.
We zijn echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden maar proberen zo goed mogelijk rekening te
houden met onderstaande richttijden waar in de nacht van 24 op 25 december wordt gespeeld;
 
Ca.         22.30 uur              Dwarsdijk (ter hoogte van de molen)
Ca.         23.15 uur              Laan van Niftarlake (Café Het Olde Regthuys)
Ca.         23.45 uur              Breukeleveen (Herenweg 39, fam. Den Ouden)
Ca.         00.15 uur              Boomhoek – Jachthaven Muyeveld (Loosdrechtsedijk 270)
Ca.         00.50 uur              Tienhoven (Ds. Ulferslaan – Dorpshuis)
Ca.         01.20 uur              Tienhoven (Kruising Middenweg - Landweg)
Ca.         01.45uur               Tienhoven – Molenpolder (Oudedijk 50 – fam. Van Dam)                     
Ca.         02.15 uur              Oud-Maarsseveen (Looydijk 15 – Café ’t Kikkertje)
 
Kerstsamenzang
 
Op vrijdag 18 december 2009 wordt in De Kerk een Kerstsamenzang georganiseerd met medewerking van
muziekvereniging ‘Soli Deo Gloria’ uit Tienhoven en gospelkoor ‘Sparks of Joy’ uit Westbroek, aanvang 20.15
uur. Wij hopen op uw warme belangstelling tijdens bovengenoemde kerstoptredens.

Er is geconstateerd dat het uurwerk nog geheel compleet en in redelijke staat verkeert. Verder een aanbeve-
ling voor restauratie en een kleine aanpassing aan het elektrische opwind systeem.
Afgelopen maand is er overleg geweest met het College van kerk rentmeesters. Machiel heeft inmiddels
assistentie gekregen van Wulf Kraaij, Paul Smits en Co Schouten namens ‘De Kerk’. Het idee is om door
middel van een inteken actie, toezegging, geld bijeen te brengen voor restauratie van het huidige, of vervan-
ging ervan door een elektrisch uurwerk. Op dit moment wordt door het torenuurwerk-restauratiebedrijf Velle-
ma uit Hallum een offerte gemaakt voor beide mogelijkheden. Dat het niet om een gering bedrag gaat, blijkt
uit een voorlopige raming van rond de 10.000 euro. Zal de torenklok in de toekomst weer de juiste tijd aangeven?
Voor reactie of meer informatie: Machiel van ’t Woud, Laan van Niftarlake 68. We houden u op de hoogte.

Ik zie iedere dag wat reeën in ons achterland
“Het is dan verwonderlijk te zien in hoe snel de natuur reageerde. Flo-
ristisch en qua fauna is hier al zoveel veranderd. Ik zie iedere dag wat
reeën in ons achterland, de fazanten zijn weer terug, evenals de hazen.
Aan de slootkanten hebben we een grote variëteit aan bloemen gezaaid.
Daar zet een bevriende imker dan de bijeenkorven neer. De vogelrijkdom
is snel toegenomen. Ik heb hier al 64 soorten geteld, waaronder distel-
vinken, putters, klapekster, een roerdomp, maar ook ransuil, een kerkuil,
torenvalken. Ook muizen en vossen hebben hier een habitat gevonden.”
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Zwarte piet als St.Nicolaas geschminkt.
 
Wat was dat een schrik bij het Dorpshuis dit jaar met Sinterklaas. Wat een grap had moeten zijn, een expres
verkeerd geschminkte Sint, bleek een afschuwelijk horrorgezicht te zijn geworden. Ik heb kleine kinderen
ontzet zien kijken, met zeer geschrokken gezichtjes. Dit kan toch niet! Dit soort geintjes moet in besloten kring,
met ouderen die 'het al weten' van de hoed en de rand. Maar niet ten overstaan van al die verwachtingsvolle
toetjes. Een regelrechte misser.      
H. Meijer Tienhoven

OPHAALDATA OUD PAPIER GEMEENTE MAARSSEN 2010
02 januari, 06 februari, 06 maart, 03 april, 01 mei, 05 juni, 03 juli
07 augustus, 04 september, 02 oktober, 06 november,04 december

Lichtjes in de Kerstboom
Tijdens deze kerstdagen hebben wij onze kerstboomlichtjes weer samen
aangestoken, een mooie terugkerende traditie waar iedereen van kan
genieten. Wat was het weer een feest! De Hinnikwagen voor een ritje
door Tienhoven en Oud-Maarsseveen. Muziek en een drankje. Wij
wensen u hele mooie feestdagen toe en een gezond 2010!

Evenementenagenda Tienhoven & Oud-Maarsseveen
 
24 / 25 december 2009, S.D.G.: Kerstnachtrondgang, aanvang 22:30 uur in Dwarsdijk bij de molen en
eindpunt cafe 't Kikkertje om circa 02:15 uur.
 
2 januari 2010,VIOD / Dorpshuis De Veenkluit: vanaf 11:00 uur voetbaltoernooi, met om 16:00 uur 'Rad
van fortuin' met mooie prijzen. Al voor de 25e keer wordt het Henk van Ginkel Oliebollentoernooi gehouden, een
mooie traditie die in ere wordt gehouden.
 
20 januari,  3 en 17 februari 2010,  Waternet / BTOM: van 10:00 tot 12:00 uur inloopspreekuur in het
dorpshuis De Veenkluit over Bethune. Aanwezig: mevr. M. Lodewijk, dhr. G. Nijsten, K. Kuzee en M. Egberts.
 
26 maart 2010, Stichting Concerten in Tienhoven:  Op het voorjaarsconcert maken Lisa Jacobs, die al op
6-jarige leeftijd optrad met het Koninklijk Concertgebouw Orkest, begeleid door de Russische pianiste Ksenia
Kouzmenko, hun opwachting met een bijzonder mooi programma.
 
27 maart 2010, S.D.G.: Deelname aan Klapstokfestival (initiatief van de muziekschool), met aansluitend een
avondoptreden in Theater 4 en 1 te Breukelen.
 
Woensdags, BTOM: iedere woensdagmorgen vanaf 10.00 uur de koffie ontmoetingsochtend, met thema-
ochtenden. Locatie dorpshuis De Veenkluit 
 
 

Colofon
De redactie dankt een ieder voor zijn/haar bijdrage aan deze editie van De Dwarskijk. 
De volgende editie verschijnt eind maart 2010, kopy hiervoor moet uiterlijk 13 maart 2010 bij de redactie
binnen zijn.  Actuele informatie wordt altijd op de website van BTOM geplaatst, in De Dwarskijk zal dan een
verwijzing of samenvatting worden opgenomen.
 
Wij hopen dat u met veel plezier deze editie van de Dwarskijk zult lezen.
De redactie: Marianne Braakman en Richard Klomp.
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