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Jeugd heeft de toekomst 
Terug naar school… die zomervakantie ging veel te snel. Het is wel weer even wennen. Vooral dat 
opstaan. In de vakantie kon je slapen tot twee uur ’s middags, maar ja, als je om tien voor half negen 
op school moet beginnen, vijftig minuten moet fietsen, dus weg moet om half acht, waardoor de 
wekker om half zeven gaat, is dat een wereld van verschil. Los van het feit dat ik totaal geen 
ochtendmens ben, verlopen mijn ochtenden ook meestal niet zo soepel. 
Het begint met de wekker, waarbij je al hebt geprobeerd hem zo leuk mogelijk te maken door een leuk 
liedje in te stellen. Maar dat niet echt werkt, en je na een paar dagen en je wekker en het liedje zat 
bent, dus schiet je daar ook niets mee op. Nadat de wekker zo ongeveer 
vijf keer is afgegaan en er nog maar een kwartier over tot je de deur uit 
moet, is het misschien toch wel handig om eruit te gaan. Dus je draait je 
om, zet de zoveelste wekker weer je telefoon uit en kijkt even op 
Instagram, Twitter, Snapchat, What’s app en YouTube, natuurlijk hebben 
mensen weer nieuwe filmpjes geüpload en eindig je in de situatie dat je 
later die ochtend nog meer haast hebt omdat je weer de hele ochtend 
YouTubefilmpjes heb zitten kijken.  
Jullie snappen hem al, ik ben niet echt zo’n meisje dat precies een uur 
van tevoren opstaat om te douchen, haar te föhnen, make-up te doen en 
weet ik wat allemaal, dan vervolgens precies op tijd weggaat en daardoor 
lekker rustig kan fietsen. Maar ja, ik zeg altijd maar zo ‘’liever meer slaap 
en hard moeten fietsen dan minder slaap en rustig kunnen fietsen’’.  
Dus doordat je het opstaan heb uitgesteld totdat het echt niet meer kan, 
moet je toch echt je bed uit. Dan komt het moment waarop je kleding uit 
moet zoeken, wat meestal leidde tot een gigantische puinhoop omdat je 
weer geen idee had wat je aan moest trekken en daardoor al je kleding 
uit je kast hebt gehaald om te kijken of er iets leuks tussen zit. Intussen 
tikt de tijd door en heb je nog maar vijf minuten om je haar en make-up 
te doen, je schoenen te zoeken, je tas in te pakken, je gymkleding zien te 
vinden en je fiets te pakken, waardoor het meestal eindigt met snel een 
broodje op de fiets, je haar in een losse knot en een borstel en elastiekje 
mee naar school, de schoenen die het snelst aan gingen aan, geen make-
up op en een tas mee waarvan de helft er niet eens in zit. 
 
 
 

 

 De DWARSKIJK 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cdns2.freepik.com/vrije-photo/hulst-blad-kerst_2226297.jpg&imgrefurl=http://nl.freepik.com/vrije-photo/hulst-blad-kerst_355347.htm&h=469&w=626&tbnid=dPDVRq6eyAfGLM:&zoom=1&docid=dtQQSB0ROF1C0M&ei=wIeNVN79G8isUYKWhKAJ&tbm=isch&ved=0CG8QMyhEMEQ&iact=rc&uact=3&dur=1077&page=3&start=56&ndsp=26
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En omdat de ochtend echt niet beter kan worden, vertrek je tien minuten te laat en gaat het ook nog 
eens regenen, want ja we wonen in Nederland, kom je ook nog onderweg super veel ganzen tegen die 
het blijkbaar leuk vinden om op het fietspad te zitten, en als je dan probeert er langs te fietsen, 
beginnen ze te blazen, verschrikkelijk!!. 
Omdat de ochtend nog steeds niet leuk genoeg is,  kom je ook nog eens doorweekt aan op school en 
heb je spijt dat je die strakke broek hebt aangedaan. Dan ben je eindelijk binnen en zie je dat je te laat 
bent en mag je vervolgens de volgende ochtend je gezellig om kwart voor acht komen melden op 
school. Het is nu al een topdag!  Herkenbaar? 
Petra Hornman 
 

BTOM, Algemene Leden Vergadering 
Gastspreker Pieter de Groen 
19.30 uur stipt. Pieter, de voorzitter opent de vergadering. Na een korte inleiding geeft hij Pieter de 
Groen het woord. Pieter de Groen is wethouder in ‘Stichtse Vecht’  van o.a. economie, verkeer, 
personeel en organisatie maar ook participatie valt onder zijn verantwoording. Tegenwoordig een 
bekend woord wanneer je het in stukjes knipt zou je er met wat fantasie ook andere betekenissen in 
kunnen lezen.  B.v., ‘par’ is een afkorting voor parochie, een gemeenschap van mensen. De Groen in 
zijn verhaal grijpt terug naar de eerste aanzet van het proces 2006 Commissie “Wallage”. Er wordt dan 
een steeds groter gat gevoeld tussen Overheid en de Burgers, die zich steeds meer buiten het 
bestuurlijk proces zien geplaatst. “De overheid beslist maar over onze hoofden heen”. Burgers willen 
ook scoren. 2011 Maarssen wordt verenigd tot een agglomeraat van 12 kernen tot ‘Stichtse Vecht’. De 
Groen vertelt dat op dat moment de nieuw gevormde gemeente wel wat anders aan het hoofd heeft 
dan burgers laten participeren.  
‘Tic’ Een onbeheersbare samentrekking van een spier,  De Groen: “men heeft wel het voornemen om 
burgers mee te laten denken, maar het overheidsapparaat is er nog niet op ingesteld”. De organisatie 
moet zich eerst aanpassen hierop, dat kost tijd. Daarbij moet er ook bezuinigd worden. De gemeente 
krijgt minder geld. ’Prioriteiten stellen’. Werken worden uitgesteld. Beslissingen op het gebied van 
bijv. verkeersvoorzieningen worden naar achteren geschoven. En recent ook de Brugstraat in 
Breukelen . De gemeente heeft een plan om de verkeerssituatie daar te verbeteren. Er worden 
groepen gevormd van aanwonenden, winkeliers, verkeersdeskundigen en zo meer. Vergaderingen, 
hoorzittingen.Een proces van twee jaar. Het resultaat is dat er nu een totaal ander plan als oplossing 
wordt uitgevoerd dan het oorspronkelijke gemeenteplan. De Huis Ten Boschstraat heel recent!’                                                                                                            
‘patie’ mogelijk afgeleid van het woord ‘patos’  betekent : aandoenlijk, op het mede gevoel werkende 
in geschreven of gesproken woord,  Participatie!  Het blijkt dat burgers vaak meer kennis over een 
situatie bezitten en daar moet gebruik van worden gemaakt, zo stelt hij. Er is altijd wel inspraak 
geweest, neem het bestemmingsplannen, bouwaanvragen. En nu dus een (verplichte)  ‘VISIE’  waar 
burgers mee mogen, moeten denken over hun toekomst. Het begon met de vaartocht op de Gazina op 
de Vecht in 2011, waar vertegenwoordigers van belangengroepen gezamenlijk werden uitgenodigd 
om op een nieuwe manier met besturen te participeren.  20.20 uur Wethouder De Groen vertrekt snel 
naar een volgende bijeenkomst.                                              
 

Beamer en scherm huren 
Heeft u een presentatie of een vergadering of heeft u een 
filmavond georganiseerd voor de vereniging of club en u 
wilt dit op groot formaat weergeven ?  
Neem dan contact op met de redactie van de BTOM. 
b.vandebunt@hetnet.nl 

 

http://www.compules.nl/beamer_verhuur/main.php?action=verhuurdetail&lang=nl&verhuur_id=121
http://www.compules.nl/beamer_verhuur/main.php?action=verhuurdetail&lang=nl&verhuur_id=73
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Wilgenplas 17 november 8 uur: ,VISIE’ enquête bijeenkomst. 
Hoe zal de opkomst zijn? Allemaal hebben we de uitwerking van de enquête in de bus gehad. We zijn 
al of niet bevestigd in ons eigen oordeel over ons woongebied in de toekomst. Is het te verwachten dat 
er nog nieuwe punten op tafel komen? We zullen het zien. 
De zaal raakt aardig vol. Als ik moet schatten zo rond de 100 bewoners van onze kern vullen de ruimte 
om 8 uur. Molenpolder – Maarsseveen, is ruim in de meerderheid. Opkomst uit ons dorp is matig. Dat 
kan twee dingen betekenen: 1. Alles rond de uitslag is duidelijk, we hebben niets toe te voegen, de 
werkgroep heeft het proces goed in de hand; 2. Of …. we geloven er niet in, het bestuur Stichtse Vecht 
doet toch wat het zelf wil, waar maken we ons druk over. Tja, de toekomst zal leren wie er gelijk krijgt.  
Wethouder Van Rhee, start de avond met een grapje: “17 man heeft zich aangemeld en nu zit de zaal 
vol, een prima opkomst net als het percentage bewoners dat de enquête instuurde hier 30%! Het hele 
proces van de ‘bewonersvisie’ moet leiden tot een ‘plan van aanpak’ voor de toekomst  ‘samen en in 
goed overleg ‘ benadrukt hij. Creativiteit van de bewoners hierbij, eigen inbreng is belangrijk voor het 
gemeentebestuur. Onze kern is een van de laatste die hieraan bezig is.  Arnoud de Bruin haakt hierop 

in met “ Een aantal jaar geleden hebben wij al een aanzet 
gegeven voor een eigen toekomst visie op ons dorp, we 
waren er te vroeg mee vond de gemeente toen. Nu achteraan 
de rij is wellicht gunstig, de tijd is er nu rijp voor ’ 
PARTICIPATIE ‘ de burger moet meedenken en initiatief 
nemen!.  Hij wijst erop dat de uitslag van de enquête afgeleid, 
gebaseerd is op die 30 % van de huishoudens die ingestuurd 
hebben. Dat blijkt later nog wel eens verwarring te geven bij 
vraag en uitleg. De Bruin en Liesbeth van Tetterode (namens 
de bewonersvereniging Molenpolder-Maarsseveen ) lichten 
vervolgens de uitkomsten van de diverse vragen toe.  
De voorzitter van de bedrijfsvereniging Maarsseveen ( Van 
Oosten) onderbreekt deze al snel en stelt dat hij niet veel 
vertrouwen heeft in de invulling straks door het 
gemeentebestuur. In de voorliggende jaren zijn er door hen 
zeker 15 plannen ingediend bij de gemeente waar niets van 
terecht is gekomen. Ook heeft hij bezwaar tegen de uitkomst 
bij het punt ‘Natuur en woonomgeving’, waaronder, 
uitbreiding van bedrijfsruimten – zeker geen bedrijven die 
lawaai en/of stank veroorzaken – toestaan! Voorzitter De 
Bruin onderbreekt hen en vraagt of de bedrijven bezwaar 
hebben tegen inspraak van omwonenden. Dit brengt de 
discussie tussen toelichters en zaal onderling op gang. Het 

uiteindelijke doel van deze bijeenkomst toch? 
Wethouder Van Rhee, stelt hierop voor met de bedrijfsvereniging apart om de tafel te gaan zitten. Van 
Tetterode reageert, we spreken hier over een ‘toekomstvisie’, niet van een bestemmingsplan. 
De Bruin en Van Tetterode lichten vervolgens de andere onderwerpen toe. Natuur en woonbehoeften. 
Uitkomst enquête: er is behoefte aan meer wandel- en fietspaden in onze Kern. Van Rhee, merkt op 
dat men bij de gemeente bezig is met een plan voor de hele gemeente voor nieuwe wandel- en 
fietspaden. We zullen er meer over horen in 2015. Lijkt me een moeilijke zaak, denk aan ‘Het 
Ommetje’. We vinden het ‘prima’ als het mijn privacy maar niet aantast. Ben dus benieuwd! 
Sociale activiteiten en accommodaties, voorzieningen passeren de revue,  dan verkeer. De mening 
vanuit de zaal is algemeen: ‘snelheidsgebod handhaven, controles, bekeuringen en flitspalen’! 
 

Arnoud veegt symbolisch 
onze antwoorden bij elkaar 
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 Met versmallingen hebben we ervaring, die dus niet meer. Openbaar vervoer is lastiger, ‘meer’ zoals 
veel inzenders aangaven.  Is ‘meer’ geen illusie? Maken we er dan wél gebruik van? De auto is zo 
gemakkelijk hij staat altijd voor de deur klaar. Iemand oppert ‘een of twee meeliftplaatsen richting 
Maarssen-dorp’. Eventueel tegen een kleine vergoeding. Lijkt een goed idee om op te pakken en uit te 
zoeken of daar belangstelling en mogelijkheid voor is. Half tien uitleg klaar.  pauze.  
Tegen de ruiten van de zaal hangen grote vellen papier met - - - - - en - - - -Het is de bedoeling dat we 
die lezen, aanvulling en commentaar geven d.m.v. zelfklevende briefjes. De werkgroep neemt die mee 
en werkt het uit voor een finale versie van de visie. Wellicht komen er nog aanvullingen en nieuwe 
ideeën op tafel. We horen er in het nieuwe jaar vast over.  
Was u er zelf niet, u bent nu op de hoogte. 
 

Negende editie van Tienhoven Toont geslaagd!  
27 september - Al wandelend en fietsend was goed te zien wat de creatieve dorpelingen zo al te tonen 
hadden: leuke meubeltjes met mozaïek, schilderijtjes, sieraden, old timers, schapen en spinnewielen, 
gereedschappen………kortom te veel om op te noemen!  
Een absolute publiekstrekker was de expositie van doopjurken in de kerk. Van eenvoudig katoen tot 
ragfijne batist, van een gehaakte doopjurk tot prachtige exemplaren gemaakt van moeders 
trouwjapon. Zeker voor bezoekers die de kunst van zelf kleding maken nog beheersen, was het 
smullen. 
De hinnikwagen zocht zijn weg tussen de stapvoets rijdende auto's, fietsers en slenterende 
voetgangers. Bij de brandweergarage zaten kinderen met glunderende snoeten in de brandweerauto 
en in de polder vertelde de Polderwachter zijn verhaal. Leden van de visserijvereniging waren actief 
om de bezoekers te laten genieten van de Tienhovense plassen en de prachtige molen de Trouwe 
Wachter.  
Huis- café en kerkconcerten, vele creatieve deelnemers met verzamelingen, schilderijen, keramiek, 

cadeauartikelen en nog veel meer…….en 
alles zelf gemaakt en getoond. 
Aan het eind van de middag verplaatsten 
veel bezoekers aan ‘Tienhoven Toont’ zich 
richting Streekmuseum Vredegoed, voor de 
afsluiting van de dag. Daarvoor was 
wethouder cultuur Pieter de Groene naar 
Tienhoven gekomen. "We kwamen vanaf de 
Nieuweweg en hebben tot hier aan toe wel 
28 huizen met vlaggen en ballonnen geteld", 
aldus een enigszins onder de indruk zijnde 
wethouder. Het slotconcert van SDG in de 
schapenstal was bijzonder en trok heel wat 
luisteraars. 
Zoals inmiddels gebruikelijk werd deze 
mooie dag afgesloten met een gezamenlijke 

buffetmaaltijd bij het museum.  
De organisatie bedankt alle deelnemers en kijkt tevreden terug op de negende editie van Tienhoven 
Toont.  Foto’s kunt u bekijken op www.tienhoventoont.nl 
10e editie van Tienhoven Toont wordt gehouden op  zaterdag 24 september 2016. 
Voor nu een kunstzinnige groet van Marianne Braakman,  Loes Roelofsen, Jan van Eijk, Eby de Bruin 
en Elly Methorst. 
 
 

http://www.tienhoventoont.nl/
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Platformbijeenkomst 
Op 20 november was er een platformbijeenkomst van de bewonersverenigingen van de kleine 
kernen. Op deze avond is een overzicht gegeven van de bewonersinitiatieven die waren 
ingediend voor 2014.  
 
Verkeersmaatregelen 
Eén van de initiatieven die door de bewonersvereniging van Tienhoven was ingediend, was de 

herinrichting van de Laan van Niftarlake. Op de Laan van Niftarlake  zijn de 
paaltjes verwijderd en fiets suggestiestroken aangebracht en begin december zijn 
drie drempels aan de ingangen van de kern gerealiseerd. 
In de maand november heeft een smiley gehangen op de Laan van Niftarlake, die 
bestuurders op hun snelheid wees. Tevens heeft in de maanden november en 
december een telslang op de Laan van Niftarlake gelegen die de snelheden, het 
aantal voertuigen en het type voertuigen registreerde. De gemeente wil helder 
krijgen of de maatregelen bijdragen aan een vermindering van ongelukken en van 

de snelheden. Op 15 januari wordt een bijeenkomst georganiseerd om samen met de bewoners de 
verkeersmaatregelen te evalueren. Op deze bijeenkomst staat  naast het evalueren van de 
verkeersmaatregelen ook de resultaten van de herinrichting van de Bethunepolder op het 
programma. U ontvangt daar een uitnodiging voor. 
 
Doorontwikkeling Gebiedsgericht Werken 
Tijdens de platformbijeenkomst is ook gesproken over de doorontwikkeling van het Gebiedsgericht 
Werken. In 2014 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het Gebiedsgericht Werken. Naar aanleiding 
hiervan is het samenwerkingsconvenant (afsprakenkader tussen bewonersorganisatie en gemeente) 
aangescherpt zodat het beter aansluit op de manier van samenwerken. Bewonersverenigingen 
kunnen optioneel per jaar een thema aangeven waarvoor zij zich extra willen inzetten. 
 
Dorpsontwikkelingsplan 
Op 17 november jl. was de bewonersavond over de toekomstvisie (Dorpsontwikkelingsplan). Er 
waren ruim 100 mensen aanwezig op de avond. De bewonersverenigingen van Maarssseveen-
Molenpolder, de Bethunepolder en Oud-Maarsseveen-Tienhoven (BTOM) organiseerden de avond in 
samenwerking met de gemeente om de resultaten te bespreken van de enquête die in de zomer 
gehouden is. U kunt de resultaten van de enquête terugvinden op www.maarsseveenmolenpolder.nl. 
De aanwezigen ondersteunden de bevindingen. Er waren allerlei suggesties om bijvoorbeeld 
makkelijker hulp te kunnen vragen en aanbieden, een buurt-taxi naar de winkels, tot aan een eigen 
betalingssysteem voor onderlinge diensten. Zorgen zijn geuit over onder andere het verkeer en 
natuurbescherming (wandelpaden en honden zijn niet altijd goed voor flora en fauna). Een aanvulling 
kwam van de bedrijvenvereniging die zich niet kon vinden in een deel van de aanbevelingen. Hierover 
zal bij de nadere invulling van de plannen nog verder overleg plaatsvinden. 
De uitkomsten van de bewonersavond worden meegenomen in de conceptvisie, die de komende 
maand geschreven wordt in nauwe samenwerking met de visiegroep. Meer nieuws hierover volgt in 
het nieuwe jaar. 
 
Informatieavond  skatebaan 
Alle bewoners hebben een wijkbericht ’Uitkomsten verplaatsen   skatebaan’ ontvangen met daarin 
een uitnodiging voor een bewonersavond op maandag 15 december. In het wijkbericht werd 
uitgebreid  
 
ingegaan op de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de skatebaan.  

http://www.maarsseveenmolenpolder.nl/
http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1004&bih=548&tbm=isch&tbnid=Tw8_5qN9fuWscM:&imgrefurl=http://www.odinfo.nl/referenties-2.html&docid=KH22Z7dfSj5ieM&imgurl=http://www.odinfo.nl/uploads/images/referenties/tn_stichtsevecht.gif&w=171&h=171&ei=sXGnUrKoE-Wa0QX_04GgBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:15,s:0,i:128&iact=rc&page=2&tbnh=136&tbnw=136&start=12&ndsp=13&tx=61.5384521484375&ty=64.5384521484375
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Tijdens de bijeenkomst is met de bewoners gesproken over het voorstel om de skatebaan in 
Tienhoven te herplaatsen, voordat bestuurlijke (college) besluitvorming hierover plaatsvindt. Bij het 
ter perse gaan van deze Dwarskijk had de bijeenkomst nog niet plaatsgevonden. We kunnen u dus nog 
niet informeren over de uitkomst van deze avond. 
 
Bijeenkomst resultaten van de herinrichting Bethunepolder: 15 januari 
Naast het evalueren van de verkeersmaatregelen op de Laan van Niftarlake staat ook de resultaten 
van de herinrichting van de Bethunepolder op de agenda. Dit onderdeel wordt georganiseerd door de 
BTOM, met medewerking van de provincie, Staatbosbeheer, Dienst Landelijk  Gebied en de gemeente. 
Op deze avond informeren we u over de resultaten van de inrichting van de Bethunepolder; het 
beheer van de polder in de toekomst; de flora en fauna. En daarnaast willen we graag met u van 
gedachte wisselen over het realiseren van een hondenuitlaatvoorziening. Het laatste vraagstuk waar 
nog een antwoord op moet komen en waarvoor nog geen kant en klaar plan is. Samen met u willen we 
hiervoor een voorstel uitwerken. In de loop van januari ontvangt u de uitnodiging met het 
programma. 
 
Informatieavond veranderingen Sociaal Domein: 22 januari 
Maarten Pekelharing van Stichting Welzijn Stichtse Vecht organiseert samen met gemeente 
Stichtse Vecht een bijeenkomst om in gesprek te gaan over de veranderingen in jeugdhulp, zorg, 
welzijn en werk per 2015. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 januari a.s. van 19.30 - 21.30 
uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het Olde Regthuys. Een zinvolle avond die u meer informatie geeft 
over alle veranderingen. Welke consequenties heeft dit voor u? Wat wordt er van u verwacht? Wat 
mag u van de gemeente verwachten? 
Vragen over jeugdhulp, zorg, welzijn en werk kunt u ook stellen door telefonisch contact op te nemen 
met de gemeente, telefoonnummer 14 0346. 
 

 

HET ZONNETJE 
Als je er zo’n 15 jaar tegenover woont is het een zeer vertrouwd beeld op je netvlies. Ja, ik 
bedoel het kleine huisje nr.79 op de Laan van Niftarlake. Annie van Garderen woonde. Als je bij 

ons de brug over reed zag ik haar zitten aan de keukentafel, haar favoriete plekje waar ze goed op de 
weg kon kijken, zwaaien als er een bekende 
langs kwam natuurlijk, haar zus Corrie (De 
Bree), vrouw Koppen van de schilder aan 
de overkant en zo nog velen. Zo’n 6 jaar 
geleden vertrok Annie naar de Merenhoef. 
Er komen nieuwe huurders in. 
Afgelopen jaar toen de laatste vertrok, was 
het stil, leeg, voor een paar maanden. Wat 
gaat er gebeuren met het Zonnetje, komt er 
een bord ‘Te koop’ te staan? Wat is de kerk, 
want die is de eigenaar, van plan? In de 
zomer ineens bedrijvigheid. De tuin wordt 
onderhanden genomen voor het uitzicht op 
de polder, voor de verkoop? Zal het huisje 
dan worden gesloopt en komt er een ‘villa’ 

voor  
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.noord.amsterdam.nl/publish/pages/490566/zonnetje.png&imgrefurl=http://www.noord.amsterdam.nl/wonen/onderwijs-jeugd/natuur-en-milieu-edu/nieuwsarchief-nme-0/groeit-groeit-groeit/&h=215&w=215&tbnid=PaeK7oNL6vLf8M:&zoom=1&docid=C5uSRdKGSUADGM&ei=29yOVLvUMIqsPLSGgXg&tbm=isch&ved=0CFQQMygUMBQ&iact=rc&uact=3&dur=772&page=2&start=19&ndsp=24
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in de plaats? Neen! Gelukkig niet, het zal opgeknapt worden voor een nieuwe huurder. Het is een 
monumentje in het dorp, een herinnering. Er moeten vroeger veel meer van deze huisjes hebben 
gestaan, er zijn er nog maar een paar over. U kent ze vast ook. misschien niet meer het woonideaal 
voor de moderne mens, maar toch . . .  Het bepaalt de sfeer in het dorp voor mij. ‘Nostalgie’.  
Wat is de geschiedenis van dit huisje eigenlijk? Op naar Theo Schouten. Het blijkt dat het zelfs twee 

huisjes zijn geweest, duidelijk te zien op de foto. De ene kant is 
gestuct, de andere kant baksteen, een rieten kap als bedekking i.p.v. 
dakpannen nu. Riet was goedkoop, ter plaatse gesneden. Wie er op 
de foto staat? Het echtpaar Verkerk, in de klederdracht die hier 
gedragen werd. Zij met ‘Utrechtse muts’, jak en lange rok. Hij met een 
meer bekende dracht. Even een terugblik in de geschiedenis van dit 
huisje. Deze foto moet eind jaren 30 zijn 
genomen. Het huisje bestaat dan uit twee 
woningen: een kamer beneden van  
ongeveer 5 bij 5 waarin het dagelijks leven 
zich afspeelt. Keukenhoek, fornuis (tevens 
kachel), tafel met rechte stoelen en een 
bedstee. Ouders slapen daarin, een steile 
trap naar boven met een ruimte waar de 
kinderen slapen en tevens de 
wintervoorraad die niet mag bevriezen, 

wordt opgeslagen. Voor een goed beeld is er in museum Vredegoed zo’n 
kamertje nagemaakt. Achter, buiten tegen het huis een poepdoos en een vrijstaande schuur voor 
gereedschap voor werk in de moestuin en voor het beroep. Denk dan aan de veenderij hier. Het huis 
waar nu de familie De Bruin woont was de moestuin. Begin van de oorlog komt de familie Wijnstekers 
er in. Bij een van de kinderen  gaan Theo en ondergetekende op bezoek, Dik Wijnstekers in 
Maartensdijk. (foto)  hij kan het zich nog goed herinneren. ‘ We kwamen begin ‘40, mijn moeder was 
een Tienhovense, ( familie van Dik de Graaf ). Mijn vader werkte in het ‘metaal’. Wijnsteker en Theo 
halen herinneringen op uit die tijd. Dik heeft ook laatst de documentaire over de ‘Trouwe Wachter’ 
gezien. Wat daar verteld werd over de oorlogsperiode en de onderduikers die gewaarschuwd werden 

door de stand van de wieken, is wel juist maar dat er 
niemand door de bezetter is gepakt, klopt niet helemaal. 
Zijn vader die in ’t verzet zat, werd gepakt toen hij rondging 
om te waarschuwen voor een razzia. Hoe komt het huisje in 
handen van de kerk? Aannemer Harmen van Ginkel, de 
vader van Arie die nu in de Merenhoef woont, kwam door 
een ruil in het bezit, knapte het op en schonk het aan de 
Gereformeerde Gemeente en die op haar beurt plaatste er 
Geertje van Eyk in, een vrouw die op haar 14de reuma kreeg 
en invalide was, mevrouw Van de Born kwam er naast te 
wonen en verzorgde haar. Daarna kwam Geesje Mijers en 
daarna Annie van Garderen. Om die zorg goed te kunnen 
geven wordt inde loop der tijd van twee één huisje gemaakt. 
Er werd gemoderniseerd, sanitair, gaskachels en zo meer. 
De buitenkant is dan geheel gestukt. Het rieten dak wordt 

pannendak . U ziet een foto  
van een krantenartikel uit begin jaren 50 , waarop Geertje een nieuwe rolstoel krijgt aangeboden.  
Een spontane actie van Nel Voornevelt. Op de foto verder zuster Bambergen, de wijkzuster en Geesje 
Meijers. Binnen een week was door een collecte in het dorp het bedrag bij elkaar! Gemeenschapszin!  
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Zou dat vandaag de dag ook lukken? Annie van Garderen blijft na het overlijden van Geertje in het 
huisje wonen tot haar vertrek naar de Merrenhoef in Maarssen. De kerk moet dan beslissen; verkoop, 
opnieuw verhuren ?, Gereformeerde kerk en Hervormdde kerk zijn in 2001 samengegaan. 

De pastorie van de 
hervormde kerk is medisch 
centrum geworden. 
Onderkomen voor de 
dominee is de pastorie bij de 
andere kerk. Tijdelijke 
verhuur van ’t Zonnetje 
volgt. Drie jonge vrouwen 
volgen elkaar in de afgelopen 
jaren op. Alle drie 
vertrekken om 
samenwonend met een 
partner verder te gaan. Ja, 
voor een starters woning is 
het tegenwoordig wat klein 
en primitief, wat nu? Terug 
naar het eerste begin van het 
relaas afgelopen zomer. 
Activiteiten rond het huisje. 
Kees Verhoeff en Wulf Kraaij 

beginnen met de tuin. Kaalslag, ruimte maken . De werkers breiden uit met Dik en Mijndert de Graaf, 
Henk Leeflang en Frans Volmer.  Aannemer de Bree installeert een nieuwe badkamer. Karren vol met 
sloopmateriaal komen er uit. Er wordt centrale verwarming aangelegd. Isoleren  van muren en dak, 
vloeren, schilderwerk. Kortom een gigantische opknapbeurt komt op gang,  door de genoemde heren 
“vrijwilligerswerk”.  Reusachtig wat een klus!!  Vier maanden lang wordt er 6 dagen in de week door de 
heren gewerkt. Ik bewonder hun doorzettingsvermogen. Gemeenschapsgevoel van kerkleden. Een 
voortzetting van vroeger, een voorbeeld voor de toekomst? De nieuwe participatiemaatschappij?  
1 december is het zo ver klaar. Wulf Kraai krabt plukjes nog wat mos van de dakpannen. De nieuwe 
huurders betrekken het huisje.    ’t Zonnetje blijft behouden.  
 

Wij wensen u fijne feestdagen en  
een gezond en voorspoedig Nieuwjaar. 
 


