DORP SHUIS DE VEENKLUIT

Nieuwsbrief
Stichting dorpshuis Tienhoven en Maarsseveen (De Veenkluit) wil graag
een multifunctioneel dorpshuis realiseren binnen Tienhoven. Het behouden en uitbreiden van voorzieningen en activiteiten staat daarbij centraal. Belangrijk is dat verenigingen optimaal kunnen functioneren, jong
en oud elkaar kunnen ontmoeten en inwoners niet hoeven uit te wijken
naar andere dorpen of steden. Graag brengt het bestuur van het dorpshuis u door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte van de stand van
zaken. In het vorige nummer vertelden we u over de resultaten van de
enquête, het programma van wensen en de mogelijkheden die we aan
het verkennen waren. In deze nieuwsbrief geven we u de stand van zaken en vertellen de bibliotheek en peuterspeelzaal over hun activiteiten
in het dorpshuis.
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Versterking kern als uitgangspunt
Om te bezien of een bredere aanpak,
waarbij naast het dorpshuis ook de
scholen en de omgeving betrokken
worden, mogelijk is, wordt door een
projectontwikkelaar, de gemeente en
het dorpshuis de mogelijkheid tot projectontwikkeling verkend. Het dorpshuis heeft daarnaast ook een architect
gevraagd een visie te geven voor de
bouw van enkel het dorpshuis
(solistische bouw).
Op dit moment wordt aan de hand van
de planvorming en de financiële onderbouwing daarvan bekeken of het project voor alle partijen kans van slagen
heeft. Helaas zijn dit altijd langdurige
trajecten. Wij houden bij de planvorming als uitgangspunt dat de ontwikkeling bij moet dragen aan de versterking van de kern Tienhoven. Daarnaast
moet projectontwikkeling, in kwalita-

tieve of kwantitatieve zin, aantrekkelijk
zijn voor het dorpshuis.
Zodra er binnen de gemeente Maarssen bestuurlijke besluitvorming over
het project heeft plaatsgevonden zullen we als bestuur een definitieve keuze maken. Meegaan in projectontwikkeling of op de kavel van het dorpshuis
een nieuw multifunctioneel gebouw
bouwen. Zo snel mogelijk daarna zullen we de plannen aan u voorleggen.
Wat de keuze uiteindelijk ook zal worden, we zullen de samenwerking met
partijen zoals de gemeente, de scholen
en bewonersvereniging zoeken. Alleen
gezamenlijk kunnen we tot een mooi,
nieuw multifunctioneel dorpshuis in
Tienhoven komen zodat de huidige
voorzieningen behouden kunnen worden!

Feestje?
Ook voor buffetten,
tapa’s, hapjes, feesten en kinderpartijtjes
kunt u bij De Veenkluit terecht.
Bel voor de mogelijkheden of het maken
van een reservering
met Kees Broeken:
06-55973897

De bibliotheek als spin in het web!
De Veenkluit
Deze nieuwsbrief is een uitgave
van dorpshuis De Veenkluit.
Dominee Ulferslaan 25
3612 BH Tienhoven
(t) (0346) 281532
Tekst en opmaak: Publicarea
(t) 020 6386425
(e) eleanneplaizier@publicarea.nl
(w) www.publicarea.nl

Op 1 januari 2008 werd de bibliobus in Tienhoven, net als in de rest van de gemeente Maarssen, opgeheven. De gemeente en de bibliotheek zijn echter meteen
op zoek gegaan naar een nieuwe voorziening zodat ook in Tienhoven mensen
toegang zouden hebben tot een bibliotheek. Als noodoplossing werd toen in februari een servicepunt geopend in De Veenkluit. De noodlocatie was een hele kleine ruimte, en het naambordje las nog steeds ´meterkast´, maar op deze manier
kon de bibliotheek Tienhoven in ieder geval nog enige service verlenen. Intussen
is de bibliotheek gelukkig verhuisd naar een grotere ruimte in De Veenkluit.
De selectie die aanwezig is, is zo goed mogelijk afgestemd op de leesgewoonten
van de inwoners van Tienhoven. Dat is echter niet alles. Via het servicepunt, en
ook de digitale catalogus van de bieb, heeft u toegang tot de catalogus van de
gehele provincie Utrecht. Deze boeken kunnen opgehaald en ingeleverd worden
bij het servicepunt in De Veenkluit. Ook helpen de medewerkers u graag bij het
vinden van de juiste informatie.
Met de ontwikkelingen rond De Veenkluit is de bibliotheek blij. Zeker als dat meer
ruimte betekent, want ook nu is het nog krap en een beetje behelpen. Ook wordt
een intensiever contact met de andere gebruikers van het dorpshuis gewenst.
Want door samen te werken bestaat er een hele mooie kans om van de bibliotheek een echte centrale ontmoetingsplek te maken. Met een leestafel en bijvoorbeeld internetcomputers kunnen mensen niet alleen op zoek gaan naar informatie, maar creëer je ook een moment waarop jong én oud elkaar ziet en een praatje
kan maken.
De toekomstplannen klinken in ieder geval heel positief. In de tussentijd zit de
bibliotheek echter niet stil: “ook nu zijn we bezig met plannen om het directe aanbod in Tienhoven en de andere kleine kernen te verbeteren”.
Als u wilt kijken wat de digitale catalogus inhoudt of direct boeken wilt bestellen,
kunt u een kijkje nemen op http://www.bibliotheekavv.nl.

Al 30 jaar een begrip in Tienhoven!

Commissie Tienhoven Toont

Tienhoven Toont
Zoals de laatste jaren gebruikelijk was,
wordt Tienhoven Toont, de kunst en Cultuurdag binnen Tienhoven, op de laatste
zaterdag van september georganiseerd.
Voor dit jaar dus op 26 september 2009.
Naast de standaard locaties (musea, verzamelingen, kunstenaars etc.) is samenwerking gezocht met het dorpshuis om ook een
groot gedeelte van de activiteiten in De
Veenkluit te organiseren.
In het dorpshuis zullen fotopresentaties
getoond worden, zal de Historische Kring
Maarssen aanwezig zijn en zal toneelvereniging Maskerade een eenakter opvoeren. De
dag wordt afgesloten met een spetterend
concert van muziekvereniging Soli Deo Gloria!
Op dit moment is de commissie volop aan de
slag met de inventarisatie van
de deelnemers en het totale programma. Via
deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte
gehouden van het definitieve programma in
het dorpshuis.

De peuterspeelzaal is al 30
jaar in Tienhoven gevestigd.
Het is de enige peuterspeelzaal in het dorp. Anneke,
leidster van de peuterspeelzaal, werkt er al 15 jaar.
Tot voor kort zat de peuterspeelzaal in de algemene
ruimte van het dorpshuis.
Toen de fysiotherapeut
naar het gezondheidscentrum vertrok, hadden ze
het geluk door te mogen
schuiven naar hun oude
plekje in De Veenkluit.
“Deze nieuwe plek geeft de
kinderen van de peuterspeelzaal veel meer ruimte,
en nog belangrijker, meer
veiligheid, dan voorheen”,
vertelt Anneke.
De kindjes, tussen 2,5 en 4
jaar zitten er op dinsdagochtend en donderdagochtend van 8:30 tot 11:30.
Anneke wordt hierbij ondersteund door een hulpmoeder.

Anneke ziet veel mogelijkheden voor de toekomst. “Er kan een echte speelzaal komen en
een eigen buitenruimte.
Wie weet kunnen we
ook gaan samenwerken
met de bieb en zo een
spelotheek creëren
zodat we de kinderen
nog meer kunnen aanbieden”, aldus Anneke.
De peuterspeelzaal is
belangrijk in Tienhoven.
“Niet alleen is het de
enige plek waar de kinderen naartoe kunnen
gaan in het dorp (met
een kleine wachtlijst als
gevolg). De buitenspeelruimte in Tienhoven is heel beperkt,
waardoor kinderen
vaak zijn aangewezen
op hun eigen tuinen en
weinig contact maken
met andere kinderen.
En dat kan natuurlijk

wel in de peuterspeelzaal, waar ze spelenderen lerenderwijs nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes kunnen maken.”
De sociale functie van
de peuterspeelzaal beperkt zich niet tot de
kinderen. Ook de ouders leren elkaar kennen terwijl ze hun kinderen naar de speelzaal
brengen of ze weer
ophalen vertelt Anneke. “Zeker voor jonge
ouders, die nog maar
weinig mensen kennen
is dat een mooie kans
om mensen tegen te
komen die in dezelfde
fase in hun leven zitten”. Zo is een peuterspeelzaal, in het dorpshuis, een plek voor
iedereen!

