
Trouwe Wachter weer draaivaardig.....
Spoedig zullen de wieken van de Trouwe Wachter weer draaien. Het was even stil aan de Dwarsdijk. Al- 
thans voor de wandelende en fietsende passanten. Maar rondom de molen is er hard gewerkt door mo- 
lenmaker Jan Wilten uit Utrecht.Hij is de man, die de restauratie onder handen heeft. Jan Wilten is een
vakman op het gebied van de molenmakerij en hij neemt ook de sluis bij de molen onder handen voor ei- 
genaresse de Vereniging Natuurmonumenten. De molen functioneert dus al een tijdje niet zoals we
gewend zijn. De Trouwe Wachter heeft ons een tijdje laten wachten om de nodige herstelwerkzaamheden
te kunnen uitvoeren. Wieken, roeden, trapbalken en kruirad moesten hersteld worden. Het herstel zou vlug- 
ger zijn gegaan, als Jan Wilten kon terugvallen op meewerkende ervaren en kundige molenmakers. Dat is
niet het geval. Bovendien moet hij soms ander reparatiewerk voorrang geven. Hij is een van de weinige mo- 
lenmakers in de omgeving en molens, waar beroepshalve mee gewerkt moet worden hebben voorrang.
“Met een paar foefjes zou het wel lukken om de molen draaiend te krijgen, maar het is beter het volledige
herstel af te wachten”, zegt de nog krasse negentigjarige molenaar Cor Verbiest, wanneer we op de Na- 
tionale Molendag even binnen wippen. Hij is vanaf 1965 de molenaar van de Trouwe Wachter en is in feite
al opgevolgd door zijn zoon Jan. Van zijn 16 tot en met zijn 19e jaar leerde hij het vak op de molen in Mid- 
delharnis en toen haalde hij ook zijn diploma. Daarna ging hij in militair dienst. Hij diende in het derde
Grensbataljon in Roozendaal en was in de meidagen van 1940 betrokken bij de slag om de bruggen over
de Oude Maas en een (mislukte) poging het door Duitsers veroverde vliegveld Waalhaven onder Rot- 
terdam weer in handen te krijgen. Na de capitulatie trad hij toe tot de Amsterdamse Politie en was hij in- 
formeel een contactman van het verzet. Verzetsman Gerrit van Veen had hem aangewezen als “een
goede diender” in een tijd, dat niet alle agenten een fair rol speelden. In 1961 verruilde hij de politiedienst
voor een functie bij het GAK, wat nu de UWV is.

“Maar de liefde voor het mole- 
naarsvak en de molen blijft altijd
sluimeren. Daarom greep ik de
kans, toen ik in 1965 molenaar
kon worden op de Trouwe Wach- 
ter” zegt Verbiest. De molen had
zijn functie toen al verloren, maar
de molen kon gedraaid worden
en Cor Verbiest werd de mole- 
naar en had gelijk een mooi week- 
endhuisje in een omgeving die
hem beviel. Hij is met zijn vrouw
nog regelmatig op de molen te vin- 
den, maar het werk wordt nu
vooral gedaan door zijn 57 jarige
zoon Jan, hun jongste. (zie
verder pag 3)
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Contributie
De jaarlijkse bijdrage lidmaat- 
schap B.T.O.M. á € 7,50, is nog
niet door iedereen voldaan. Voor
degene die nog moeten betalen,
hierbij het verzoeken dit per om- 
megaande over te maken op re- 
keningnummer: 50.54.27.931
van de ABN AMRO t.n.v.
B.T.O.M. Graag duidelijk uw
naam, straat en huisnummer ver- 
melden om verwarring te voor- 
komen. Een extra donatie is na- 
tuurlijk altijd van harte welkom.
Voor vragen hieromtrent kunt u
contact opnemen met pen- 
ningmeester Petra de Groot via
tel. 0346-282035

Portaal
Onder het werkgebied West van
woningcorporatie Portaal valt
Tienhoven. B.T.O.M. heeft met ge- 
biedsadviseur mevrouw M. van El- 
linkhuizen van Portaal, een ken- 
nismakingsgesprek gehad. Por- 
taal beheert momenteel 41 huur- 
woningen in Tienhoven & Ou- 
d-Maarsseveen. Welgeteld 9 van
de 41 woningen zullen in de ver- 
koop gaan, nadat de huurder de
huur heeft opgezegd. De overige
32 woningen blijven in het huur- 
bestand. Momenteel is Portaal
bezig met de voorbereidingen
voor grootschalig onderhoud
voor de woningen aan de ds
Schuylenburglaan 1 tot en met 8.
De kernbinding die het provin- 
ciaal bestuur in 2002 heeft goed- 
gekeurd voor een groot aantal
kernen in de provincie Utrecht,
geldt ook voor de kernen Ou- 
d-Zuilen en Tienhoven in de ge- 
meente Maarssen. Het is gunstig
voor mensen die graag in de
kleine kern willen blijven wonen,
waarmee zij zich sociaal ver- 
bonden voelen. Zij krijgen voor- 
rang bij vrijkomende woningen in
hun kern. Voor mensen in kleine
kernen ligt dit punt heel gevoelig.
Op de website van B.T.O.M. is
het document “Ontwerp be- 
leidsregels bindingseisen wo- 
ningmarkt provincie Utrecht
2006” te downloaden voor aan- 
vullende informatie.

Thermometer in het dorp
De leden van B.T.O.M. steunen
onze doelstellingen, zoals op- 
genomen in de statuten van de
bewonersvereniging. Deze
worden op iedere jaarver- 
gadering weer even kort opge- 
somd. De activiteiten van
B.T.O.M. en haar werkgroepen
worden telkens getoetst aan de 4
doelstellingen;
Inzetten voor behoud van spe- 
cifieke dorpskarakter; Actief par- 
ticiperen in belang van behoud
flora en fauna; Bevorderen en in
stand houden van goede con- 
tacten met andere organisaties;
Bevorderen leefbaarheid, welzijn
en maatschappelijke betrok- 
kenheid van inwoners. Het is
weer de hoogste tijd om de ther- 
mometer in het dorp te steken.
Wat vindt u belangrijk en wat
vindt u zo karakteristiek aan Tien- 
hoven & Oud-Maarsseveen?
Indien naar uw mening zaken aan- 
dacht verdienen, of het behoud
gewaarborgd moet blijven en
deze zaken passen in de doel- 
stellingen van B.T.O.M., laat dat
ons weten via een mail aan be- 
stuur@btom.nl. Aanvullend wordt
aan de leden een enquête ver- 
strekt. De enquête zal als bijlage
bij de uitnodiging van de ko- 
mende jaarvergadering van 25
juni as. worden toegevoegd. De
enquête zal na uitwerking een ac- 
tueel overzicht met prioriteiten
weergeven.

BTOM van het bestuur
De wijktafel

De wijktafel van 9 april jl. in De
Veenkluit, in samenwerking met
de Bewonersvereniging Belan- 
gen Bethune, werd druk bezocht.
Voorzitster was Marina Slijker- 
man van de gemeente Maars- 
sen. Bezoekers van deze avond
hadden hooggespannen ver- 
wachtingen, want dit was het
moment om de knelpunten van
onze dorpen met de gemeente te
bespreken en gezamenlijk de mo- 
gelijke oplossingen te bedenken.
B.T.O.M. had ter voorbereiding
aan de gemeente Maarssen een
inventarisatie van de knelpunten
verstrekt. Op de avond werd de
lijst aangevuld met knelpunten
vanuit de zaal. Echter daar bleef
het bij! Geen dialoog en niet de
gelegenheid om gezamenlijk
naar oplossingen te zoeken.
Marina heeft keurig genotuleerd
en zal het lijstje intern bij de ge- 
meente bespreken. Voor uitge- 
breid verslag van de wijktafel zie
verder in deze brief.
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Trouwe Wachter onder handen van Jan Wilten.
Molenmaker Jan Wilten kent de Trouwe Wachter al jaren. Hij zelf is
molenaar van de molen Rijn en Zon in Utrecht. Maar veel molenaars
kennen hem vooral als de vakman, die de verfijnde mechanieken van
de verschillende molens in goede staat houdt of brengt. Hij doet alles
nog op de hand.“Ik kom al heel lang bij de Trouwe Wachter. Vroeger
kon je van hieruit nog rechtstreeks op de Breukeleveense en Loos- 
drechtse Plassen kijken. Toen was er nog niet die opgaande be- 
groeiing van bomen en struiken en was de dijk nog een kronkelende
zandweg”, zegt Jan, die nu ook de schutsluis onder handen heeft.

Als we over de restauratie van de Trouwe Wachter praten, dan
hebben we het vooral over de wieken en de bescheiden mechaniek
die nog rest. Het binnenwerk, zoals bovenschijfloop, draaiende ver- 
ticale as met koker en het onderstel met onderschijf, scheprad, on- 
derwiel en wateras zijn al lang verdwenen. Een beetje triest is het ver- 
haal van de Trouwe Wachter wel. Immers, de molen werd in 1833 ge- 
bouwd om het grote scheprad voor de waterverplaatsing in beweging
te krijgen. Daarmee kon het polderwater op peil gehouden worden.
Die functie behield de molen tot in 1947.Toen werd echter een elek- 
trisch ijzeren poldermolen door het Waterschap geïnstalleerd en ver- 
viel de maalfunctie voor de Trouwe Wachter. Voor de bouw in 1833
werd aan aannemer B. van Walderveen 4100 Hollandse guldens be- 
taald. Een koopje? Nee. Dat waren de prijzen. Voor de verhuur van
zijn grond ontving tuinder Cornelis van Garderen in die tijd vier gulden
per jaar. Een van zijn familieleden, Arie, werd in 1846 molenaar voor
een jaarsalaris van 60 gulden.Molens waren altijd onder- 
houdsgevoelig. In 1855 werden nieuwe houten roeden aangebracht
en in 1875 werden kap, molenas, de verdieping van de molengang en
de schutten vervangen.

In 1910 werden de houten roeden vervangen door ijzeren.In 1937 werd door het waterschapsbestuur al
overwogen om de molen te slopen en te vervangen door een eigentijds elektrisch gemaal. Dank zij bur- 
gemeester Van den Hoorn van Tienhoven werd de sloop voorkomen.In 1950 kocht notaris Van der Horst
uit Utrecht de molen voor de prijs van 1 gulden, maar met de verplichting tot herstel van de vervallen
molen. Op 1 februari 1953 moesten vrijwillige brandweer en de molenaar Arie van Garderen hard werken
om de op hol geslagen en daardoor verhitte houten raderwerk molen tegen brand te beschermen. In 1960
deed de notaris de molen over aan de Vereniging Natuurmonumenten, die nog steeds de eigenaresse is.
In 1965 werd de molen verhuurd aan de familie Verbiest uit Amsterdam. In 1980 kreeg deze vereniging
ook de schutsluis in handen, waarmee het unieke complex van ‘molen en schutsluis’ hersteld werd.

Wethouder in de Veenkluit
Het verloop van de wijktafel leek voorzien door het bestuur van
B.T.O.M. Samen met de werkgroep Weg, Verkeer en Veiligheid was
eerder een brief (28 maart 2008) aan de gemeente Maarssen ver- 
stuurd. In de brief hebben we ons ongenoegen geuit over, de voort- 
gang en communicatie over een aantal belangrijke knelpunten. Daar- 
over werd ook om een toelichting gevraagd. De brief is 24 april be- 
sproken met wethouder E. van Esterik, Marina Slijkerman en J. Slos- 
ser. De uitwerking van de knelpunten heeft lang op zich laten wach- 
ten. De lopende acties en de in de nabije toekomst te nemen maat- 
regelen worden door de wethouder 16 juni as. uiteengezet. Iedereen
is hiervoor van harte welkom, vanaf 20.00 uur in dorpshuis De
Veenkluit.
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Baggerwerk Tienhoven
krijgt vervolg.
Even plotseling als ze gekomen
zijn, zijn ze ook weer vertrokken
uit Tienhoven: de baggeraars.
Het uitbaggeren van de water
gangen in ons dorp is begonnen.
Het is niet afgemaakt, omdat
verder baggeren in het voorjaar
volgens de Flora en Faunawet
niet geoorloofd is. Niet alleen de
hoofdwatergang in het dorp zijn
gebaggerd. Ook de zijwa- 
tergangen zijn uitgediept tot aan
de rooilijn van de bebouwing. Dit
was nodig om te voorkomen dat
de vrij dunne bagger uit de plas- 
sen zou teruglopen in de wa- 
tergang langs de laan van
Niftarlake.

Het ligt in de bedoeling dat rond half augustus de werkzaamheden worden voortgezet De vrijkomende
bagger wordt dan afgevoerd naar het baggerdepot te Wilnis. De zeer ondiepe watergang langs de Laan
van Niftarlake, Looijdijk en Heuvellaan was al jaren lang een bron van ergernis. De Visserij Vereniging Tien- 
hoven (Emile Bisschop) bracht dit probleem regelmatig naar voren bij Gemeente Maarssen en Hoog- 
heemraadschap AGV.Eind 2005 vernam de Vis Vereniging, dat de watergebieden in onze regio onder- 
zocht gingen worden, met subsidie van de overheid, op kwaliteit betreffende planten en dierenleven. Daar
heeft de Visvereniging ook de Tienhovense Plassen voor aangemeld en dat onderzoek is in 2006 gehou- 
den. Dat onderzoek paste in het plan Kader richtlijn Water. Het doel daarvan is om de kwaliteit van de wa- 
tergebieden zodanig te verbeteren dat in 2015 aan bepaalde normen wordt voldaan. Deze plannen worden
nu voortgezet in het Watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen. Bij het onderzoek in 2006 scoorden De
Tien-hovense Plassen matig; knelpunten bleken o.a. verondieping, opéénhoping bagger en uitbundige plan- 
tengroei. Gewenste maatregelen: o.a. onderzoeken, gericht baggeren. Als bestuurslid van de Visver- 
eniging Tienhoven en lid van de werkgroep Milieu en Natuurbehoud kaartte ik dit aan bij het Waternet en
de gemeente Maarssen tijdens een bijeenkomst in juni 2006. Ik kon naast bespreking knelpunten ook
namens de bewoners de zeer ondiepe watergang onder de aandacht van Waternet brengen, en het
belang om het baggeren hiervan op te pakken, en niet te wachtten tot 2015. Verder voerden Richard
Klomp en Marvin Egberts, namens de werkgroep Natuurbehoud en Milieu gesprekken hier over met de wijk- 
beheerder Marina Slijkerman van de gemeente Maarssen, en bezocht Marvin op 22 november 2007 Wa- 
ternet, om belangen betreffende watergang en Tienhovense plassen te bespreken. Daarop kwam in de- 
cember vorig jaar het verlossende bericht dat het baggeren in 2008 zou beginnen. Herman Verkerk Lid- 
werkgroep Natuurbehoud en Milieu en Bestuurslid Visserij Vereniging Tienhoven.

Kikkerloop met fiets!
Deze zomer organiseert de Milieuwerkgroep van de BTOM een na- 
tuurtocht op 24 juni. We zullen deze keer een deel fietsen en een
deel lopen omdat het vroeg donker is. We zien bekend terrein, maar
komen ook in het ruigere landschap -zoals dat er in de middeleeuwen
heeft uit gezien - ten oosten van de eendenkooi. We zien de type- 
rende moerasplanten zoals ratelaar en egelskop, verschillende
eenden en ganzensoorten, wellicht de grote zilverreiger, buizerd en
havik. Niels Schouten zal ons vertellen over planten en dieren, het
landschap, kwelwater, moerasgas, petgaten, de eendenkooi. Grijp de
kans om met elkaar de prachtige omgeving van Tienhoven en Oud
Maarsseveen nader te leren kennen. Uiteraard is er daarna het al tra- 
ditionele afzakkertje bij onze sponsor café&acute;t Kikkertje. Start dins- 
dag- avond 24 juni 19.00 uur bij de molen. Met fiets en laarzen. Tot
dan!                      Foto: Fuut met kreeftje in zijn bek.
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Wat duurt het toch allemaal lang
Frustraties bewoners over trage gemeentediensten. Wat duurt het allemaal toch lang. Dat was de teneur
van vele opmerkingen begin april tijdens de Wijktafel in De Veenkluit. Wijkbeheerder Marina Slijkerman
nam namens de gemeente de kritiek gelaten in ontvangst. Die kritiek richtte zich vooral op het feit, dat veel
wensen en suggesties van de bewoners al zo lang bekend zijn bij de gemeente, maar dat er maar zo
weinig mee of aan gedaan wordt. De wensen liggen op het vlak van de leefbaarheid en veiligheid; vooral
de verkeersveiligheid van school kinderen. Richard Klomp, de voorzitter van de bewonersvereniging
BTOM herinnerde Marina Slijkerman nog maar eens aan de lange lijst van wensen, die al veel eerder was
ingediend en die hij nu ook maar weer in bracht. Daarbij uitte hij ook kritiek op het feit, dat waar er wat ge- 
beurde dit geregeld werd zonder dat de gemeente overleg pleegt met wijkbewoners of werkgroepen van
de vereniging. Als voorbeelden noemde hij de verandering van de verkeerstrechters (nieuwe palen,
nieuwe bordjes), het uitbaggeren van de sloot langs de Laan van Niftarlake (eigenaren moesten hals-over-- 
kop hun boten wegslepen en het gebeurde in de kikkerdriltijd) en het aanbrengen van een verkeerspaal bij
de scholen om auto’s de doorgang naar de scholen te beletten. In geen van deze gevallen is contact op- 
genomen met de commissie van de bewonersvereniging, die op deze maatregelen had aangedrongen. Er
was begrip voor het feit, dat Marina Slijkerman daar alleen niet alles aan kon doen binnen het ambtelijke
en bestuurlijke apparaat van ‘Goudestein’. Daarom suggereerde Jan Molhuysen zou tijdens de Wijktafel bij- 
eenkomst niet alleen de wijkbeheerder aanwezig moeten zijn, maar ook de ambtelijk en politiek verant- 
woordelijken. En dan zou hij ook graag deskundigen ‘aan tafel’ willen zien. Op een voorlichting- en infor- 
matie avond omtrent de waterpeil verlaging in de Bethunepolder bleek bijvoorbeeld niemand van Waternet
en gemeente op de hoogte van de hoge damwand, die aan de slootkant van de Laan van Niftarlake is ge- 
slagen. En die moeten dan beslissen over wat er moet gebeuren. Jan opperde dat frustratie, woede en wan- 
hoop door het dorp zweeft over het gebrek aan daadkracht bij de gemeente.Er kwamen ook wat nieuwe
aandachtspunten naar voren: de extra overlast door verandering van vliegroutes boven het dorp, afwa- 
teringsproblemen, groeiende overlast door enkele jongeren, wandelmogelijkheden op Meeuwisselaan en
langs drinkwater kanaal. 

Kroniek nr 2
Kroniek nummer 2.  VERTROUWELIJK.
1 juli 2007, 50 jaar bij dezelfde baas.

13 januari 1954: De Provinciale Planologische Dienst doet voorstel inzake gemeentelijke herindeling. Als je
de datum even vergeet denk je dat je de VAR van vorige week leest. Het ging toen en ook nu om de ver- 
sterking van de gemeenten rond Utrecht. Tienhoven, Maarsseveen en Westbroek waren dan nog hoofd- 
zakelijk agrarische gemeenten. Boeren en tuinders en zij die niet tot die twee beroepsgroepen behoorden
werkten in de industrie, hoofdzakelijk in Maarssen en Utrecht; in de kininefabriek (later Brocacef) bij de
Demka (ijzergieterijen) en Werkspoor. Tienhoven koos voor aansluiting bij Maarssen. Men meende dat
daar de agrarische belangen het best behartigd zouden worden . Nu denken we niet meer zo. Toen was
ook Maarssenbroek nog een veeteeltgebied i.p.v. een satellietstad. Men sprak toen al over Tienhoven en
Maarsseveen als forenzengemeenten door de arbeiders die er woonden maar niet werkten. Als je dat met
nu vergelijkt, zijn we helemaal geen gemeente meer, maar alleen nog een woonomgeving. In Tienhoven
woont nog 1 echte boer, Oud-Maarsseveen telt er nog 4 zij zijn al eerder in 1949 bij Maarssen gevoegd.- 
Februari 1955: Provinciale Staten besluiten definitief tot herindeling van Maarssen, Maartensdijk, West- 
broek en Tienhoven

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS KONINGING DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE NAS- 
SAU, enz. enz. 

Tienhoven’s lot is beslist. Op 1 januari 1956 worden we toebedeeld aan Maarssen. Het zal nog ruim een
jaar duren voor we daadwerkelijk ingelijfd worden. Op 1 juli 1957 is het zover. Maarssen telt dan 10.000 in- 
woners.En nu? De nieuwe herindeling? Maarssen samen met Breukelen en Loenen als een grote Vecht- 
gemeente? Maarssenbroek naar Utrecht? Blijven Tienhoven en Oud-Maarsseveen bij Maarssen? Oud-- 
Zuylen ligt langs de Vecht. Oud-Maarseveen en Tienhoven zijn deel van het Noorderpark. Zou dat soms
een optie zijn? Boeren worden natuurbeheerders, parkbeheerders, recreatie dus, Noorderparkers? Samen
met Westbroek, Maartensdijk en De Bilt in een Noorderparkgemeente? Wij zijn hier niet zo Vechtlustig
denk ik. Zouden onze belangen dan ook nu agrarisch/landschappelijk dan beter gediend zijn? Wat vindt u
ervan: 50 jaar bij de zelfde baas?
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Zwanen thuis in ons dorp-breed
De zwanen in ons dorp hebben weinig problemen met privacy. Ze
bouwden hun nesten aan de Nedereindsevaart, midden in ons dorp
en aan de Nieuweweg tegen de Breukeleveense plas. Ze doen hun
ding, stil zitten en warm houden. En ze bouwen hun nest zonder ge- 
meentevergunning, dus lekker snel. De zwaan aan de Looydijk (mid- 
den) is zelf genegen af en toe even de vleugels op te lichten om de
nieuwsgierige kijker een blik te gunnen op de vele eieren. Ze trekken
zich weinig aan van stoppende of fotograferende passanten. Als dit
nummer verschijnt, zullen ze een groot gevolg achter zich hebben en
spelen ze in alle gemoedsrust hun ‘zwaan-kleef-aan’ spel. De eerste
kuikens zijn al aan hun kleine parade door het water langs de Looijdijk
begonnen. Tot vreugde van veel passanten, die het opvalt dat de
‘wilde zwanen’niet meer zo wild zijn als vroeger. In ieder geval ook
niet meer zo schuchter als weleer.Wat de zwanen in ere houden is
hun trouw aan elkaar. Ze staan dan ook symbool voorhuwelijkstrouw.
Om die reden was het vroeger wel gebruik om in het echtelijk bed een
kussen met een zwanenveer te leggen als symbool van huwe- 
lijkstrouw. Kom daar nu nog eens om…!

Meer vliegverkeer boven Tienhoven?
Condensstrepen boven de Bethunepolder. Vliegtuiggeronk boven Tienhoven. Wordt dit het toekomstbeeld
van Tienhoven Airport?Dat is natuurlijk wel overdreven. Maar bij sommigen heerst ongerustheid over de
mogelijke verandering van de vliegbewegingen boven ons dorp. Wat de een leuk en spannend vindt, is de
ander een ergernis. Dat bleek al op de laatste gehouden wijktafel, toen bij Marina Slijkerman – wijkbe- 
heerder namens de gemeente -  werd geïnformeerd naar de toename van geluidshinder boven Tienhoven
en Oud Maarsseveen. Een bijkomende zaak is ook de verkeersdruk die ontstaat wanneer daar 500/600
huizen worden gebouwd. Ook daar moeten vraagtekens bij worden  geplaatst. De aan- en afvoerwegen
zijn daar niet op berekend. 500 Huizen betekent +/- 700 auto’s  die  s’ morgens op weg naar het werk
gaan,  hoeveel  daarvan zullen door Tienhoven komen? Kan onze dorpsweg  dat wel aan? Veranderingen
van vliegvelden en vliegbewegingen is een zaak van het Ministerie van Verkeer. Dat zegt, dat er formeel
geen aanvrage op tafel ligt voor een wijziging van de huidige situatie van het vliegveld Hilversum, want
daar draait het om.Maar ze weten wel, dat er een en ander speelt. De gemeente Wijdemeren wil 500 wo- 
ningen bouwen aan de westkant (Loosdrechtse kant) van het vliegveld; woningbouwplan Ter Sijpe. Die
nieuwe wijk zou echter te dicht op de startbanen van het vliegveld liggen. Die was er eerst, dus die heeft
de meeste rechten. Daarom heeft de provincie Noord Holland het idee geopperd om dan de banen maar te
verleggen, volgens het bekende bestuurlijke principe ‘als de berg niet naar Mohammed komt, dan gaat- 
…..etc’. Na het verleggen van de startbanen van oost-west richting, naar noord zuid richting zou de nieuwe
wijk gebouwd kunnen worden en blijven de vliegbewegingen gehandhaafd. Jawel, maar dan verandert er
toch wel iets.De start en landingen van vliegtuigen komen meer richting Hilversumse Heide en richting Tien- 
hoven/Oud Maarsseveen, Westbroek en de daar tussenin liggende polders. En bovendien is er een plan
om die banen te verharden, waardoor ook grotere vliegtuigen kunnen landen. Toch Tienhoven Airport?
Nee, dat niet want Hilversum behoort tot de zogenaamde “general aviation” velden, die het zonder ver- 
keersleiding moeten doen en dus geen intensief vliegverkeer kunnen ontwikkelen. Het ministerie geeft wel
toen, dat door die veranderingen het best mogelijk is, dat de vlieghinder boven Tienhoven kan toenemen
door wijziging van de het banenstelsel. Formeel moet nu het ministerie toestemming geven voor die ver- 
anderingen. Maar er is een wet in de maak, die regelt dat deze taak overgaat naar de provincies. In dit
geval de provincie Noord Holland, die waarschijnlijk in 2009 het bevoegd gezag krijgt. De omliggende ge- 
meenten hebben zitting in de milieucommissie die dan de provincie moet adviseren. Wat gaat de ge- 
meente Maarssen in dit geval zeggen in de commissie? En welke oplossing kan bedacht worden voor het
autoverkeer?De gemeente Maarssen laat weten  begrepen te hebben, dat er ontwikkelingen zijn die ertoe
kunnen leiden dat de aanvliegroute naar de luchthaven in Hilversum anders kan gaan worden: “Op basis
hiervan zijn we op dit moment aan het inventariseren wat de gevolgen voor Maarssen kunnen zijn. Ook
wordt bezien welke stappen wij kunnen nemen om hier op de een of andere manier invloed op uit te oe- 
fenen.“Welke stappen de gemeente denkt te nemen, ook op het gebied van mogelijke meer verkeers- 
hinder, zal pas na het verschijnen van deze Dwarskijk bekend worden.
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Tienhoven Toont slaat een jaartje over
Tienhoven Toont, Kunst Klank Kleur is een leuk evenement dat is gegroeid in de loop der jaren. Deze dag
vol muziek, kunst en cultuur is oorspronkelijk een idee geweest van pianiste Else Maingay, die helaas niet
meer leeft. Deze creatieve, muzikale dame organiseerde zeven jaar geleden een bijzondere dag, op de laat- 
ste zaterdag in september. Het dorp stond bol van de activiteiten. Er waren muziek optredens, men kon
kijken naar kunst en bijzondere verzamelingen van dorpsgenoten. Het was de bedoeling dit eenmalig te
doen, maar al gauw groeide deze dag jaar na jaar uit tot een evenement waarvoor uit de hele regio brede
belangstelling was. Ook sponsoren waardeerden het evenement en droegen een steentje bij waardoor de
dag steeds gerealiseerd kon worden. Altijd is de insteek geweest dat het een gratis dag moest zijn van en
voor mensen uit Tienhoven en Oud-Maarsseveen en dat de commercie buiten de deur gehouden moest
worden. Braderieën en jaarmarkten zijn een ander soort evenement en worden doorgaans niet gespon- 
sord. Bijkomend effect is ook dat veel dorpelingen er een soort familiedag van maken of vrienden uitno- 
digen. Heel gezellig en altijd een succes tot nu toe!De organisatie van Tienhoven Toont, nu bestaande uit
zes personen, heeft dit jaar 2008 besloten om het evenement Tienhoven Toont een jaartje over te slaan.
We willen dit jaar als inventarisatiejaar gebruiken om te bepalen welke richting we willen inslaan met het
evenement. Wat gaan we in de toekomst doen en laten zien. Wij willen u vragen met ons mee te denken
over welke richting het op moet met deze laatste zaterdag in september. Wilt u dat Tienhoven Toont weer
terugkomt en vooral op welke wijze? U kunt daarvoor een kort enquêteformulier invullen, dat u bij deze
Dwarskijk aantreft. Ook kunt u naar de website www.tienhoventoont.nl gaan en digitaal het formulier in- 
vullen. Wij stellen het erg op prijs als u hieraan mee wilt werken, het kost niet veel tijd. Belangrijk is dat Tien- 
hoven Toont er vooral voor u is en daarom telt uw mening mee. Later in het jaar zullen wij de uitkomsten
van het onderzoek aan u terugkoppelen via de Dwarskijk.

Enquêteformulier Tienhoven Toont
We slaan dit jaar Tienhoven Toont een jaartje over om te inventariseren welke kant het uit moet met het
evenement. Wij vragen u deze vier vragen te beantwoorden en aan ons te retourneren via de brievenbus,
of vul het formulier in op de website www.tienhoventoont.nl: 
Naam:
Adres: 
Telefoon:
e-mail: 

1)   Vindt u dat Tienhoven Toont nog door moet gaan in de huidige kunst- en cultuurvorm op de laatste za- 
terdag in september?
Antwoord:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
2)   Wat zou er eventueel anders moeten?
Antwoord:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
3)   Hebt u zelf een bijzondere verzameling of hobby in het thema kunst, klank of kleur (muziek, creatief,
verzameling) en zou u die tijdens Tienhoven Toont willen tonen?
Antwoord:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
4)   Hebt u nog andere suggesties
Antwoord:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
Hartelijk dank voor het invullen en graag afgeven in de brievenbus bij een van de volgende personen van
de organisatie voor 30 juni aanstaande:
Elly Methorst, Laan van Niftarlake 61, Theo Schouten, Looydijk 81
Jan van Eijk, Laan van Niftarlake 49, Lous Roelofsen, Laan van Niftarlake 12
Willem Klap, Looydijk 5, Hanneke Kwakkenbos, Looydijk 8
FORMULIER GRAAG RETOUR UITERLIJK 30 JUNI 2008!!
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Stichting Concert in Tienhoven
26-09-2008 Eleonore Pammeyer, fluit, Irene Maessen, zang Marja Bon, piano 

met werken van Saint-Saens, Ravel, Rossini en Fauré
12-12-2008 Emmy Verhey, viool Lodewijk Spanjaard, cello Ed Spanjaard, piano. 

Programma komt nog
18-03- 2009 Het Brodsky kwartet, Daniël Rowmwland, viool Jan Belton, viool Paul Cassidy, altviool Jac- 

queline Thomas, cello 
met werken van Beethoven, Tsjaikovsky en Sjostakovitch.

Kortom, het belooft weer een fraai seizoen te worden in het oude kerkje in Tienhoven!

Fotovraag Waternet
Graag breng ik u (voor de nieuwsbrief BTOM) op de hoogte van een vraag die door BBB aan Waternet is
gesteld. Hieronder kunt u ook het antwoord lezen, dat wellicht interessant is om in uw nieuwsbrief op te
nemen. Vraag BBB: Wij gaan er vanuit dat de gemaakte foto’s bij de bewoners thuis, uitsluitend gebruikt
worden voor eventuele schaden. Het blijkt uit verschillende reacties van bewoners dat zij dit toch zien als
een inbreuk op hun privacy. Waardevolle spullen staan nu toch maar op de foto! Antwoord Waternet: de
foto's worden door Wareco uitsluitend gebruikt voor het verhelderen van de bouwkundige toestand of de ri- 
sicoplekken mbt grondwateroverlast. Wareco is gewend om de onderzoeken in opdracht van de eigenaar
te doen, en is er dus aan gewend om de rapportages niet verder te gebruiken of openbaar te maken. In dit
geval is de eigenaar, maar Waternet opdrachtgever. De afspraak is nu met Wareco, dat de rapporten
alleen naar Waternet en de eigenaar gaan. Waternet zal de rapporten alleen gebruiken voor het project en
de nazorg van schadebepaling peilbesluit&herinrichting Bethunepolder. Waternet heeft ook geen reden of
juridische titel om de gegevens voor iets anders te gebruiken of te publiceren. Geen enkele overheids- 
dienst mag bestanden aan derden geven of doorverkopen. Ik verwacht u met deze informatie van dienst te
zijn. Met vriendelijke groet, Jetze Kamerling

(Red. Door Waternet zijn bijna gelijkertijd twee verschillende enquete’s in het dorp verspreid. De enquete
van Wareco heeft als doel de betrokkenen te analyseren inzake de komende waterpeilwijziging, waarover
u op de voorlichtingsavond van BTOM in januari jl. bent voorgelicht. De andere enquete ( Loosdrechtse
Plassen) heeft overigens niet iedereen ontvangen.)

Evenementenagenda Tienhoven & Oud Maarsseveen
16-06-2008 Wethouder E. van Esterik, Marina Slijkerman en J. Slosser, vanaf 20.00 uur in dorps- 

huis De Veenkluit
20 06-2008 Zomerbingo voor de jeugd uit groep 5,6,7 en 8 op vrijdagavond 20 juni van 19.00u tot

20.30u. Dorpshuis de Veenkluit. Toegang € 2,00 pp.
22-06-2008 Koffieconcert Soli Deo Gloria in samenwerking met het Maarssens Fanfare Corps

(MFC) in dorpshuis De Veenkluit te Tienhoven, aanvang 12.00 uur, toegang is gratis
www.sdgtienhoven.nl

24-06-2008 De Kikkerloop. Niels Schouten (Natuurmonumenten) leidt een natuur excursie. Hij ver- 
telt over planten en dieren, het landschap, kwelwater, moerasgas, petgaten, de een- 
denkooi, start om 19.00 uur bij de molen, met fiets en laarzen.

24 en 26-06-08 Cursussen “reanimatie” in het gezondheidscentrum
29-06-2008 Koffieconcert Soli Deo Gloria in samenwerking met het Maarssen Fanfare Corps

(MFC) bij restaurant Geesberge te Maarssen, aanvang 13.00 uur, toegang is gratis
www.sdgtienhoven.n l

02-07-2008 Jaarvergadering B.T.O.M. om 20.00 uur in dorpshuis De Veenkluit
n.t.b. - 2008 Schildercursus en pc/internet cursus www.btom.nl

Mededeling bibliotheek Angstel
REGIONALE Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, Servicepunt Tienhoven www.bibliotheekavv.nl
Tijdens de vakantie is het servicepunt gesloten op: donderdag 31 juli, 7, 14 en 21 augustus
Maarssen-dorp is in deze periode geopend op: maandag 14-17 en 19-20.30 uur woensdag 14-17 uur, vrij- 
dag 14-20.30 uur
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