
De jaarlijkse optocht op Koninginnedag zal blijven
Dat is de overtuiging van Wibo de Boer. 
Wibo de Boer is, samen met Nico van Miltenburg, een van de personen achter de activiteit van de SOAT,
de Stichting Oranje Activiteiten Tienhoven. Hij is sinds jaren tachtig betrokken bij de optocht en de overige
activiteiten, die georganiseerd worden voor Koninginnedag en de Bevrijdingsdag. “Het is wel wat minder ge- 
worden met de deelname aan de optocht, maar ik heb goede hoop dat er in de nabije toekomst weer meer
groepen zullen deelnemen. De optocht en de feestelijkheden drijven nu vooral op de grote kern van oude
Tienhovenaren, maar ook vanuit de nieuwe bewoners zal de deelname groter worden”, zegt hij. Wibo de
Boer woont zelf sinds de jaren zeventig in Tienhoven. Hij kwam uit het oosten van het land (Arnhem), maar
betrok een woning in Tienhoven toen hij een baan kreeg als sportleraar aan het Niftarlake college in Maars- 
sen. De sportieve leerkracht voelde al snel veel binding met het dorpsgebeuren en stelde zich beschikbaar
toen in de jaren tachtig Peter Rijke, de man achter de optocht, verhuisde en Sientje Verkuyl hulp zocht bij
de organisatie.“Die dreef toen vooral op de scholen en de verenigingen in Tienhoven. Er waren toen aan- 
zienlijk meer verenigingen dan nu. Drie koren, twee biljartverenigingen, en verenigingen voor volleybal, bas- 
ketbal, de schaatsclub Vijfde Plas, een schaakclub, de Brandweer, de voetbalclub VIOD en niet te ver- 
geten Soli Deo Gloria, die de optocht en het Oranjefeest eigenlijk trok. De organisatie is nu in handen van
de aparte Stichting SOAT.”Wibo heeft moeten ervaren hoe in de laatste jaren het aantal items in de op- 
tocht is teruggelopen van over de 25 tot krap 15, maar wil niet spreken van een kwijnend bestaan van een
Koninginnedag gebeuren. “Ik hou ook wel eens mijn hart vast of het weer zal lukken, maar ik blijf opti- 
mistisch. Ik denk ook, dat de grote groep nieuwe bewoners op den duur ook met hun kinderen mee zullen
doen. De openbare school heeft zich ook weer gemeld na een korte afwezigheid en zo zullen ook de kin- 
deren van nieuwe bewoners er lol in krijgen om een onderwerp in de optocht te gaan verzorgen. De be- 
langstelling van het publiek, dat soms van ver buiten het dorp komt kijken, blijft een stimulans om iets ori- 
gineels uit te beelden.

Ik hoop, dat we de stijgende lijn weer te pakken krijgen.”Hij ziet geen
heil in een samenwerking met de optocht van Westbroek, omdat dit
voor lopende deelnemers toch een te grote afstand zou betekenen.
Wibo benadrukt bovendien, dat de optocht nog maar een van de ac- 
tiviteiten is van de SOAT op Koninginnedag en op Bevrijdingsdag. Hij
wijst op de grote feesttent op het veldje van Van der Schaft, die te- 
genwoordig het centrum is van verschillende activiteiten –kinder- 
spelen, bar, disco, oranjebal, de seniorenochtend in de Veenkluit - tij- 
dens de feestelijke dagen in het dorp. Daarvoor bestaat ruime be- 
langstelling en dat bewijst, dat de SOAT nog steeds op de goede weg
zit. Een steeds groter probleem vormen wel de financiën. Een en
ander wordt steeds duurder en het wordt moeilijker om de eindjes aan
elkaar te knopen. Een buffer is er nauwelijks. Maar hoe dan ook, op- 
tocht en feest moeten gehandhaafd blijven, vindt hij. Hij hoopt, dat
zich weer veel deelnemende individuen en groepen melden.
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Contributie
De jaarlijkse bijdrage lidmaat- 
schap BTOM komen we dit jaar
niet persoonlijk ophalen. Per mail
(en directe verzoeken) hebben
we onze leden een oproep
gedaan voor het betalen van de
contributie van 2008 á € 7,50.
Een extra donatie is natuurlijk
altijd van harte welkom. Wij ver- 
zoeken de leden contributie voor
1 april 2008 over te maken, ten
name van: BTOM op ABN reke- 
ningnummer: 50.54.27.931.
Graag duidelijk uw naam, straat
en huisnummer om verwarring te
voorkomen. Voor overige vragen
kunt u contact opnemen met pen- 
ningmeester Petra de Groot via
tel. 0346 282035

BTOM is zeer benieuwd naar de
uitkomsten van de gehouden en- 
quete door Publicarea, inzake de
functiebehoeften van een mul- 
tifunctioneel dorpshuis. Wij
houden u hiervan op de hoogte.

BTOM is zeer verrast door oa. de
voorrangsregelingsborden die bij
de wegversmallingen zijn ge- 
plaatst. Is dit de oplossing voor
het probleem? Spijtig dat de ge- 
meente Maarssen solistisch han- 
delt. Terwijl je gesprekspartner
bent, worden er letterlijk achter
de rug om maatregelen uitge- 
voerd, zonder BTOM of de werk- 
groep Verkeer hierbij te betrek- 
ken. Gemeente Maarssen “af- 
spraak is afspraak”, weet u nog?

Van Nieuwsbrief
naar...........
Een nieuwe naam, een nieuwe
vorm voor de kwartaal-- 
nieuwsbrief van de Bewo- 
nersvereniging Tienhoven & Ou- 
d-Maarsseveen. Voor het flit- 
sende, meer actuele nieuws, ge- 
bruiken we de website van
BTOM. De ieder kwartaal ver- 
schijnende “de Dwarskijk” zal ge- 
bruikt worden om achtergronden,
betrokkenheid en belevenissen in
en rond onze kernen nader te be- 
lichten. De naam “ de Dwarkijk”
lijkt slechts in klankkleur op onze
Dwarsdijk. De naam geeft aan,
dat we de blik niet star recht voor- 
uit houden, maar meelevend
zwenken naar onze omgeving,
onze kernen, buren, vrienden, ver- 
enigingen, bijeenkomsten, etc.
We stellen inwoners en hun be- 
trokkenheid met hun oude of
nieuwe woonomgeving voor. We
geven aan wat er gaande is, zou
kunnen gebeuren of kijken kri- 
tisch naar ontwikkelingen. Een be- 
scheiden dorpskrant als ont- 
moetingspunt voor iedereen. Dus
ook voor de lezer die zelf iets op
of aan te merken heeft. Kortom:
een krant, die “kleur” geeft aan
ons dorpsleven. In dit kader zijn
we op zoek naar uitbreiding van
capaciteit voor het beheren van
onze website. Indien u zich hier- 
voor wilt aanmelden svp contact
opnemen met Richard Klomp of
Pieter Walhof. 
“de Dwarskijk wordt niet bezorgd
in de Bethunepolder, Oudedijk of
Westbroekse Binnenweg. BTOM
stelt de wijkcommissies aldaar
een digitale versie beschikbaar,
ter verspreiding aan hun leden.

Wijktafel
Wijktafel De jaarlijkse wijktafel is
9 april 2008, vanaf 20.00 uur in
het dorpshuis De Veenkluit.
BTOM en Bewonervereniging Be- 
langen Bethune nemen samen
deel aan de wijktafel; Marina Slij- 
kerman is namens de gemeente
Maarssen aanwezig. De wijktafel
is het moment om alle, door de
bewoners gesignaleerde, posi- 
tieve punten en knelpunten te be- 
spreken en vervangt oa. de jaar- 
lijkse wijkschouw. Tijdens bij- 
eenkomst inventariseert de wijk- 
beheerder de oorzaak en ge- 
volgen van het knelpunt, zoekt
samen met de aanwezigen naar
een oplossing en checkt of er vol- 
doende draagvlak is voor een op- 
lossing. De avond is een inloop- 
-avond, iedereen is welkom. Wilt
u gebruik maken van de ant- 
woordstrook op de laatste pagina
en s.v.p. even afgeven (of in de
brievenbus) bij Bert van de Bunt
of Richard Klomp. Bent u on- 
verhoopt niet in de gelegenheid
om te komen, dan zullen de werk- 
groepen van BTOM u
vertegenwoordigen.

Vrijwilligers bouwen mee
Er komt schot in de afbouw van het Nieuwe Zorgcentrum aan de Laan
van Niftarlake. Dat is mede te danken aan het werk van vrijwilligers,
die veel tijd en inzet gegeven hebben aan de afbouw van het centrum.
Het is de bedoeling dat het centrum in april in gebruik genomen gaat
worden. De officiële opening van de huisartsenpraktijk, de apotheek,
fysiotherapie-praktijk en enkele aanvullende diensten zal zijn op 18
april. Op de foto enige vrijwilligers, die hebben meegebouwd: van
links naar rechts Piet van Leeuwen, Kees Verhoef, Aad vd Pol, Dirk
de Graaf, Paul Loenen en Jan Volmer.

Inhoud
1 Koninginnedag

2 Wijktafel

2 Contributie

2 Nieuwsbrief

2 Vrijwilligers

3 Bethune veranderd

3 Ingezonden brief

3 Reanimatie

3 Overlast

4 Agenda

4 Aanmeldingsformulier

- Pagina 2 -



Hart van de Bethunepolder verandert
Het hart van de Bethunepolder gaat van gezicht veranderen en krijgt een natuurlijker karakter met trilveen,
schraal grasland, bloemrijk grasland en natte bufferzones. Ook zal er een ander waterpeil gehanteerd wor- 
den, die deze natuurlijke effecten moeten bevorderen. Dat is duidelijk gemaakt op een eind januari ge- 
houden voorlichtingsbijeenkomst in de Veenkluit. De woordvoerders van Landinrichting Noorderpark, de
dienst Landelijke Gebied, en van Waternet vertelden over de hoed en de rand van de toekomstige ver- 
anderingen, die wellicht enige schade zou kunnen gaan opleveren voor huizen, tuinen en agrarische per- 
celen. Een deel van die schade kan voorkomen worden door technische oplossingen of door aankoop van
percelen ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur.Waar de schade niet ingedamd kan worden kan
door de eigenaren van huis en have een schadeclaim ingediend worden via Waternet (het loket van het
Hoogheemraadschap). Voor die betalingen zullen provincie met Waternet moeten opdraaien, die daarvoor
gelden achter de hand hebben. Er is een mailing verzonden naar alle huisadressen. De verant- 
woordelijkheid voor de natuurontwikkeling ligt bij de Dienst Landelijk Gebied. Inspraak over het voorge- 
nomen peilbesluit zal naar verwachting a.s. half maart starten. Het ontwerp-peilbesluit zal dan 6 weken ter
inzage liggen op gemeentehuis Maarssen. De enquête formulieren over risico op vochtproblemen bij de wo- 
ningen worden in maart per gewone post verzending zal in maart plaatsvinden.

Ingezonden brief
Kritische noot voorlichting Bethunepolder 30 januari jl.
Na afloop van de voorlichtingsavond over de nieuwe plannen voor de polder en mogelijke gevolgen voor
in- en aanwonende, loop je naar huis samen met een dorpsgenoot, je praat na over de avond. Eigenlijk
een wonderlijke zaak die zich hier afspeelt. Dat veel bewoners van de polder niet gelukkig zijn met de plan- 
nen kan ik me levendig voorstellen, maar er is overleg! 10 cm Verhoging van de grondwaterstand betekent
vochtiger land en mogelijk ook vochtiger huizen. Natuurlijk directe schade wordt gecompenseerd, vergoed,
voor zover vast te stellen dan. Zo zal dit ook zijn voor de bewoners buiten de polder in de kernen van Tien- 
hoven en Oud- Maarsseveen. We leven ten slotte in een democratisch land dus we hebben inspraak!
Hebben we dat wel? Willen we die 10 cm verhoging wel?, dat werd ons niet gevraagd! Verdroging, na- 
tuurwaarden, helderder water in het plassengebied. Een tweetal deskundigen zeggen dat dit dé oplossing
is. Aannames, computermodellenberekeningen, de discussie wordt al jaren gevoerd met Waternet. En wij
"leken" die hier wonen, misschien natte voeten krijgen, Vochtige kelders, ja wij worden ook gecom- 
penseerd, dat moeten wij dan wel aantonen. Willen zij die aan de rand van de polder wonen wel hun, ons
mooie uitzicht over die vlakke polder zien veranderen in een moeraslandschap met opschietend bos waar
we straks niet meer overheen kunnen kijken? Is onze instemming daarvoor gevraagd? Velen van ons
hebben om die reden hier een huis gekocht of gebouwd. Wordt die immateriële schade ook vergoed?
Kunnen wij dit tegenhouden, is dit wel democratisch?  J.A.Molhuysen Tienhoven.

BTOM organiseert cursus reanimeren
Een hart-stilstand, of wat daar op lijkt, hoeft niet het einde van iemands leven te betekenen. Er is hulp en le- 
vensredding mogelijk. Dan moet wel snel worden gehandeld. Omstanders moeten de hart stilstand her- 
kennen, hulp regelen via het alarmnummer 112, zelf reanimeren of de defibrillator hanteren om de ge- 
troffene te helpen in afwachting van een ambulance met deskundig personeel. Een hartstilstand betekent in- 
derdaad, zoals het woord al aangeeft, dat de werking van het hart stokt. Dat betekent dus ook, dat de toe- 
voer van vers bloed met zuurstof naar de hersenen gestopt wordt. Dat is voor de mens fataal als dit langer
duurt dan een tiental minuten. Veel mensen, die thuis of buitenshuis getroffen worden door een hartstil- 
stand kunnen dan ook geholpen worden door familieleden of omstanders, die kunnen reanimeren door hart- 
massage en mond-op-mond beademing. Dat is te leren, evenals het gebruik van een AED, een Auto- 
matisch Elektrische Defibrillator, die tegenwoordig in een aantal sportkantines, dorpshuizen, kantoren of
openbare gebouwen aanwezig zijn. Dit nieuwste apparaat leidt de hulpverlener in de achtereenvolgende
stappen van de hulpverlening tot en met het defibrilleren zelf. Een computerstem geeft aan wat de hulp- 
verlener doen moet. De werkgroep ouderen van Bewonersvereniging Tienhoven Oud Maarsseveen
(BTOM) organiseert in samenwerking met de lokale EHBO en de huisartsenpraktijk Tienhoven een cursus
reanimeren ter gelegenheid van de opening van het Nieuwe Zorgcentrum. Twee gecertificeerde instruc- 
teurs van de Brandweer Maarssen zullen deze cursus verzorgen. Zij zullen aandacht gaan besteden aan
het herkennen van de hartstilstand, het alarmeren van hulpdiensten, bewustzijnsstoornissen, adem- 
halingsstoornissen, bloedsomloopstoornissen, de reanimatie zelf en het bedienen van de AED apparatuur.
Iedereen kan zich daarbij omscholen van een hulpeloos toeschouwer tot een geoefend hulpverlener onder
het motto: “Kun je helpen, als elke minuut telt!”. De cursus neemt 4 uur in beslag. Datum en tijdstippen
worden nog nader bekend gemaakt. Wie aan deze cursus mee wil doen kan contact opnemen met Bert
van de Bunt, tel: 0346-28 17 67 of een mail sturen naar bert@btom.nl. De kosten van deze cursus kunnen
beperkt blijven tot € 20 voor de hele cursus.

- Pagina 3 -



Overlast rond de Veenkluit
Er wordt gemopperd in Tienhoven. Aanleiding voor het morren is de kwalijke vorm van baldadigheid door
enkele jongeren, die de ruimte tussen de scholen en de Veenkluit misbruiken.Er zijn nogal wat voor- 
beelden. Een raam, waarop met tandpasta een hakenkruis was geklad. Bierviltjes met hakenkruis, die door
de brievenbus van een woning werden gepropt. Herrie door radiomuziek, het afsteken van vuurwerk.
Herrie door het misbruik van aluminium schermen als mikpunt voor het voetballen.Troep wordt in tuinen ge- 
gooid en er wordt over de daken van de scholen gelopen. Er is met stenen gegooid, waardoor ruiten van
de scholen zijn gesneuveld. Muren worden beklad. Volgens Paletdirecteur Willem Klap kloppen de voor- 
beelden: “De kinderen op school zijn bij tijden erg boos dat hun plein zo wordt misbruikt. Het is ook jammer
is voor de jongeren, die de plekken rond het dorpshuis goed gebruiken als gezellige hangplek. Zij worden
nu over één kam geschoren met enkele vandalen. Deze groep jongens en meisjes kennende doet dat
geen recht aan die groep.”Volgens Willem Klap lenen de plekken rond het dorpshuis en het schoolplein
zich uitstekend voor goed gebruik door de jeugd. Hij zou daaraan als directeur van ’t Palet willen bijdragen
om daar in gezamenlijkheid iets voor te doen. Vernielzucht heeft naar zijn mening niets te maken met ge- 
zellig rondhangen en moet snel en streng worden aangepakt.

Aanmeldingsformulier Wijktafel
Ik, bewoner wonende ...........................................(adres en huisnummer), kom met ...........(aantal) per- 
sonen op de wijktafel van 9 april 2008. 

Naam: ..........................

Mijn punten zijn:

-     ...................................

-     ...................................

-     ...................................

Evenementenagenda Tienhoven & Oud-Maarsseveen
09-04-2008 Wijktafel met beheerder, 20.00u locatie Veenkluit
30-04-2008 SDG geeft muzikale medewerking bij het vlag hijsen en de allegorische optocht van

Koninginnedag
04-05-2008 SDG geeft muzikale medewerking aan de dodenherdenking bij de molen De 

Trouwe Wachter aan de Dwarsdijk.
05-05-2008 SDG organisatie en muzikale medewerking aan de Lampionnenoptocht naar het vreug- 

devuur aan de Dwarsdijk m.m.v. de vrijwillige brandweervereniging
Maarsseveen-Tienhoven.

03-06-2008 deadline inleveren kopij, volgende verspreiding “de Dwarskijk” ca. 17-06-2008
22-06-2008 SDG koffieconcert in dorpshuis De Veenkluit aanvang 12.00 uur en i.s.m. het 

Maarssens Fanfare Corps (MFC) www.sdgtienhoven.nl
ntb datum Cursussen “reanimatie” en “avond schilderingen” datum in overleg met 

cursisten www.btom.nl
??-09-2008 Schildercursus en pc/internet cursus www.btom.nl

ntb datum    Cursussen “reanimatie” en “avond schilderingen” datum in overleg met cursisten 

September 2008 Nieuwe schildercursus en pc/internet cursus www.btom.nl

Iedere woensdag wordt er koffie geschonken in het Dorpshuis "de Veenkluit", voor mensen die o.a.
van hun pensioen genieten, gewoon wat meer tijd hebben gekregen voor een praatje of anderszins.
Eens per maand thema ochtend in de Veenkluit.  Aanvang 10.00u
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