
Armeens-Engels paar thuis aan Looydijk
Neil en Margot Lee voelen zich helemaal thuis aan de Looydijk in Oud Maarsseveen. Dat is niet vreemd,
maar wel opmerkelijk. Ze zijn immers beiden afkomstig uit andere culturen. Neil is Engelsman, getogen in
Cliveden en deels gevormd naar de mores van de kostschool in Oxford. Margot werd geboren in Surabaya
en had een Armeense moeder en een Armeense- West Fries- Belgisch- Javaanse vader, die o.a. in die
stad het Nederlandse Oranjehotel (nu Majapahit) runde. Ze kochten in 1977 het huis aan de Looydijk.“Ik
heb Nederlands geleerd van postbode Theo Schouten en Wim van Os, de latere SRV man. Die spraken
geen Engels, waren vriendelijk en wilde best met mij praten. Maar dan alleen in het Nederlands. Dat was
mijn inburgering”, vertelt Neil om er lachend aan toe te voegen: “Nu spreek ik ‘vloeibaar’ Nederlands.” Hij
zegt ook geen problemen ontmoet te hebben met de oorspronkelijke dorpsbewoners. Voor die tijd waren
contacten tussen echte Tienhovenaren met import bewoners nog wel eens stroef. Maar een ‘Engelse Pi- 
loot’ was wel interessant. Bovendien kregen ze door hun drie kinderen – Rory, Duncan en Colin – de ge- 
bruikelijke contacten met andere ouders via school en sportclub. Margot was actief als moeder op Het Kwet- 
ternest, later op de basisschool en een van de stimulatoren van de badmintonclub, waarvoor zij de naam ‘t
Snelle Veertje’ bedacht. Neil was minder actief in het dorp. Hij was piloot en veel en onregelmatig op pad.
Hij is de Tienhovenaar die ons dorp het meest van uit de lucht heeft bekeken. Tijdens zijn kostschool in
Oxford kreeg hij een beurs om via de Britse Luchtmacht het privé vliegbrevet te halen. De rest van zijn op- 
leiding heeft hij gevolgd bij de Britse nationale vliegschool. Nu, precies veertig jaar geleden, kreeg hij een
baan als vlieger bij British West Indian Airways in Trinidad. Het was het begin van een lange loopbaan in
de lucht, waarvan toch de meeste jaren bij Transavia. Op een van zijn reizen in Holland leerde hij Margot
kennen en hij nam haar later mee als vriendin naar Engeland. Ze trouwden in de Armeense kerk in Londen
en trokken kort daarna naar de Looydijk.Neil kwam terecht bij Transavia na eerst uitgeleend te zijn. Hij
hapte direct toe, toen ze hem de promotie tot gezagvoerder aanboden. Hij is als zestigjarige nu dan wel ge- 
pensioneerd, maar nog altijd actief. Nu als piloot bij ArkeFly en als examinator en trainer van onder meer
aanstaande piloten.

“Een van mijn bekendste leer- 
lingen is leadzanger Bruce Dic- 
kenson van de Engelse heavy
metal groep Iron Maiden. Die
groep beschikt over een eigen
vliegtuig, waarmee ze de hele
wereld afreizen voor concerten.
En Bruce kan nu zelf vliegen.”
Dat spreekt Neil meer aan dan
de muziek die hij maakt en waar
hij minder van gecharmeerd is.
Hun keuze voor Tienhoven viel
samen met hun lust om vlak bij
grote plassen te wonen om te
kunnen zeilen. Hij blijft echter wel
verknocht aan het water en roeit
regelmatig met een roeivriend op
de Vecht – hun boot ligt bij Nij- 
enrode – en ook wel op de Maars- 
seveense Plassen.
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Nieuw: Streekmuseum
Vredegoed
Wij zijn verheugd u mede te
delen dat het Boerenmusuem
van Theo Schouten een nieuw
thuis gevonden heeft. Bert van
der Tol heeft ermee ingestemd
dat het achterhuis van zijn mo- 
numentale boerderij Vredegoed
als museum zal worden ingericht.
De opening van het museum
staat vooralsnog gepland op 26
september 2009, gelijk met Tien- 
hoven Toont. Wij zijn heel blij dat
het museum op deze wijze be- 
houden kan worden en bedanken
Bert en de Gemeente Maarssen
voor hun steun.
Wij wensen u een mooie start
van de lente toe!

Uw bestuur

P.S. We hebben vrijwilligers
nodig voor bijv. timmerwerk en in- 
stallatietechniek om het Streek- 
museum Vredegoed af te maken.
Meld u aan bij betrokkenen of via
info@btom.nl.

De brandweer bestaat 80
jaar
Onze vrijwillige brandweer staat
dit jaar in het zonnetje! Goede
reden om onze brandweer- 
mannen te vragen of ze op 13
mei aanstaande een mooi over- 
zicht van hun 80 jarig bestaan
aan de bewoners willen pre- 
senteren. Dit ‘kijkje in de keuken’
bezorgt u niet alleen een leuke
avond, het geeft u ook de kans
om de mannen persoonlijk te be- 
danken voor de trouwe diensten
tot nu toe en in de toekomst. Te- 
gelijkertijd is het een duidelijk sig- 
naal naar de Gemeente dat wij
graag onze eigen brandweer
behouden!

2e Informatieavond wa- 
terpeil 11 mei aanstaande
Op deze informatieavond zullen
wij samen met de gedeputeerden
verslag doen over de voortgang.
Daarnaast hopen wij concreet
aan te kunnen geven wat op 23
juni aanstaande voorgelegd zal
worden aan Gedeputeerde Sta- 
ten. De locatie en agenda
worden nog aangekondigd. Op
www.btom.nl verschijnen regel- 
matig updates over de voortgang.

Veilige schoolzone
Zoals u weet is er een project ge- 
start ter verbetering van de vei- 
ligheid van de schoolzone. Er is
een enquête rondgestuurd en er
zijn een aantal concrete plannen.
Naar alle waarschijnlijkheid
worden deze plannen na de
zomer gerealiseerd. De werk- 
groep Verkeer en Veiligheid is
hier, samen met de scholen, bij
betrokken.

Het baggeren
Onder bezielend toezicht van de
Visserijvereniging is het bag- 
geren succesvol afgerond. Ge- 
lukkig werd tijdig gesignaleerd
dat ook in Oud-Maarsseveen de
watergangen moesten worden uit- 
gediept. Dankzij de medewerking
van de lokale bewoners kon er
ook vanaf de erven gebaggerd
worden. De natuur- en vislief- 
hebbers zijn heel gelukkig met de
huidige diepgang.

Wijktafel 13 mei
Op 13 mei aanstaande wordt er
een wijktafel georganiseerd. We
vragen de gemeente ons con- 
creet te informeren over de plan- 
nen die ze dit jaar in ons dorp
willen realiseren. U wordt in de ge- 
legenheid gesteld te reageren en
punten aan te dragen die - wat u
betreft - aandacht verlangen. Ver- 
derop in deze Dwarskijk treft u
een artikel voor de Wijktafel, in- 
gezonden door Jacobine Klijberg
van de gemeente Maarssen.

Regeling Agrarische
Vergoedingen
De vergoedingsregeling voor de
grondgebruikers in de Bet- 
hunepolder is met een jaar ver- 
lengd. Deze overeenkomst liep
31 december 2008 af en zou
voor een nieuwe periode van drie
jaar herzien worden. De pro- 
vincie heeft deze overeenkomst
tussen de provincie, de Land en
Tuinbouw Organisatie (LTO) en
Waternet met een jaar verlengd.
Er zijn wel kleine wijzigingen in
aangebracht.Door het verbod op
het gebruik van bestrij- 
dingsmiddelen (met uitzondering
van glyfocaat) heeft een aantal
grondgebruikers in het water- 
wingebied de Bethunepolder
recht op een schadevergoeding.
Dit in het kader van de Provin- 
ciale Milieuverordening. Sinds
1997 bestaat een collectieve re- 
geling voor grondgebruikers, die
is vastgelegd in een overeen- 
komst tussen Waternet, LTO
Noord en de provincie Utrecht.
Met het convenant beogen de par- 
tijen draagvlak te behouden voor
naleving van het verbod op het ge- 
bruik van bestrijdingsmiddelen,
de waterkwaliteit van de drink- 
waterwinning te verbeteren en de
administratie schadevergoeding
te beperken.
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Gesprek over waterpeil in Bethunepolder weer open
Het gesprek over aanpassing van het waterpeil in de Bethunepolder moet worden voortgezet. Dat was de
positieve conclusie van een avond discussie tussen bewoners in en rond de polder en de gedeputeerden
Bart Krol en Joop Binnenkamp. Die werd gevoerd in een overvolle zaal van De Veenkluit op woens- 
dagavond 21 januari 2009. De grote opkomst van bewoners bewees dat deze zaak de mensen sterk aan- 
spreekt. Vernatting van de polder is niet alleen een zaak die de polderbewoners aangaat, maar raakt ook
de belangen van de omwonenden in Tienhoven en Oud Maarsseveen. Dat werd ook nog eens benadrukt
door Marvin Egberts van de Bewonersvereniging Tienhoven - Oud Maarsseveen. Hij hield een inleiding
waarin uitvoerig de voorgeschiedenis werd geschetst van het op 26 november 2008 genomen besluit. Op
die avond besloot het algemene bestuur van het Hoogheemraadschap dat in de Bethunepolder een ander
waterpeil gehanteerd moet worden. Marvin betoog dat in de aanloop van dit besluit de suggesties van de
bewoners van de polder zijn genegeerd, afspraken niet werden nagekomen, stukken zoek zijn geraakt en
de communicatie tussen betrokken partijen is gefrustreerd. Dat laatste onderschreef gedeputeerde Krol vol- 
ledig. Hij kon dan ook meevoelen met de oproep van Marvin Egberts om het peilbesluit van het polder- 
bestuur niet klakkeloos over te nemen. Krol en zijn collega Binnenkamp zijn van mening dat eerst weer ge- 
sproken moet worden met betrokken partijen. Het dagelijkse bestuur van de provincie, het college van Ge- 
deputeerde Staten, dient voor 30 juni 2009 het besluit van het polderbestuur te vernietigen of goed te keu- 
ren. Krol wil echter in het informele circuit met bewoners en andere belanghebbenden, inclusief het niet
aanwezige polderbestuur, gesprekken voeren om te proberen de partijen tot elkaar te brengen. De pro- 
vincie zal daarbij vasthouden aan de eigen natuurdoelstellingen, maar ook bezien of die via suggesties van
anderen, zoals van de bewoners, eveneens bereikt kunnen worden. Bij monde van wethouder W. van
Vossen liet de gemeente Maarssen weten de provincie te steunen in het vlot trekken van de gesprekken. 
P.S. Een overzichtelijke kaart met de peilvakken in de Bethunepolder kunt u lezen of downloaden op de
website (www.btom.nl). De verklaring en effecten voor de omgeving zijn ook te zien.

Van uw bestuur, Informatie avond Waterpeil Bethune
Door alle commotie rondom het AGV Waterpeilbesluit (26 november 2008) is het jaar nogal heftig be- 
gonnen. Tijdens de druk bezochte informatieavond in januari, hebben de gedeputeerden Binnenkamp en
Krol ons uitgelegd waar we, inzake de vernatting van de Bethunepolder, precies staan. Helaas kon er die
avond nauwelijks iets toegezegd worden, behalve dat we tot eind juni de tijd hebben om met elkaar aan
een oplossing te werken. 
Begin deze maand was er een bestuurlijk overleg met de gedeputeerden. De problematiek is omvangrijk
en alles behalve eenvoudig. Toch heeft dit 1e overleg toch al geleid tot een aantal concrete afspraken. Al- 
lereerst komen we begin april en begin mei opnieuw bij elkaar om de voortgang te bespreken. In de tus- 
sentijd zal het alternatieve plan van BBB worden doorgerekend. Afhankelijk van de uitkomst (wij ver- 
wachten positief) zal dan begin april besloten worden de BBB-variant te laten toetsen op het beheerplan.
Dit moet eind april klaar zijn om vast te kunnen stellen of het BBB-alternatief geïmplementeerd kan wor- 
den. Wanneer deze hobbels genomen zijn en alle betrokken partijen (en dat zijn er nogal wat) achter de ge- 
toetste variant staan, is de kans aanwezig dat de provincie op 23 juni aanstaande zal besluiten om het al- 
ternatieve plan te steunen. 
Er is een projectgroep samengesteld en 2 aparte werkgroepen. Ook een delegatie van onze inwoners is
nauw betrokken. Het is een gigantische klus en ze hebben nog heel wat voor de boeg! Wij zijn blij dat de
Provincie en de andere partijen inclusief AGV, bereid zijn om deze inspanning samen met ons te ver- 
richten. Bij dezen veel dank voor ieders inzet! Als we dít voor elkaar krijgen, hebben we echt een belangrijk
staaltje samenwerking en eendracht laten zien.
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Erven en schenken langs een doolhof van regels
Nieuw erfrecht, nieuw successierecht en nieuw schenkingsrecht. Dat waren sprekende onderwerpen die
woensdagmorgen 21 januari 2009 aan de orde kwamen op de koffiebijeenkomst voor ouderen. Bert van
de Bunt en Ko de Goey hadden raak geschoten met dit onderwerp. Ruim dertig ouderen waren naar De
Veenkluit gekomen om te horen wat notaris Mr. M. Ackerman hen daarover kon vertellen. Formeel pre- 
senteerde Ackerman zich als kandidaat notaris, maar in feite is hij een gepensioneerde vakman met lange
praktijkervaring. Hij is waarnemer in het notariaat van mevrouw Appel in Maarssen. Hij weet van de hoed
en de rand. Hij behandelde uitvoerig de nieuwe wet op het erfrecht en de mogelijke gevolgen daarvan voor
achterblijvende echtelieden, hun kinderen en kleinkinderen of andere mogelijke begunstigers. Een be- 
langrijk element in het nieuwe recht is, dat de langst levende (weduwe of weduwnaar) meer rechts- 
bescherming heeft gekregen. De kinderen erven weliswaar hun deel, maar het erf vordering is niet zoals
vroeger direct opeisbaar na het overlijden van een van de partners. Maar dat is maar één variant uit de
vele mogelijkheden, die zich na de dood van een van de ouders kan voordoen. De notaris behandelde
meerdere varianten zoals onterving van kinderen, hertrouwen van weduwe of weduwnaar, afwikkeling van

Discussie rond afsluiting
In het weekeinde van 10 en 11 januari 2009 was Tienhoven gedeel- 
telijk afgesloten voor autoverkeer. Alleen auto’s vanaf het Loosd- 
rechtse plassengebied richting Heuvellaan en Maarsseveensevaart
hadden vrij baan. Een paar dagen daarvoor was de rijrichting an- 
dersom en dat leidde tot grote problemen in het dorp. Dat het schaats- 
verkeer daardoor flink werd gehinderd (door auto’s vanuit de richting
Breukeleveen) was tot daar aan toe, maar ambulance, politie, brand- 
weer zouden ook gehinderd zijn door deze ‘zomerse’ maatregel. Petra
de Groot, bestuurslid BTOM, klopte daarom bij de gemeente Maars- 
sen aan de deur om verbetering te vragen.

eerdere schenkingen, het wettelijk geoorloofde ontlopen van hogere
successierechten, de mogelijkheid tot het doen van schenkingen aan
kinderen of stichtingen, het weigeren van een erfenis (als de schulden
groter zijn dan de erfenis), de vrijstellingen voor kinderen, het formeel
onterven van de kinderen omwille van een lager tarief succes- 
siebelasting in de toekomst, het betrekken van kinderen in (huis)ei- 
gendom, de belastingtechnische complicaties van schenking en ver- 
erving. Wellicht was het allemaal teveel voor de mensen om te be- 
vatten. Maar wel duidelijk werd, dat het zinnig is er bijtijds over na te
denken en eventueel een gang naar de notaris te maken. Dat moet
dan wel op tijd gebeuren, want had Ackerman van zijn vader, oud no- 
taris in Nijmegen, geleerd: “...maak een testament met gezonde ka- 
ken…”. Maar voor velen geldt ook de bekende burgerwijsheid: “het is
beter te geven met een warme hand dan van de koude grond …”

Die werd verkregen door de verplichte rijrichting te veranderen. Het dorp Tienhoven werd afgesloten voor
het verkeer naar de Breukeleveense en Loosdrechtse Plassen. Dat ging op de hoek Looydijk / Maars- 
seveensevaart nogal eens gepaard met heftige discussies met automobilisten. Opmerkelijk was dat die ken- 
nelijk ineens allemaal familieleden in het dorp hadden wonen. Petra en een verkeersregelaar namen bij het
hek de honneurs waar en moesten menig dreiging en agressieve taal over zich heen laten komen. In de
loop van het weekeinde bewees de maatregel dat de ambulances en andere hulpdiensten nu wel snel
door Tienhoven konden rijden. En hun hulp was nodig ook. Als nu ook eens snel afdoende maatregelen ge- 
troffen kunnen worden om het dagelijkse sluipverkeer uit Breukeleveen en Loosdrecht via Tienhoven-dorp
tegen te gaan, dan zou dit de verkeersveiligheid in het dorp structureel kunnen verbeteren.

Welkom op de koffie ontmoetingsochtend
Met pensioen, in de VUT, of gewoon niet meer zo druk als vroeger?
Kom eens naar de ontmoetingsochtend, drink een kopje koffie, maak
een praatje of lees de krant. U bent iedere woensdagmorgen van
harte welkom, vanaf 10:00 uur Dorpshuis de “Veenkluit”, Ds. Ulfer- 
slaan in Tienhoven.
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Jacobine Klijberg nieuwe wijkbeheerder
Sinds januari is Jacobine Klijberg als wijkbeheerder in dienst van de
gemeente Maarssen. De Brabantse studeerde Stedenbouw en Volks- 
huisvesting aan de TU in Delft. Ze werkte in verschillende functies die
altijd raakvlakken hadden met wonen en huisvesting. In Rotterdam
was ze vijf jaar lang beleidsmedewerkster afdeling Wonen.Ze had
vele contacten in de verschillende wijken. Later kwam ze in dienst bij
het bureau Laagland Advies en was ze tussenpersoon voor het
bureau en de bewoners in verschillende delen van het land. Nu werkt
ze dus in Maarssen en houdt haar ogen en oren open voor de be- 
woners van Tienhoven die klachten hebben, ideeën willen aandragen
of informatie wensen over welzijn, leefbaarheid en sociale veiligheid in

De Tienhovense wijktafel
Eén maal per jaar organiseren de wijkcommissies en bewonersverenigingen, samen met de gemeente,
een wijktafel. Wijkcommissie, bewoners en andere partners worden uitgenodigd om de positieve zaken en
de knelpunten uit hun wijk door te geven aan de wijkbeheerder. De wijkbeheerder inventariseert de aan- 
gedragen punten. Tijdens de wijktafel worden deze punten gezamenlijk besproken en gewogen onder lei- 
ding van de wijkbeheerder. Ook wordt overlegd welke acties aan welk knelpunt worden gekoppeld. De wijk- 
tafel dient bovendien als grondstof voor het wijkjaarplan waarin de wijkbeheerder rapporteert wat er is ge- 
beurd en nog staat te gebeuren.Het gaat dan vooral om zaken waar de gemeente iets mee kan, zoals vei- 
ligheid(gevoel), voorzieningen voor jongeren, groen, speelplaatsen, verkeer en onderhoud. Eenvoudig op
te lossen knelpunten zoals een losse stoeptegel, kunt u het beste rechtstreeks doorgeven aan het Meld- 
punt Dagelijks Beheer (www.maarssen.nl > meldpunt). Kortom, een mooie kans om uw stem te laten
horen. Bij dezen bent u van harte uitgenodigd voor de wijktafel van 13 mei aanstaande, in dorpshuis De
Veenkluit in Tienhoven. Door: Jacobine Klijberg, Wijkbeheerder buitengebied gemeente Maarssen.

ons dorp. “Het is niet mijn taak om voor grote of kleine problemen in het dorp zelf oplossingen te rea- 
liseren, maar eerder de weg naar de betrokken ambtenaren te vinden. Ik moet het makkelijke aan- 
spreekpunt zijn voor de bewoners in het buitengebied.” Want behalve wijkbeheerder voor Tienhoven is ze
dat ook voor de Bethunepolder, de Molenpolder en Oud-Zuilen. Jacobine, 37 jaar en woonachtig in
Utrecht, heeft al kennis gemaakt met de ‘opwinding’ die er in de Bethunepolder en Tienhoven bestaat over
de vernatting van de polder. Ze was aanwezig op de over dit onderwerp gehouden informatiebijeenkomst
met haar wethouder Van Vossen en de gedeputeerden Krol en Binnenkamp. Ze verscheen ook bij de
nieuwjaarsborrel in De Veenkluit. Ze maakte ook al kennis met enkele bestuurs- en werkgroepleden van
BTOM. Jacobine: “Ik ben onder de indruk van het grote aantal mensen, die zich in werkgroepen en bestuur
inzetten voor de dorpsbelangen. Ik hoop meer mensen te spreken tijdens de wijktafel die in mei of juni
wordt gehouden. Een van de wethouders heeft zich daarvoor al gemeld.”Ze wil een snelle en efficiënte ver- 
taalslag maken van wat de inwoners van Tienhoven bezig houdt naar de gemeente toe, zonder daarbij op
te treden als belangenbehartiger. Jacobine benadrukt dat ze in dienst is van de gemeente.

SOAT zoekt vrijwilligers Oranjefeesten
De Stichting Oranje Activiteiten Tienhoven (SOAT) is weer druk bezig met de voorbereidingen van de aan- 
staande Koninginnedagfeesten. Op woensdag 29 april 2009 is er een fietspuzzeltocht en een senio- 
renbijeenkomst. Op Koninginnedag staat de grote optocht weer op het programma. Verder zijn er die dag,
die zoals gebruikelijk wordt begonnen met het hijsen van de vlag, volksspelen en kinderspelen. De dag
wordt, volgens het voorlopige programma, afgesloten met een Oranjebal in de feesttent. Het voorbereiden
en organiseren van deze festiviteiten is een stevige klus voor vrijwilligers. De SOAT kan best nog wat vrij- 
willigers gebruiken. Wie de handen eens uit de mouwen wil steken kan zich telefonisch opgeven of infor- 
matie aanvragen: 
Kinder- en volksspelen: 0346 - 28 16 19
Opbouwwerk feestterrein: 0655 - 87 12 47
Donateur/sponsorcommissie:0346 - 28 20 97
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Nieuwe huisarts medisch centrum
In het medisch centrum werkt sinds kort een nieuwe collega huisarts
naast dokter Ton Dapper. Het is Stella Rompelman, ze houdt spreek- 
uur op maandag. Op de andere dagen van de week houdt Ton
Dapper de huisartsen praktijk gaande.De van oorsprong Utrechtse
Stella Rompelman studeerde aan de Universiteit van Amsterdam me- 
dicijnen. Zij woont inmiddels in Hilversum, waar ze ook deelneemt in
een huisartsenpraktijk. Ook op andere dagen van de week is als huis- 
arts werkzaam op verschillende locaties.

Papier hier, papier hier
Op de eerste foto ziet U Dirk Manten in 1960 oud papier afwegen,
pakjes van 10 kilo, met een touwtje erom. Als de schuur bij Dirk’s huis
vol is wordt het op een open aanhangwagen naar de groothandel ge- 
bracht, later vervangen door een open container. Op een schrift- 
blaadje schrijft Dirk in 1972: januari papier fl. 200.00. Later zal de con- 
tainer verhuizen naar de Ds. Ulferslaan, het worden er zelfs twee. Ze
moeten natuurlijk wel op tijd komen. De kas van Soli Deo Gloria wordt
er dan mee aangevuld voor de aanschaf van instrumenten en eens
tussen 10 en 15 jaar nieuwe uniformen. Net zoals het figuur van de
drager verandert ook de mode. In 1972 met het 60-jarig jubileum is
het weer zover, Dirk word gedecoreerd en bied SDG nieuwe unifor- 
men aan. Het donkerblauw wordt vervangen door donker bruine
broek, een beige jak en een kolbakvormig hoofddeksel. Dat loopt in
de duizenden, ‘van de opbrengst oud papier’!

Noorse Anette nieuw in praktijk
Anette Lunde werkt sinds kort in de fysiotherapiepraktijk van Stefan
Schouten in het Medisch Centrum Tienhoven. Ze is Noorse en kwam
in 1999 naar Nederland om in Utrecht de fysiotherapie opleiding aan
het instituut van Tim van der Laan te volgen. In haar eigen land be- 
stonden toen lange wachtlijsten voor een dergelijke opleiding. Anette
werkt twee dagen in de week op ‘de bovenverdieping’ van het Me- 
disch Centrum en twee dagen in Utrecht. Ze mist Noorwegen niet,
maar heeft wel af en toe heimwee naar de rust, de ruimte en de ber- 
gen. Vooral in de wintertijd wanneer ze in Noorwegen het langlaufen
beoefenen. Annette woont in Maarssenbroek en is met een Neder- 
lander getrouwd. Ze assisteert Stefan Schouten, die zich meer gaat
richten op de manuele therapie. Wij wensen Annette succes!

Een pop in het nieuwe uniform gestoken wordt hem aangeboden, nu
te zien in de vitrine in de koepelzaal van De Veenkluit. Op de foto ziet
U de laatste container in december 2008. De vuilnisauto (Milieudienst
Den Haag staat erop?) doet zijn intrede, bemand met vrijwilligers van
SDG achterop rijdt hij op zaterdag eens per maand om 8 uur ‘s mor- 
gens door het dorp. Weg het sociaal contact, nat papier en veel meer
tilwerk.  Ik vraag me trouwens af of dit wel is toe gestaan door de AR- 
BO-wet. Ik fietste de laatste keer voor de auto uit door het dorp en
schrok van de kleine hoeveelheid papier die ik buiten zag staan. Wet- 
houder Schröder: “never change a winning team”. Ik zou wel eens cij- 
fers willen horen. Misschien een agendapunt op een volgende wijk- 
vergadering voor één van Uw medewerkers en Mevrouw Klijweg.
Toch een blauwe container?

- Pagina 6 -



Help een Dino in de tuin
Op 4 maart 2009 is in Naturalis, het archeologische museum in Lei- 
den, het kinderboek van onze plaatsgenoot Hilde Meijer ten doop ge- 
houden. De hoofdpersoon, het jongetje Jort, graaft in de achtertuin en
er komt een jonge dinosaurus te voorschijn terwijl ook een broertje ge- 
boren wordt in het gezin van Jort. Een voorlees boek voor kinderen
vanaf 4 jaar. Naast een beeldend kunstenaar hebben we nu dus ook
een schrijfster in ons dorp.

Werkgroep Verkeer & Veiligheid Door: Dik Roelofsen en Mona Toet
Veilige fiets- en schoolroutes, een onderdeel van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
2008-2012 (GVVP) Het GVVP is medio 2008 in de gemeenteraad vastgesteld en daarmee ook het rapport
‘Veilige fiets- en schoolroutes’. Dit rapport is in te zien op het gemeentehuis en op de website van de ge- 
meente  (www.maarssen.nl/inwoners/verkeer/GVVP/Rapport veilige fiets- en schoolroutes). Het rapport is
mede gebaseerd op inspraak per e-mail door burgers, ‘knelpuntentochten’ en gesprekken met burgers en
wijkcommissies, waaronder BTOM. In het rapport staan een 14-tal knelpunten in Tienhoven & Oud-- 
Maarsseveen, met mogelijke oplossingen en een plan van aanpak. 
Schoolzones zijn onderdeel van het GVVP en houdt in het verbeteren van de veiligheid bij scholen door
het inrichten van ‘schoolzones’. De eerste gerealiseerde schoolzone in Maarssen is in de wijk Bloemstede
in Maarssenbroek. In Tienhoven zal de Ds. Ulferslaan en de hoek van de Laan van Niftarlake/Ds Ulfer- 
slaan in dit kader worden aangepakt. Gedacht wordt aan een inrichting die aan de verkeersdeelnemers dui- 
delijk maakt dat er een school is, de snelheid vermindert moet worden en daarnaast voldoende veilige par- 
keergelegenheid biedt. In een overleg met vertegenwoordigers van de gemeente, de directie en ouderraad
van ’t Palet en De Klaroen en met de verkeerscommissie BTOM, is afgesproken allereerst de ouders en de
kinderen te raadplegen via een enquête. De uitslag van de enquête is dat de veiligheid van de laan van
Niftarlake en Looijdijk zeer laag scoren en om deze reden tot de leeftijd van 9 jaar kinderen onder bege- 
leiding naar school komen. Van de groepen 1-3 brengt meer dan 60% van de respondenten zijn kind met
de auto naar school, waarbij opnieuw verkeersonveiligheid als belangrijke reden wordt aangegeven. Re- 
alisatie is door de gemeente Maarssen gepland in de 2de helft 2009. Met de direct omwonenden zal nader
overleg zijn en het dorp zal door de gemeente Maarssen huis-aan-huis worden geïnformeerd. 
Overleg Veiligheidscommissie BTOM met gemeente Maarssen. Op 30 januari 2009 was er weer  pe- 
riodiek overleg, na een half jaar stil te hebben gelegen door het vertrek van de wijkbeheerder. Naast de
nieuwe wijkbeheerder Jacobine Klijberg was ook Corné Schreurs van de afdeling Verkeer aanwezig. Een
actueel overzicht van de ‘knelpunten verkeersveiligheid en leefbaarheid Tienhoven en Oud-Maarsseveen’,
diende hiervoor als uitgangspunt. Een aantal punten hieruit werd behandeld: wegversmallingen, snelheid
en gevaarlijke kruisingen. Met de gemeente zijn acties afgesproken. In het volgende overleg (juni 2009) zal
de voortgang besproken worden en komen de overige knelpunten ter sprake. 
Snelheid in bebouwde kom ( 6 februari 2009 ) De snelheid van het verkeer op Looydijk/Laan van Niftar- 
lake baart vele mensen zorgen. Vooral wandelaars en fietsers voelen zich onveilig op de doorgaande weg.
Sommige huizen en bewoners ervaren trillingen, tengevolge van hard rijdend zwaar verkeer, met name ter
plaatse van de verhogingen. Uit verkeerstellingen van september 2006 (Gemeente) en mei 2007 (pro- 
jectteam 30 km/uur) blijkt dat er veel harder wordt gereden dan de toegestane 30 km per uur: 50% van de
auto’s rijdt harder dan 33 km/uur en 15% rijdt harder dan 43 km/uur. Uit andere gegevens van maart 2008
(Gemeente) blijkt dat het doorgaand verkeer (sluipverkeer) circa 30-40 % uitmaakt van het totale verkeer
door Tienhoven. Hieruit kun je concluderen dat ook inwoners van Tienhoven en Oud-Maarsseveen te hard
rijden!! De Politie heeft aangekondigd (VAR 18 december 2008) in 2009 snelheidscontroles uit te gaan voe- 
ren. De verkeerscommissie juicht dit toe, want handhaven van een lagere snelheid zal de verkeers- 
veiligheid verhogen. De verkeerscommissie zal met de gemeente kritisch kijken naar andere moge- 
lijkheden om de werkelijke snelheden in Tienhoven te verminderen tot de maximaal toegestane snelheid
van 30 km per uur. Bijvoorbeeld: meer herhalingsborden en wegbelettering, digitale snelheidsindicatie,
schoolzone, verbetering van de wegversmallingen en dergelijke. 
Schaatspret en verkeerschaos Wat was het ouderwets gezellig in de afgelopen twee schaatsperiodes!
Helaas ook veel verkeersoverlast en onveilige situaties. Er is uitgebreid over gepraat (op initiatief van o.a.
individuele burgers en de BTOM) en de gemeente en de politie hebben beloofd het draaiboek te verbe- 
teren, zodat een volgende keer adequaat gehandelt kan worden. Overleg tussen gemeente en onder
andere de schaatsverenigingen heeft 5 februari 2009 plaatsgevonden.
Melden van klachten over verkeerszaken bij Gemeente Maarssen U kunt klachten melden bij de ge- 
meente door te bellen naar het Meldpunt Dagelijks Beheer 0346-594211 of via Internet op
www.meldingenonline.nl/maarssen.
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Schilderclub biedt schilderij aan
De schilderclub ‘Ontspan met Verf en Penseel’ - onder inspirerende lei- 
ding van Anna Dubbeldam - heeft een tableau gemaakt voor het Me- 
disch Centrum Niftarlake. Op het tableau zie je het Medisch Centrum
te midden van de bewoners en hun leefomgeving. Hiermee wordt de
dankbaarheid voor het behoud van medische zorg in de dorpen sym- 
bolisch verbeeld. Het schilderij stelt een grote boom in het landschap
voor met kleine schilderijtjes met details. Links en rechts zijn de
wapens van onze dorpen geplaatst. Het werkstuk hangt in de kamer
van de logopediste. Als u onverhoopt het Centrum bezoekt, dan moet
u beslist even gaan kijken.

Onze website www.btom.nl Al uw kopij kunt u sturen aan: info@btom.nl

Evenementenagenda Tienhoven & Oud-Maarsseveen.
4 april 2009 Brandweer Tienhoven: Provinciale wedstrijden 8–17 uur (tas-hd). Locaties zijn ge- 

heim, deelnemers en toeschouwers melden bij De Veenkluit voor instructies.
TAS-HD 112 wedstrijden.

18 april 2009 Voorjaarsconcert SDG aanvang 20.00 uur in dorpshuis De Veenkluit, gratis entree
voor meer informatie www.sdgtienhoven.nl of bel met 0346-281903

30 april 2009 Koninginnedag in Tienhoven en Oud-Maarsseveen. Organisatie door SOAT, zie di- 
verse programma’s

4 mei 2009 Dodenherdenking: bij de molen aan de Dwarsdijk, SDG verzorgt koraalmuziek bij de
herdenkingsplechtigheid

5 mei 2009 Bevrijdingsdag: lampionneoptocht voor kinderen naar de molen aan de Dwarsdijk
Ntb mei 2009 BTOM: rit met paard en wagen (van de geitenboerderij), informatie volgt via BTOM
11 mei 2009 BTOM: 2e Informatie avond Waterpeil: BBB en BTOM samen met de gedeputeerden

van de provincie doen verslag over de voortgang en resultaten
13 mei 2009 Wijktafel met Jacobine Klijberg van de gemeente Maarssen: bewoners bespreken po- 

sitieve zaken en knelpunten van de dorpen met de wijkbeheerder
Ntb juni 2009 BTOM: Brandweer voor de jeugd. Informatie volgt via BTOM
9 juli 2009 Concert SDG bij Bartiméus in Zeist
26-09-2009 Tienhoven Toont: kunst- en cultuurdag ‘Tienhoven Toont ...kunst, klank en kleur’ met

afsluiting in dorpshuis De Veenkluit ism SDG
Iedere woensdag BTOM: iedere woensdagmorgen vanaf 10.00 uur de koffie ontmoetingsochtend, met

themaochtenden. Locatie dorpshuis De Veenkluit

Ooievaarsnest in Tienhoven.
Er is een ooievaarsnest geplaatst in ons dorp. Gerdine Ducaat vindt
het een leuk idee een dergelijk nest in haar royale achtertuin te heb- 
ben. Ze woont met Gert Jan en dochter Annelinde sinds januari vorig
jaar aan de Looydijk in Tienhoven en komen uit Maarssen. Nu maar
wachten op woningzoekende ooievaars (starters), die hier een
kant-en-klaar tehuis aangeboden hebben gekregen. Het probleem is,
dat ooievaars nogal honkvast zijn en weinig bereidheid tonen een een- 
maal ingenomen nest te verlaten. Ze moeten dus komen uit nieuwe
legsels van oudere ooievaars. Maar er zwermen er zoveel in deze
streek, dat de kans toch aanwezig is, dat het nest nog dit jaar bewo- 
ners trekt. Anders zijn er wel nijlgansen, die ook geneigd zijn ooie- 
vaarsnesten in te pikken. Daarvan zijn er volop in Tienhoven en de om- 
liggende polders. Kijkers zijn al langs geweest op een ‘kennelijk open
dag’ op het nest. Het waren in eerste instantie geen blijvers.
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