
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938 De ,,Laan van Niftarlake*'te Tienhoven. Het was een groote gebeurtenis voor de gemeente Tien-hoven, toen op Vrijdag den loden September 1938 de ver-beterde dorpsweg geopend werd door den Commissaris derKoningin in de provincie Utrecht, Jhr. Mr. Dr. L. H. N. BoschRidder van Rosenthal. Reeds al te lang hadden de dorps-bewoners zich moeten behelpen met een grintweg, den Looy-dijk, welke groote bezwaren met zich bracht vooral in denregentijd. Jaren lang had men zich beijverd om dezen dijk teverbeteren. Thans zijn deze pogingen schitterend bekroond!Een klinkerweg van 1 Kilometer lang is aangelegd, welkede geheele gemeente doorsnijdt. Ook een nieuwen naam acht-te de Burgemeester, de Heer A. A. van den Hoorn, thansgewenscht en het was de dokter van Tienhoven, de HeerT. van 't Einde, die de aandacht vestigde op den naam vanNiftarlake, in welke gouw Tienhoven gelegen is. Zoo

werdde Looydijk in het vervolg genoemd met den historischennaam: Laan van Niftarlake. Van vele gebouwen wapperde op den feestdag de vader-landsche driekleur; eerepoorten prijkten aan het begin enhet einde van den vernieuwden weg en toen het groote oogen-blik van de opening dichtbij gekomen was, stonden Burge-meester, Wethouders en Raadsleden met vele genoodigdenaan de Maarsseveensche grens, omgeven door talrijke dor-pelingen en de plaatselijke vereenigingen met hare vaandels. Precies om halfvier was de Commissaris der Koningin aanhet begin van den weg aangekomen en hield de Burgemees-ter de volgende rede: ,,Mijnheer de Commissaris der Koningin, Dames en Heeren. Namens den Raad der gemeente Tienhoven roep ik U alleneen hartelijk welkom toe aan de grens dezer gemeente. DeRaad geeft U, Mijnheer den Commissaris, de verzekering, dat







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938 De officieele opening van de Laan van Niftarlake. Op den voorgrond: v.l.n.r. Z.Exc. de Commissarisder Koningin, trekkend den afsluitboom omhoog; de Burgemeester van Tienhoven met ambtsketen; deVoorzitter van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake.






