Achterklap:

Dianne Kroon
mij meer om het fietsen en even lekker buiten zijn.
Piano, gitaar spelen en zingen vind ik ook bijzonder
leuk. Af en toe zing ik met het gelegenheidsbandje
in de kerk. Momenteel zit ik als leiding bij de Solid
Friends Club vanaf 14 jaar. Jongeren zijn open en
eerlijk en kunnen je ook een spiegel voorhouden
als het om geloven gaat, dat vind ik mooi.
Wat was het mooiste moment in je leven?
Moeilijk om er één ding uit te pikken. In ieder
geval, dat ik Jacco heb leren kennen en dat
we het als gezin zo goed hebben. Ook tijd
doorbrengen met familie en vrienden zijn voor mij
mooie momenten.

Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?
Na onze studie in Arnhem kreeg Jacco mijn man
een baan in Ouderkerk a/d Amstel zodat we op
zoek gingen naar een plekje in de buurt. Het thuis
voelen in de dorpskerk heeft ons uiteindelijk doen
besluiten hier te gaan wonen.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
De Klompweg. Aan de ene kant de mooie
weilanden en aan de andere kant de Vecht. Zeker
met een bepaald weerstype zoals sneeuw, als de
zon opkomt met een beetje vorst, of een mooie
zonnige herfstdag.
Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel?
Maandag avond conditietraining in het Dorpshuis.
Gezellig, lekker dichtbij en je doet ook nog wat.
Spontaan bij iemand een bakkie koffie drinken en
natuurlijk Koninginnefeest en sinterklaas.
Wat zou je in Nigtevecht over jezelf willen
vertellen? Ik kom uit een boerengezin en ben
geboren in Varsseveld. Tijdens mijn studie in Arnhem
heb ik Jacco leren kennen via een christelijke
studentenvereniging. In 1995 zijn we getrouwd
en we wonen alweer 14 jaar met veel plezier aan
de Dorpsstraat 17. We hebben 3 dochters. Rachel,
Sara en Debora. Voor mij erg bijzonder omdat ik
opgegroeid ben met 1 zus en 6 broers boven mij…..
Naast het gezin werk ik in de wijkverpleging in
Amsterdam Oost, Indische- en Dapperbuurt.
Ik hou van sporten en beweging. Voor een flesje
shampoo kan ik al naar Weesp fietsen. Dan gaat het

Wat is je favoriete muzieknummer en waarom
dit nummer? Onder andere de christelijke band
Sela. Deze band om zijn muziek, zang en inhoud
van de teksten. Ook mag ik graag luisteren op 31
dec naar de top 2000.
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organisaties, ben ik bij Buurtzorg Nederland
gaan werken. Een landelijke thuiszorgorganisatie
die als visie heeft om de wijkverpleegkundige/
wijkziekenverzorgende weer terug te brengen in
de wijk. Direct bereikbaar, een korte lijn met de
huisarts en die werkt in kleinschalige, zelfsturende
teams. Hiervan mag ik deel uitmaken en sluit af
waarmee ik ben begonnen.

Nieuwe
veerpont
We konden een gevoel van blijdschap niet
onderdrukken. De laatste maanden zagen
wij stukje bij beetje de oude plaats van de
veerpont in het Adri Ameszpark veranderen
in een mooie nieuwe locatie. Vooral het
nieuwe verblijf van onze eigen pontbaas
ziet er prachtig uit. Met zo’n nieuwe pont
op komst zou het regelmatig uit de vaart
zijn van de verbinding met Nederhorst
weldra tot het verleden behoren.
Toch?
Hoe groot was dan ook onze verbazing
toen het gerucht door het Dorp ging dat
onze gloednieuwe veerpont tijdelijk zou zijn
uitgeschakeld. We gingen in de serie “hoor en
wederhoor” polshoogte nemen. En inderdaad.
Hij doet het even niet. We wagen ons vooralsnog
niet aan de voorspelling wanneer we weer van
de verbinding kunnen genieten en sterken ons
in de gedachte dat je nog altijd een gouden
medaille kan halen na een valste start. Aan dat
idee houden we ons vast.

Aan wie uit Nigtevecht gaan we de volgende
keer deze vragen stellen en waarom?
De volgende die deze vragen mag beantwoorden
is Marieke van der Linden. Ik ben zo benieuwd
hoe Marieke het vind om met een rasechte
Nigtevechter getrouwd te zijn. Heeft dit voordelen/
nadelen?

Kopij- en verschijningsdatum
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Wat houd je nu bezig in het nieuws?
De onrust die momenteel heerst in Egypte en in
zijn geheel het midden oosten.

COLOFON

Wat gaan jij en Nigtevecht merken van de
nieuwe gemeente Stichtse Vecht? Persoonlijk,
dat ik mijn paspoort en rijbewijs niet meer in
Loenen maar in Maarssen moet gaan regelen
en ophalen. En wat ik hoop is, dat ons kleine
Nigtevecht niet ondergesneeuwd gaat worden in
de Stichtse Vecht.
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Hoe is het om te werken in de zorg en hoe
ervaar je de zorg op dit moment? Voor mij
geeft het werken in de zorg veel voldoening. In
de wijkverpleging kom ik bij patiënten thuis. Dat
is voor mij een groot verschil met zorg bieden
in het ziekenhuis. Ik ontmoet de patiënt en zijn
leefsituatie maar daarbij ook de partner, kinderen
of juist helemaal niemand...
Het is mooi om te zien wat er thuis allemaal
mogelijk is als ik bv. denk aan iemand die de
wens heeft thuis te sterven. Lang heb ik bij een
goed lopende thuiszorgorganisatie gewerkt.
Door de jaren heen ging het financieel en door
bezuinigingen steeds slechter. De druk van bovenaf
hoe we zorg moesten uitvoeren, hameren op
productie en het vele papierwerk stuitte mij tegen
de borst. Net voordat het bedrijf opging in andere

Opmaak en vormgeving
Ursula Stroeken		

25 1990
25 2786
25 2624
29 5789
25 3030
25 4750

Kennismakingsbezoek

college Burgemeester
& Wethouders aan Nigtevecht
Reserveer vooral alvast de avond van 16 maart in uw agenda. Het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente “Stichtse Vecht” heeft n.l.
het voornemen op woensdagavond 16 maart kennis te komen maken met de
inwoners van Nigtevecht en te horen wat er zoal leeft onder de Nigtevechters.
U bent daarbij allen van harte uitgenodigd.
Nadere bijzonderheden volgen, ook leest u binnenkort hier meer over op de
gemeentepagina in de “VAR”. Graag tot ziens op 16 maart.

De redactie
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Druk
DSS Achter de Grachten ~ Weesp
Met dank aan de sponsors:
Van Zadelhoff • Woningstichting Wuta
• Compromis Tankvaart BV • Sprotrans
• Ten Have • www.geboortewinkel.nl
• Avalancha IT • Franssen Corporate Finance
/ Via Vorm • Kinderopvang De Boerderij
• EDM Media • ALLSAFE • Justina Mode
• Liaison Nederland

Woningstichting Wuta • Van Zadelhoff interim- en verandermanagement • Justina Mode • Ten
Have airconditioning en centrale verwarming • ALLSAFE Mini Opslag • Franssen Corporate Finance /
Via Vorm • Compromis Tankvaart BV • Sprotrans Tankvaart & transport • Kinderopvang De Boerderij
• www.geboortewinkel.nl • Avalancha IT ICT dienstverlening • EDM Media

Sleutel 2000 redactie is een
werkgroep van Stichting het
Dorpshuis Nigtevecht
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Grote brand

Beschuit
met muisjes

Aannemingsmaatschappij Van Noordenne
Het is één minuut over vijf in de morgen
de pieper gaat je leest op het display:
Prio 1 “bedrijfsbrand Vreelandseweg 31
Aannemersmaatschappij van Noordenne”
Classificatie middelbrand
Bij dergelijke classificaties waarbij meerdere
voertuigen worden gealarmeerd weet je al
dat het om een brand gaat met een redelijke
grote omvang. Tijd om fatsoenlijk wakker te
worden heb je niet, stijf van de adrenaline trek je
vliegensvlug je kleren aan rent naar beneden, op
zoek naar je sleutels, je opent de deur, pakt de
fiets en snel naar de kazerne. Daar aankomend

denk je dat je de eerste bent echter staan er al
een aantal collega’s in hun uitruktenue en een
aantal staan hun pak aan te trekken…………….
en dan denk dat je snel bent!
Voordat ons eerste voertuig, de tankautospuit
582, uitrukt meld je de collega’s nog even snel
dat er drukhouders (gasflessen/lasapparatuur)
in het pand aanwezig kunnen zijn en dat er
om de eigen veiligheid gedacht moet worden.
Snel de motorspuit aanhanger achter het 2e
voertuig gekoppeld en uitgerukt naar de brand,
aanrijdend zie je al dat de brand al uitslaand
is. De eerste inzet was gericht op het verder
uitbreiden van de brand en het voorkomen van
brandoverslag door vliegvuur (vonkenregen)

naar de buren, een woning met rietenkap.
Vanwege de slechte bereikbaarheid van het
bluswater werden er meerdere blusvoertuigen
ingezet om het bluswater op de locatie te
krijgen. Om 12:00 uur was de klus geklaard en
konden we weer terug naar de kazerne. Bij de
brand in de loods is asbest vrijgekomen. In de
loop van de middag is een gespecialiseerd bedrijf
gestart met het opruimen ervan.
In totaal zijn er 4 blusvoertuigen en een
hoogwerker ingezet.

Matthijs is geboren
op 11 december
2010; zoon van
Pieter Arie en
Jeanine Kraaijeveldvan Noordenne

Boukje is geboren
op 8 februari 2011;
dochter van
Martijn en Esther
Putter

Over de oorzaak van de brand is nog niets
bekend.
Henk de Bruin

Kinderkleding
en speelgoed/
sportbeurs
Het Hummeltje

Fantastisch schoolfeest
Vrijdag 14 januari jl. organiseerden drie leerlingen van het Vechtstede College uit Weesp
een feestavond voor de groepen 8 van beide basisscholen in Nigtevecht. Twee van de
Vechtstede leerlingen waren oud leerlingen uit Nigtevecht en hadden hun contacten
nog met de basisscholen de Tweemaster en de Flambouw.
Het feest werd bedacht als opdracht vanuit een economieproject waarvoor een startbedrag van
5 euro beschikbaar was. Met een persoonlijke lening moesten zij een “eigen bedrijf” opstarten
en hier winst uit halen. Afgesproken was dat de winst ter beschikking werd gesteld voor Kika.
Na overleg met de leerkrachten werd een serieus projectplan opgesteld en een fantastisch
schoolfeest bedacht. Vooraf werden zelfgemaakte toegangsbewijzen verkocht en werd
er zelfstandig frisdrank en chips ingekocht. De avond werd een groot succes met spelletjes,
een quiz, muziek en veel plezier. De Vechtstede leerlingen kregen van hun jongere bezoekers
en leerkrachten veel positieve reacties. Het was een “cool” feest geworden en voor herhaling
vatbaar. Maar of de drie leerlingen naast hun studie op het Vechtstede, hun bedrijf voortzetten is
nog niet bekend. Uiteindelijk heeft de avond € 110,- winst opgebracht voor Kika.

Help! Wij willen ruimte in onze schuur!!
daarom;
Te koop
• Rode Chopper kinderfiets vanaf 5 jaar.
(Harley Davidson model!) € 50,• Loekie kinderfiets 16 inch, met zijwielen.
€ 30,• Loekie step met rubberbanden T.e.a.b.
• Blauwe tractor (3-5 jaar)
Gratis af te halen
Voor meer informatie:
Familie M. Verheul,
mail naar: merijn.verheul@planet.nl
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Er is echter door omwonenden een aantal bezwaren ingediend
en in verband daarmee is er tevens een voorlopige voorziening
aangevraagd. Hierdoor is de bouw van de school (tijdelijk) stilgelegd
en komt de zaak met spoed voor de rechter om een onomkeerbare
situatie te voorkomen. De zaak dient voor de rechtbank op 3 maart.
Daarna zal blijken of met de bouw van de school gestart kan
worden of dat de zaak opnieuw bekeken moet gaan worden.
Wordt vervolgd….

Regiotaxi Veenweide

Sleuteltjes

2

Zoals iedereen heeft kunnen zien, staan er al enige tijd hekken
om het stuk grond waar de gemeente van plan is om de nieuwe
samenwoonschool te bouwen. Volgens het oorspronkelijke plan
zou de eerste paal van deze samenwoonschool op 8 februari
jongstleden in de grond worden geslagen.

De redactie

Faye is geboren
op 10 oktober
2010; dochter van
Lesley en Marcel

Op zaterdag 26 maart vindt van 10.00 tot 12.00
weer de jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs
plaats. Heeft u nog kinderkleding in de kast of
op zolder liggen, die niet meer wordt gedragen,
maar nog wel in goede staat is? Of speelgoed
waar niet meer mee gespeeld wordt? Ook
sportartikelen zijn altijd erg favoriet. Breng het
dan op vrijdagavond 25 maart tussen 19.00
en 21.00 naar de peuterspeelzaal. Van de
opbrengst is 50 % voor u en 50 % voor de
peuterspeelzaal. De artikelen mag u zelf prijzen,
u krijgt hiervoor een letter aangewezen. Het
succes van vorig jaar willen we graag evenaren,
dus breng uw spullen en kom zaterdag tussen
10.00 en 12.00 naar de verkoop! De opbrengst
is vorig jaar besteed aan een optreden van
kleine huisdieren voor de peuters. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Sabine
Willig (254346). Voor het aanvragen van een
letter mail: j.willig@comveeweb.nl
Tot 26 maart op de kledingbeurs!
Bestuur Peuterspeelzaal

Samenwoonschool

Omdat nogal wat Nigtevechters blijkbaar slecht op de hoogte zijn van de mogelijkheden
van de regiotaxi hierbij in het kort wat informatie.
Regiotaxi Veenweide biedt openbaar vervoer voor iedereen in de (voormalige)
gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen, De Ronde Venen, Lopik, Montfoort,
Oudewater en Woerden, d.w.z. dat de plaats van vertrek of aankomst binnen deze
regio dient te liggen. De regiotaxi rijdt van deur tot deur. Regiotaxi Veenweide wordt
vanaf 1 januari 2010 uitgevoerd door Connexxion Taxi Services.
Iedereen die zelfstandig of met begeleiding kan reizen – jong of oud, kwiek of slecht ter
been – kan gebruik maken van de regiotaxi.. Dus ook mensen die gebruik maken van
een rolstoel of scootmobiel. Voor het vervoer worden personenwagens en indien nodig
(rolstoel)busjes ingezet. De regiotaxi rijdt elke dag van 06.00 uur tot middernacht. Op
vrijdag- en zaterdagavonden tot half twee ’s nachts.
De regiotaxi is goedkoper dan een reguliere taxi. Dat kan omdat ritten zoveel mogelijk
gecombineerd worden met die van andere reizigers.
Daarom reist men niet altijd via de kortste weg. De regiotaxi wordt bovendien
gesubsidieerd door de overheid.
Voor meer informatie zie de betreffende website: www.regiotaxiveenweide.nl of
telefoonnummer 0800-9926663, ook voor ritreserveringen. Op de balie in de hal van
het Dorpshuis vindt u desgewenst een informatiefolder over Regiotaxi Veenweide.
Tenslotte onderstaand het bericht dat onlangs met betrekking tot de regiotaxi op
de gemeentepagina in de “VAR” stond: “In 2010 gebruikten Breukelen, Loenen
en Maarssen verschillende systemen voor de regiotaxi. Hier verandert niets aan. In
Maarssen blijven we werken met Connexxion, in Breukelen en Loenen met regiotaxi
Veenweide.”

Statiegeld

Fietsbrug komt er… u mag meepraten

Het jaarlijks terugkerend evenement van de vv DOB
op 8 januari was een daverend succes. Toeterend
trokken we door de plenzende regen, maar trots
en vrolijk werden de eerste kratten en flessen op de
aanhanger gezet. Tasjes aan deurknoppen en kratten
voor de deur en als er niets stond of hing, werd er
aangebeld. Mensen in ochtendjassen, de haren nog
rechtop, maar iedereen even vriendelijk. Sommige
mensen gaven zelfs contant geld, omdat ze graag
een bijdrage leveren, maar zelf nooit frisdrank of bier
drinken. En ook dat is van harte welkom! Met een
totaalopbrengst van € 673,75 euro hebben we een
nieuw record en ben ik nu alweer gemotiveerd om
het volgend jaar weer te organiseren. Iedereen heel
hartelijk bedankt voor de hulp!

De nieuwe fietsbrug is een feit: de locatie van Fort Nigtevecht naar de “Punt” ook.
Over het ontwerp en over de randvoorwaarden mag u alsnog meepraten. Daarvoor heeft
wethouder Wiersema van de gemeente Stichtse Vecht zich hard gemaakt. Er komt een
nieuwe aanbesteding van het project, binnen de randvoorwaarden die de Provincie, de
gemeente en u stelt. Uw mening is echt belangrijk! Dat kan gaan over het ontwerp van de
brug, de inrichting van de locatie van de brug, maar ook de veiligheid en de duurzaamheid
van het ontwerp en de omgeving eromheen. En dus wordt op korte termijn een inspraakavond voor de bewoners van Nigtevecht georganiseerd door de wethouder. Tijd en locatie
op dit moment niet bekend. Houd u de diverse informatiebronnen in het dorp in de gaten!
De redactie

Walter Bakker

Inschrijven voor het nieuwe
cabaretseizoen op 19 maart!

Foto: Edwin Smulders

Traditiegetrouw kan er in het Dorpshuis
weer ingeschreven worden voor een
passe-partout voor het nieuwe seizoen,
ditmaal op 19 maart bij de voorstelling
van Niet Schieten!

Derde
Nigtevechtse
muziekquiz

Een passe-partout wordt niet automatisch
verlengd, u dient zich hiervoor ieder jaar
opnieuw in te schrijven! De inschrijflijsten liggen
weer klaar bij de balie van de muntverkoop.
Indien u niet in de gelegenheid bent om in te
schrijven, laat een ander dat dan voor u doen.
Of schrijf u in via de mail: inschrijven@cabaretnigtevecht.nl. Vermeld naam, aantal en uw
telefoonnummer. Iedere passe-partout houder
kan altijd aanspraak maken op het aantal
passe-partouts waarvoor hij of zij dit seizoen
ingeschreven staat. Ook nieuwe inschrijvingen
zijn zeer welkom omdat er ieder seizoen altijd
nieuwe passe-partouts beschikbaar komen. De
voorstellingen voor het nieuwe seizoen worden
19 maart bekend gemaakt en natuurlijk op
www.caberet-nigtevecht.nl.

Ook dit jaar was het geen sinecure om mee te doen aan een van
de muziekevenementen die ons dorp tegenwoordig rijk is. Ook
dit jaar traden 9 teams met elkaar in het strijdperk om de titel
Nigtevechtse muziekkenner. En vanwege de deelname van een
team uit Driemond konden we voor het eerste spreken van de
Open Nigtevechtse Muziekquiz. En nu juist die bezoekers gingen
er met de hoofdprijs vandoor. Zij toonden zich in de zinderende
finale als sterkste team.
Nieuw dit jaar waren de beeldvragen en het herkennen van
wereldberoemde LP hoezen. Maar de ruggengraat was natuurlijk
het herkennen van de muziekfragmenten en het meezingen.

19 maart Niet Schieten!
na afloop after-party!
De concentratie testosteron in de man-vannu is tot een bedenkelijk niveau gedaald.
Hij staat met een schort om kant-en-klare
vleesvervangers te braden. Hij is klassenmoeder
op de school van zijn kind. Hij gaat gewillig
op koopzondag ‘sierkussens voelen’ bij de
Ikea. Hij gebruikt dagcrème… met natuurlijke

Een traditie is geboren, want nu al is bekend dat februari 2012
de vierde editie gaat plaatsvinden. Dus luister in de tussentijd
regelmatig naar mooie muziek, want voor je het weet helpt dat je
volgend jaar aan de titel.
De organisatie van de Nigtevechtse Muziekquizzzzz
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bestanddelen. Plassen doet hij zittend. En hij
wacht met klaarkomen totdat zij zegt dat
het mag. Mannen zijn zeikwijven geworden.
Vertwijfeld en verloren schiet de moderne man
naar de metro-man, de macho, de wacho,
de oerman, de emo-man, de no-nonsense
man maar kan de onbevredigbare moderne
totaalvrouw niet meer aan zich binden. Arend,
Erik en Maarten gaan met de onbevreesdheid
van Jeanne D’Arc, de onverzettelijkheid
van Aletta Jacobs en de charme van Eva
Perón voorop in de zoektocht naar nieuwe
mannelijkheid. Daarbij schuwen zij het niet
om diep in zichzelf te graven. Hierbij is de kans
groot dat zij met hun eigen vrouwelijke kant
worden geconfronteerd
After-party op 19 maart met Paramount
Op 19 maart na afloop van de voorstelling van
Niet Schieten! is er weer after-party, ditmaal
met Paramount, een all round coverband
(reeds 20 jaar in het vak) met herkenbare hits
voor gegarandeerd dansplezier. De toegang is
geheel vrij met dank aan de sponsoren Kees
Neervoort (bouwmanagement, Dorpsraad
Nigtevecht), Pauline Hoogland (ostheopate
in ons eigen dorp), Henri Schoonhoven (cv’s,
badkamers en dakbedekking), Het Vechtse
Verbond (Mieke Hoek), Germaine Roorda
(massage en gesprekken) en Alfred Kersbergen
(beheerder Dorpshuis). De after party start rond
22.30 uur.
Ben Goes

12 uur…. of
kwart voor 12?
Bent u dit jaar ook wel eens te laat
gekomen op uw werk? Of bent u ook wel
eens naar school gelopen met de kinderen
en een kwartier te laat gekomen? Of
wakker gebeierd door de kerkklok in
Nederhorst den Berg en vervolgens 15
minuten later door die in Nigtevecht?
Wij hebben gemerkt dat dit meerdere
dorpsgenoten is overkomen. De kerkklok liep
begin dit jaar maar liefst een kwartier achter!
En we mogen toch verwachten dat juist deze
klok, een ijkpunt in ons dorp, de waarheid
verkondigt, toch..!?
Gelukkig heeft onder andere Joyce Heeren
op de Dorpsstraat zich hard gemaakt voor
het wel en wee van deze klok en vanaf
januari elke dag de gemeente gebeld. Nu
is het in de nieuwe gemeente nog niet
eenvoudig de juiste persoon te pakken te
krijgen. Maar het is na 5 weken bellen, soms
zelfs 2x per dag, wel gelukt. En toen kwam
de klokkenreparateur en was het probleem
zo verholpen. Kijkt u dus weer rustig op de
kerkklok, als u nu te laat komt kan het daar
niet meer aan liggen.
De redactie

Sociale controle
in de praktijk

Bevolkingsonderzoek
borstkanker
Op 28 december 2010 maakte “Bevolkingsonderzoek Midden-West” middels
een persbericht bekend, dat bevolkingsonderzoek borstkanker voor vrouwen
uit de voormalige gemeente Loenen tussen 50 en 75 jaar oud vanaf januari
2011 alleen nog in Loenen aan de Vecht zal plaats vinden. Daarmee is de locatie
Nigtevecht vervallen. Regelmatige screening op borstkanker in deze leeftijdsgroep
is van groot belang voor het tijdig ontdekken van borstkanker. Sinds de start van
het bevolkingsonderzoek is sterfte aan borstkanker met ca. 25 % afgenomen.
Alle vrouwen uit Nigtevecht, Vreeland, Nieuwersluis en Loenersloot zijn nu
opgeroepen naar het mobiele onderzoekscentrum in Loenen aan de Vecht.
Hiermee wordt een extra drempel opgeworpen. Met name vanuit Nigtevecht is
het openbaar vervoer naar Loenen aan de Vecht slecht. Er komt een flinke reistijd
bij, terwijl inwoners van Nigtevecht normaal gesproken niet op de kern Loenen
aan de Vecht zijn georiënteerd. Het wegvallen van dergelijke voorzieningen uit
onze kleine kernen brengt risico’s met zich mee voor de volksgezondheid in deze
kernen. De kans bestaat dat de dekkingsgraad afneemt, waardoor beginnende
borstkanker bij een aantal vrouwen niet tijdig wordt ontdekt.
Bron: PvdA fractie Stichtse Vecht

of hoe blijkt dat met de
Dorpsstraat niet valt te sollen
Het is zaterdagnacht half vijf. Op de
Dorpsstraat klinkt glasgerinkel en stemmen.
Verschillende bewoners worden wakker
en vragen zich eventjes af wat dat voor
een geluid was. Dronken kroeg gangers?
Ze draaien zich weer om. Dan klinkt er het
geluid van harde klappen. Beng, beng, beng.
Dat is raar. Verschillende bewoners springen
gealarmeerd uit bed en schieten snel wat
kleren aan. Wat is dat voor een geluid? Het
lijkt te komen uit de richting van Het Wapen
van Nigtevecht.
De overbuurvrouw opent zacht het raam en ziet
een klein lampje bewegen in de verder donkere
kroeg. Ze roept hard “Wat moet dat daar?” en
belt snel 112. Tegelijkertijd bellen nog minstens 5
mensen het alarmnummer. Onmiddellijk rennen er
twee mannen naar buiten en springen in de auto
die met gedoofde lichten voor de kroeg stond te
wachten. Ze rijden hard weg, een rondje door
het dorp en weer de Kanaaldijk op. Onmiddellijk
daarna gaat de eerste voordeur open en komt
Erik-Jan, gewapend met hockeystick polshoogte
nemen. Nog een buurtbewoner komt naar buiten.
En nog één. En daar komt zelfs Bart met zijn Ipad
onder zijn arm. Hij heeft de auto zien wegrijden
en heeft het nummerbord genoteerd. Binnen
enkele minuten staan er wel acht man op straat.
De voordeur van het restaurant blijkt alle harde
klappen dapper te hebben doorstaan, waarna de
mannen klaarblijkelijk maar het grote raam van de
voorgevel hebben ingetrapt. Het gordijn wappert
naar buiten, binnen is het donker. Iemand vindt
een loper op de grond.

Gerda Jonker en Dirk van den Broek
Als ik ergens van kan genieten zijn het
gepassioneerde mensen. Passie voor werk of
hobby, het maakt mij niet uit. Gerda en Dirk
hebben zo’n passie: muziek. Nu zijn er meer
mensen met liefde voor muziek, maar bij
hen ontdekte ik een gezamenlijke “gekte”.
Muziek van The Beatles, The Rolling Stones
en Elvis Presley. Dirk vertelde me vaak over
zijn platen verzameling en in de aanloop
naar de Nigtevechste Muziekquiz deed hij
mij een voorstel. “Als je wilt hebben Gerda
en ik wel een paar platen die je daarvoor kan
gebruiken,” zei hij. We gingen, natuurlijk
samen met Gerda, een avondje ouderwets
platen draaien. En wat kan je dan onvervalst
genieten van het vinyl, de hoezen, de muziek
en de verhalen. Veel verhalen.
“Wil je koffie?” vraagt Gerda als ik binnenstap en
me neervlij. Als onderdeel van de muziekquiz laat
ik de kandidaten bekende LP hoezen zien. Dirk
vraagt of ik in een door hem zorgvuldig gemaakte
lijst al gezien heb welke LP’s ik wil gebruiken.
Maar ik ken mezelf: ik wil ze allemaal zien en zie

gaandeweg wel welke het worden. De draaitafel
heeft een prominente plaats in de woonkamer
en een deel van de platenverzameling staat in
dezelfde kast.
Dirk vertelt: “Ik heb ontzettend veel platen van
Elvis. Als mensen weten dat je gek bent van die
muziek weten ze meteen welk cadeau ze je op
je verjaardag kunnen geven”. En inderdaad lijkt
de stapel platen van de “King of Rock and Roll”
oneindig. Gerda en Dirk krijgen de platen natuurlijk
niet allemaal, er wordt met regelmatig op beurzen
gezocht en gespeurd naar nieuwe exemplaren
voor de verzameling. “Het is ongelooflijk om te
zien hoe vaak die platen nog in een goede staat
verkeren. En niet alleen het vinyl, maar ook de
hoezen. Soms hebben we ze dubbel, maar dat
kan altijd bij ruilen een keer van pas komen.”
“Moet je zien, puntgaaf!” zegt Dirk als hij met
een prachtige versie van The Rolling Stones op de
proppen komt. “En kijk eens, met de ritssluiting
er nog in. Zo zie je ze niet veel meer, want in de
latere versies stond de rits gewoon op de foto.” Ik

waan me in een popmuseum. We bekijken stapels
singles en LP’s. Af en toe ken ik een nummer niet,
maar dat moet je tegen Dirk niet zeggen. Dan
gaat de plaat steevast op de pick up en herken ik
toch vaak na een paar klanken wel welk nummer
het is. Want het geheugen voor muziek is vaak
beter dan de herinnering van naam en artiest.
En zo vervliegt de tijd en luisterend reizen we door
de jaren zestig en zeventig, via Abba en The Cats
naar Creedance Clearwater Revival. En terwijl we
al die muziek beluisteren en de platen bekijken
lijkt het net of ik de oude jukebox thuis nog
hoor. En één ding blijkt wel: onze gezamenlijke
muzieksmaak blijkt wel heel dicht bij elkaar te
liggen. En ik realiseer me dat op mijn zolder nog
een mooie verzameling vinyl ligt wat schreeuwt
om weer eens beluisterd te worden. Het zal nog
wel even duren voor ik daar weer eens tijd voor
maak. Maar bij Gerda en Dirk heb ik geleerd dat
platen niet verpieteren. Voorlopig maar weer
behelpen met digitale klanken.

Eigenaresse Gerda wordt van haar bed op de
Nieuweweg gelicht en bewoonster Baukje wordt
gebeld. Ze bleek gelukkig een nachtje uit logeren.
Ondertussen staat Bart doodleuk op zijn Ipad uit
te zoeken wie de eigenaar van de auto is. Ha, dat
lossen we wel even op voordat de politie er is!
CSI is niks bij het team van de Dorpsstraat......

Pieter Tammens
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Helaas komen auto en nummerbord niet overeen.
Hmmm, toch iets slimmer dan we dachten,
die boeven. Ondertussen arriveert de politie uit
Breukelen, en twee minuten later de politie uit
Weesp. “Politie!” roept de agent hard, voordat
hij de donkere kroeg binnen gaat. Ja, altijd
even aankondigen, legt hij de omstanders uit.
Binnen blijkt de fruitautomaat het doelwit te zijn
geweest. De kasten zijn ingetrapt. Ze zijn niet ver
gekomen, alleen van de eerste automaat is de
geldlade verdwenen. De kassa is onaangeroerd en
de laptop ligt nog op de bar. Geschatte buit 100
euro, geschatte schade duizenden euro’s....
De volgende dag komt nog een forensisch
medewerkster gewapend met een koffertje vol
interessante spullen de zaak bekijken. Alleen een
LaCoste sportschoen afdruk wordt gevonden,
vingerafdrukken zijn er niet. Dan mag er begonnen
worden met opruimen en repareren.
Van de politie werd helaas niets meer
vernomen. Maar over de waakzaamheid van uw
buurtbewoners hoeft u voortaan geen twijfels
meer te hebben...........
De bewoners van de Dorpsstraat

€ 310,- voor
Opkikker

Met de eindejaarskaartjes die
Rick en Anna Holtmanns eind
vorig jaar hebben rond gebracht,
heeft u samen maar liefst € 620,euro gegeven. Een geweldige
opbrengst! De helft is overgemaakt
aan Stichting Opkikker en
daarvan hebben we een keurige
bedankbrief ontvangen, waarin
iedereen bijzonder wordt bedankt
voor deze donatie.
De redactie

