Achterklap: Ome Gijs Westland
mooie en gezellige dingen
en ik ga er elk jaar nog even
kijken.

Als eerste het antwoord aan mijn
voorganger, die mij in de vorige editie
vroeg of ik enig idee heb hoeveel kilometer
ik in mijn leven heb gefietst. Ik heb het niet
bijgehouden, maar ik denk dat ik gemiddeld
sinds mijn 10e jaar wel elke dag 5 kilometer
heb gefietst. We hebben samen uitgerekend
dat dat nu een kleine 150.000 kilometer
moet zijn. Bijna vier keer de wereld rond.
Onvoorstelbaar!
Hoe bent u in Nigtevecht terecht gekomen?
Ik ben in de Klomp geboren. Mijn vader en
moeder woonden op de Klompweg, ze hadden
een stuk of 10 koetjes. In de crisisjaren, als je de
pacht niet meer kon betalen, moest je eraf. Toen
zijn we in de Dorpsstraat terecht gekomen, op
de plek waar ik nu al 82 jaar woon. Mijn vader
had hier een melkwinkeltje en later ging hij
met de kar langs de deur. Ja, dat was een tijd
meneertje!
Wat is uw favoriete plek in Nigtevecht?
Dat is heel moeilijk. Na de oorlog ben ik in de
bouw gaan werken, altijd buiten Nigtevecht. Ik
ken hier niet veel mensen, alleen nog een paar
ouderen. Ik vind dat het wel erg verpauperd. De
hagen hangen een halve meter over het trottoir,
de mensen vegen hun eigen stoep niet meer. Ik
ben wel blij dat ik elke dag nog buitenkom, dat
houdt me jong, maar één favoriete plek heb ik
niet.
Wat is voor u het Nigtevechtse gevoel?
Ik heb er niet echt een gevoel bij. Ik ging ’s
ochtends vroeg naar mijn werk en kwam einde
van de dag terug en had dan mijn gezin en de
dingetjes om het huis. Wat ik wel mooi vind is dat
het Oranjecomité nog steeds bestaat. Daar heeft
mijn vader ook nog in gezeten. Ze organiseren

Wat zou u Nigtevecht over
uzelf willen vertellen?
Dat is iets heel geks en
onlangs pas uitgekomen.
Het was de moord op De
Bruin in 1930. Mijn vader
heeft hem dood gevonden
langs het Gein bij Abcoude.
Waarschijnlijk hebben ze die
De Bruin verward met een ander en overvallen
om zijn geld. Dat heeft toen heel veel indruk op
mij gemaakt. De echte dader heeft nog niet zo
lang geleden op zijn eigen sterfbed de moord
alsnog opgebiecht, waarschijnlijk voortkomend
uit gewetenswroeging.
Wat was het mooiste moment in uw leven?
Na zo’n lang leven vind ik dat heel moeilijk om
te zeggen. Mijn huwelijk, mijn kinderen, maar
ook de eerste auto, die ik gekocht heb. Gek hè?
Als ik er goed over nadenk vind ik eigenlijk nog
steeds elke dag de mooiste dag van mijn leven.
Dat we er nog zijn en alles mogen meemaken
met kinderen, kleinkinderen en straks een
achterkleinkind, want mijn kleinzoon Rémon
(red.: Boelsma) en Janneke (red.: Vonk) krijgen
een baby.
Wat is uw favoriete muzieknummer?
Wat een moeilijke vragen stelt u! Ik luister eigenlijk
nooit naar muziek. De radio stond en staat wel
eens aan, maar een favoriet nummer…? Ik houd
wel van Nederlandse meezingers. Willy Alberti en
zijn dochter Willeke bijvoorbeeld met het liedje
“Niemand laat zijn eigen kind alleen”. Dat is
onze stijl en vind ik wel mooi.
Wat houdt u nu bezig in het nieuws?
Wij hebben natuurlijk een rottijd meegemaakt en
hadden eigenlijk 30 jaar later geboren moeten
zijn. Het was hard werken en in de crisisjaren
hebben we een hoop ellende meegemaakt.
Als ik dan kijk wat er tegenwoordig in de
grote stad gebeurt. Criminelen, vernielingen,
voetbalvandalen. De politie moet veel harder
straffen: oppakken en opsluiten dat tuig.
U bent één dag burgemeester: wat gaat u
veranderen in Nigtevecht? De Dorpsstraat

Het tweemaandelijkse huis-aan-huisblad voor Nigtevecht

terug in de oude stijl. Verhard, met echte
vijfduimers, stoeptegels en trottoirbanden, zoals
het ooit de bedoeling was. De perken snoeien
en alle bewoners verplichten hun eigen boel
netjes te houden. De gemeente bezuinigt op
de verkeerde dingen. Ik zie het elke dag als ik
rondfiets.
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Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen
de volgende keer stellen en waarom?
Aan Tim Gorter. Ik ken hem alleen van gezicht,
verder niet. Ik ben wel benieuwd naar zijn
verhaal.
Welke vraag stelt u aan Tim Gorter?
Wat vindt u van het groenonderhoud in
Nigtevecht en vindt u ook dat mensen hun eigen
hagen moeten snoeien?

Foto’s: Kim Vonk
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You Better Pink
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1 oktober kleurde ons Dorpshuis roze.
Aanleiding was een feest ten bate van
Pink Ribbon, de organisatie die doel heeft
aandacht te vragen voor de strijd tegen
borstkanker, het aantal mensen die het
krijgen te verminderen, een zo vroeg
mogelijke diagnose te bevorderen en de
zorg voor mensen die het krijgen en hun
omgeving te verbeteren.

29 5919

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

“You Better Pink”, met een knipoog naar de
wereldberoemde hit van Aretha Franklin uit de
film The Blues Brothers, wordt georganiseerd
door Sandra van der Spruit. Een vrouw met oog

voor detail en het vermogen veel mensen te
winnen voor het welslagen van dit evenement.
Zowel voor de feestavond zelf als de klinkende
munt die het moet opleveren. Me dunkt: ruim
€ 14.000,- ! En de teller staat nog niet stil want
bezoekers kunnen nog steeds foto’s bestellen.
Kijk maar eens op www.youbetterpink.nl.
Optredens van geboren dorpsgenoot Rick van
de Kroon, oud Replay zanger Mario Raadwijk
en Edsilia Rombley vormden de muzikale
rode… herstel roze draad door de feestavond.
Het festijn werd gepresenteerd door Wilfred
Genee. Eén sponsor noemen staat gelijk aan

een heleboel weldoeners vergeten, maar
er zat een behoorlijk aandeel Nigtevechts
ondernemerschap bij die een duit in het zakje
deden voor dit sympathieke en broodnodige
doel.
En los van de aanleiding voor deze dansavond
was het bovenal een zeer geslaagd feest die
opvolging verdient en krijgt. Want Sandra
fluisterde mij in het oor volgend jaar zeker de €
20.000,- wil aantikken. Wij gunnen het haar en
daarmee Pink Ribbon.
De redactie

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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Een heuse file…

Jump!

Een heuse file was het gevolg van een
stroomstoring woensdag 21 september. Heel
Nigtevecht was getroffen door een totale
stroomstoring die rond kwart voor één begon
en enkele uren geduurd heeft. Doordat er
baggerwerkzaamheden zijn op de Vecht draait
de brug vele malen per dag. Zo ook tijdens het
begin van de stroomstoring. De brug stond open
en kon niet meer dicht. Een service team moest
er aan te pas komen om de brug naar beneden
te laten en iedere slagboom afzonderlijk
handmatig omhoog te draaien. De brug heeft
zeker 90 minuten open gestaan. De omvang
van de file bleef binnen de perken want hij werd
niet genoemd op de radio verkeersinformatie.

Afgelopen zondag 2 oktober was onze jongste dochter Maud jarig. Door
het fantastische weer konden wij haar feestje buiten vieren op de boerderij.
Een van de spelletjes was slootjespringen, wat de kinderen geweldig vonden.
Maar het meest fantastische was dat Oma van 77 gewoon de paal pakte en
ook over de sloot heen sprong. Wij zijn zo trots op haar! Zo heeft ze ons laten
zien dat je nooit ergens te oud voor bent!
Lotte Elfrink

Spaanse
conversatie
in het
Dorpshuis
U beschikt over een aardige basiskennis Spaans, maar hebt zelden
de gelegenheid om deze mooie taal
te spreken? Dan is hier uw kans.
In 10 lessen gaat u met een kleine
groep aan de slag. Met praktische
oefeningen en uiteraard ruime
aandacht voor de uitspraak zult u
binnen de kortste keren een aardig
mondje Spaans kunnen meepraten.
Voor deze cursus is een map met
lessen, oefeningen, tips en thema’s
samengesteld. De cursus van 10
lessen inclusief de map kost € 60,per deelnemer.

EHBO-cursus bij de
KNV–EHBO – Afdeling Vreeland

De cursus is op donderdagen
van 19.30 – 21.00 uur.
12,19,26 januari. 2,9 februari
en 2,8,15 en 22 maart.

De meeste ongelukken gebeuren in en om het huis. Voordat de dokter of een ambulance ter
plaatse is gaan kostbare minuten verloren. Bij ongelukken groot en klein zijn de eerste minuten
en handelingen vaak van levensbelang. Om in onverhoopt voorkomende gevallen te weten
hoe u moet handelen kunt u een EHBO-cursus volgen.Bij voldoende deelname zijn wij van
plan om in november 2011 weer een EHBO-cursus te starten, waarbij ook de hartreanimatie
en het gebruiken van de AED (Automatische Externe Defibrillator) wordt aangeleerd. De 12
lessen zijn op de woensdagavond van 20.00 uur – 22.00 uur in het Dorpshuis in Vreeland.
Kosten: € 195,- incl. lesmateriaal. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden een deel
van het cursusgeld. Bent u geïnteresseerd bel dan voor inlichtingen met: Henk Griffioen,
tel. 0294-231846 of Elly Schot, tel. 0294-234508, of kijk op de web-site: www.ehbovreeland.nl, voor een aanmeldingsformulier.

Cursusleider: Marcel Torrado.
Verdere informatie kunt u krijgen
bij Marcel Torrado, 0294-251201
of bij het Dorpshuis.

Sponsor barbecue 2011

Modeshow
in het dorpshuis
Op maandag 31 oktober verzorgt Justina Mode uit Nigtevecht haar najaars-modeshow in
het dorpshuis, aanvang 14.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot passen en kopen met
minimaal 50% korting. Toegang en een kopje koffie met iets lekkers zijn gratis. Justina
Mode is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in kleding voor dames van ca. 50 – 110 jaar en
heeft een uitgebreide najaars- en wintercollectie in vrijwel elke prijsklasse en van maat 36
tot 52. Op de gehele collectie wordt minimaal 50% korting gegeven. Er zijn deskundige
verkoopadviseuses aanwezig en als het nodig is zal de coupeuse van het bedrijf de door u
aangekochte kleding op maat maken en binnen 14 dagen bij u thuis bezorgen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hannie Udo of Peter
Zandbergen van Justina Mode, telefoon 0294-254213. Graag tot ziens op
maandag 31 oktober in het Dorpshuis.

We roemen ze vaak, de sponsors die het al
jaren mogelijk maken dat we zonder een
cent subsidie voor u zes keer per jaar ons
dorpsperiodiekje kunnen maken. Zonder
hen geen Sleutel 2000. U bent ze daarvoor
dankbaar, maar wij van de redactie ook.
En af en toe doen we wat extra’s voor ze.

Soede. Maar voor er gegeten en gedronken
werd moest er wel wat worden gedaan. Een
verkwikkende avondwandeling door het
weiland met een klein stukje Klompenpad.
Een aanrader mogen we wel zeggen. En als
gastspreker vergezelde ons De Polderwachter.

Op onze website
www.sleutel2000.nl/
sponsors staan alle sponsors
netjes opgesomd, compleet
met logo’s en links naar hun
eigen website.

Want als we financieel de wind mee hebben
(zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen)
leggen we ze extra in de watten. Zo ook dit
jaar. Return on investment heet dat in goed
Nederlands.

Marcel Blekendaal, alias de Polderwachter
leerde onze sponsors op een andere manier
kijken naar de polder. Ondersteund met een
beetje geschiedenis en biologieles, maar vooral
erg onderhoudend en humorvol. Als chocolaatje
op de taart leerde hij een aantal van ons slootje
springen. Er werd genoten.

Als u meer wilt weten
over de Polder-wachter
werp dan eens een blik
op www.polderwachter.nl.

Deze keer trakteerden we ze op een hapje en
drankje op de gastvrije boerderij van de familie
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Het Emma Kinderziekenhuis AMC
Naar aanleiding van de donatie die de
Sleutel 2000 heeft gedaan aan het Emma
Kinderziekenhuis AMC (met behulp van
de giften die wij van u ontvingen rond de
kerstdagen van 2009), is de redactie van Sleutel
in september uitgenodigd om eens een kijkje
te komen nemen in het Emma. Zo konden wij
met eigen ogen zien waar en hoe onze donatie
is terechtgekomen.
Het Emma Kinderziekenhuis AMC werkt de laatste
jaren hard aan een bijzonder zorgvernieuwingsproces
dat ‘de Metamorfose’ heet (bron: www.steunemma.
nl ). Onderdeel daarvan is de complete verbouwing
van het Emma die nu plaatsvindt. Zorg en
huisvesting worden afgestemd op alle verschillende
fases in de ontwikkeling van het kind. Zodat een
kind zich zo gewoon en zo gelukkig mogelijk
kan voelen, ondanks ziekte en behandeling. De
zuigelingenafdeling is al klaar. Er wordt nu hard
gewerkt aan de andere afdelingen: Tieners, Intensive
Care, Oncologie, Grote Kinderen, Neonatologie,
Kinderchirurgie. Het Emma Kinderziekenhuis AMC

is ervan overtuigd dat, door het ziekenhuis meer
een ziekenhuis te maken met faciliteiten die zoveel
mogelijk de thuissituatie nabootsen, chronisch
zieke kinderen zich veel beter kunnen ontwikkelen.
Voorzieningen als familiesuites, sport-en spelruimtes,
kindvriendelijke behandelkamers, snoezelkamers
voor de allerkleinsten en een restaurant met terrasjes
voor de tieners, een bioscoop annex theater, etc.
Momenteel zit het Emma nog steeds midden in de
verbouwing. We hebben dus goed de verschillen
kunnen zien tussen de oude afdelingen (vóór de
verbouwing) en de nieuwe zuigelingenafdeling
(ná de verbouwing). Het nieuwe gedeelte van het
Emma kinderziekenhuis ziet er erg mooi uit, wij
waren er zeer van onder de indruk. Graag willen wij
Diederik Bosman dan ook hartelijk bedanken voor
zijn ontvangst, zijn openhartige verhalen en voor zijn
tijd die hij voor ons heeft vrijgemaakt. Wij zijn ervan
overtuigd dat onze donatie goed is besteedt!

Sinterklaas Intocht
Nigtevecht 2011

Beschuit
met

			

muisjes

			

Welkom terug
in Nigtevecht

Na enige jaren te hebben gewoond op Curaçao is Charlotte
Doornheim weer terug in Nigtevecht. Auteur Charlotte Doornhein en
beeldend kunstenaar Frouwkje Smit schetsen met de crossover roman
en de kunstvideo Kwelgeesten rond de kapokboom uitzonderlijke
verhalen die zich afspelen rond een natuurgebied op Curaçao
waar in vroegere tijden Indianen woonden. Het Hollandse Nieuwe
festival in Amsterdam is hèt festival voor nieuwe theatermakers en
toneelschrijvers. Dit festival is van 2 t/m 5 november. Op vrijdag 4
november 2011 – tijdens de Caribische avond – staat ‘Kwelgeesten’
op het programma! Precies om 18.30 uur vindt de lancering plaats
van de roman en de kunstvideo Kwelgeesten rond de kapokboom.
Uiteraard wordt op deze avond de video bekeken en wordt het
boek door eregasten Sjoerd Kuyper en John Leerdam op Curaçaose
wijze gedoopt. Gevolgd door korte theatrale voordrachten uit het
boek gebracht door de jonge kunstenaars Lianne Karel, Quinsy en
Jörgen Gario (insiders kennen de broers als T.Martinus en UNOM) en
de doorgewinterde verhalenvertellers Igma van Putte – de Windt en
Henk de Reus. Locatie: MC theater op het Westergasfabriekterrein, in
de Grote Studio. Toegang voor de boeklancering is gratis, aanmelden
verplicht via kassa@mconline.nl Kwelgeesten rond de kapokboom
is een boek voor volwassenen & jongvolwassenen (16+) In het boek
hebben lezers met hun smartphone onbeperkt toegang tot de
kunstvideo via QR-codes.
Kwelgeesten rond de kapokboom –
Charlotte Doornhein & Frouwkje Smit www.kapokboom.info
Zie ook www. Sleutel2000.nl

Isis is geboren op
24 augustus 2011;
dochter van Marco
en Roos van Ginkel.

Namens de redactie,
Freda Bekker

Septemberfeest 2011
Fiesta
Voor de vijfde keer in successie stond vrijdag 23 september het
pleinfeest van obs De tweemaster op het programma. Het traditionele
Septemberfeest om samen met het dorp te vieren dat het schooljaar is
begonnen. Dit jaar was het thema “Fiesta”.
Dat betekende heerlijke Spaanse hapjes zoals tortilla en sangria voor de
volwassenen. Bij gezellige Spaanse klanken van de gitarist die zijn flamenco
danseres had meegenomen werd door de kinderen enthousiast gedanst. Veel
kinderen hadden hun Spaanse jurk uit de kast getrokken, er liepen een paar
stoere Zorro’s over het schoolplein en er werd door jong en oud volop gefeest.
Gelukkig werkte het weer mee om er een geslaagd openingsfeest van te maken.
Want maandag wachtte gewoon weer het taalboek en de rekensommen.

Statiegeld voor DOB
Ook in januari zamelt DOB huis-aan-huis uw lege
statiegeldflessen weer in. Spaar daarom vanaf nu alvast
uw lege flessen en bewaar deze tot zaterdag 7 januari
2012. De opbrengst is voor diverse jeugdactiviteiten
van v.v. DOB. Vorig jaar zamelde u met zijn allen€ 674
in. Wij willen proberen om weer een nieuw record neer
te zetten. Doet u mee? Alvast hartelijk dank Namens
alle jeugd van vv DOB.
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Nu de stoomboot op weg naar Nederland is, versturen wij
alvast een berichtje voor in uw agenda. Sinterklaas wordt
dit jaar op zaterdag 19 november 2011 in Nigtevecht
verwacht!
Rond 12.30 uur zal de boot aankomen bij de brug in de
Dorpsstraat, waarna een optocht door het dorp volgt. Rond 13.45
uur zal de Sint met zijn Pieten aankomen bij het feestpaleis, ons
eigen dorpshuis aan de Jhr. Huydecoperstraat. Hierna volgt een
leuke middag voor groot en klein met o.a. een kindervoorstelling,
een prijzencircus met leuke prijzen en natuurlijk neemt de Sint
plaats op het podium om met iedereen te praten en liedjes te
zingen. Loten voor het prijzencircus kunnen voorafgaand aan de
voorstelling, op de basisscholen en bij het cabaret op 29 oktober
a.s. gekocht worden voor 1 euro per stuk. Na afloop delen Sint
en zijn Pieten cadeautjes uit voor alle kinderen! Heeft u de Sint
collecte gemist? Dan kunt u uw bijdrage doen in een van de
collectebussen bij de bakker en de Attent.
Oproep aan alle dorpsgenoten, van alle ouders met kleine kinderen
en mooie schone jassen: laat a.u.b. geen honden meer uit op het
gras bij de brug! Wij hopen op een groot welkomstcomité voor
de Sint in ons dorp, komt allen, een feest voor groot en klein!
Het Sint Comité

Bibliotheek wegbezuinigd
in Nigtevecht?
Gelezen op de weekkrant.nl: De Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en
Venen wil per 1 januari stoppen met de bibliotheekpunten in Vreeland,
Loenersloot, Tienhoven, Nigtevecht en Nieuwer ter Aa en het servicepunt in
Kockengen. Door de bezuinigingen stelt de bibliotheek de financiering ervan
niet langer te kunnen dragen.De voorjaarsnota van de gemeente spreekt van
een bezuiniging per 1 januari van 7,5 procent. “Voor onze stichting betekent
dit een taakstelling van 95.000 euro in 2012. Zoals al vóór de werksessie op 6
september aangegeven, leidt dit tot sluiting van vestigingen”, stelt directeur
Eric de Haan. Tevens betekent dit volgens De Haan dat de bibliotheek niet
meer zal participeren in de Brede School Nigtevecht, waar eveneens een
bibliotheekpunt ingericht zou gaan worden. “Mede gezien onze inspanningen
voor het opzetten van vaste bibliotheekpunten, betreuren wij het ten zeerste
dat wij na vele jaren moeten stoppen met de dienstverlening in deze kernen.”
Eric de Haan wijst er verder op dat elke vorm van bezuiniging zal leiden tot het
sluiten van vestigingen. ‘‘De in de Kadernota extra gestelde bezuinigingstaak
zal hierdoor ook gevolgen hebben voor de vestigingen in Loenen, Breukelen,
Maarssendorp en Maarssenbroek.” Ook de provincie heeft aangekondigd te
stoppen met de ondersteuningsregeling die sinds 2006 werd ontvangen. Voor
de stichting betekent dit een extra bezuiniging van 52.000 euro. De Haan
stelt dat dit leidt tot een kaalslag van het bibliotheekwerk in de gemeente. De
stichting heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de bezuinigingen.

Nieuw in de
provincie Utrecht:

Wat u niet leest
in de Sleutel en
25 euro boodschappen

de OV-Chipkaart
Het einde van de strippenkaart komt snel dichterbij. Vanaf
3 november a.s. is de OV-chipkaart het enig geldende
vervoerbewijs in de provincie Utrecht. In de provincie
Noord-Holland is het sinds juli al niet meer mogelijk om te
reizen met een strippenkaart. Met een OV-chipkaart heeft
u één kaart waarmee u in bijna heel Nederland met de
bus, tram, trein en metro kunt reizen. U kunt daarbij kiezen
voor een persoonlijke OV-chipkaart of een anonieme OVchipkaart. De aanschafprijs van een anonieme en van de
persoonlijke OV-chipkaart is € 7,50. Voor de inwoners van
de provincie Utrecht is de persoonlijke OV-Chipkaart nu
echter tijdelijk in prijs verlaagd: van € 7,50 naar € 1,50. De
OV-chipkaart is maximaal vijf jaar geldig.

Om de twee maanden wordt een nieuwe papieren Sleutel
bezorgd waarin ons Dorp en de dorpelingen centraal staan.
De periode tussen 2 edities is vrij lang waardoor het niet
altijd relevant meer is om een verslag van een evenement
of gebeurtenis te plaatsen in de Sleutel. De nieuwe website
van de Sleutel brengt daarbij een oplossing. Om u toch op de
hoogte te brengen van deze activiteiten of gebeurtenissen,
plaatsen wij meer artikelen op Sleutel2000.nl dan u in het
papieren exemplaar kunt lezen.

Parenterale
voeding
Mijn naam is André Vonk. Na 7 operaties heb
ik geen dunne darm meer en sindsdien ben ik
afhankelijk van parenterale voeding die per infuus
wordt toegediend (2 liter per dag), ook krijg ik
mijn vocht via het infuus toegediend (3 liter per
dag). Dit loopt er in een tijdsbestek van ± 16 uur
per dag in. Overdag loop ik vaak met een rugtas
waar mijn voeding, vocht en pompen inzitten.
Zo ben ik toch mobiel en kan ik weer onder de
mensen zijn en natuurlijk mijn werk doen. Ook
heb ik nu een stoma waar alles inkomt wat ik eet
en drink. Het is erg lastig om met mijn energie
om te gaan aangezien ik nu veel eerder moe
ben, waardoor ik dan sneller weer aan het infuus
moet om dit weer op pijl te brengen.
Wat is parenterale voeding Onder parenterale
voeding wordt verstaan: voeding die buiten het
spijsverteringskanaal om in het lichaam wordt
gebracht. De voeding wordt als een infuus
toegediend. De voeding wordt via een ader in de
bloedbaan gebracht. In de parenterale voeding
bevinden zich alle voor de mens noodzakelijke
voedingstoffen (energiebronnen) in de vorm van
koolhydraten en vetten, aminozuuroplossingen en
eventueel vitaminen, mineralen, spoorelementen
en essentiële vetzuren. De samenstelling van de
parenterale voeding is niet voor alle patiënten
gelijk. Afhankelijk van de behoefte aan energie,
vocht en dergelijke kan de concentratie van de
diverse voedingstoffen van patiënt tot patiënt
variëren, evenals het aantal keren per week dat
men parenterale voeding krijgt toegediend.
Voor meer informatie:
www.vvpt.nl en Sleutel2000.nl.
André Vonk

Wat u niet leest in deze Sleutel maar wel op de website is:
• Piet Pont in de Esquire.
• Houd Nigtevecht Schoon.
• Politiehond pakt inbreker.
• Bladerkorven in Nigtevecht.
• Parenterale voeding (uitgebreid)

Voor meer informatie over aanschaf en gebruik van de
OV-chipkaart kunt u op de volgende plaatsen terecht:
internet www.ov-chipkaart.nl of telefonisch bij de
klantenservice: 0900 266 63 99 (lokaal tarief).

Bezoek daarom Sleutel2000.nl, bewaar de site in uw favorieten
en controleer regelmatig of er nieuws is op de vernieuwde
website. Indien u zelf iets wilt plaatsen op de website, mail het
dan naar info@sleutel2000.nl. Een reactie op de artikelen van
Nigtevechters wordt uiteraard op prijs gesteld. Registreer je
op de website en je kunt op elk artikel je mening geven.
Deze maand verloten we onder de nieuw geregistreerde
bezoekers een waardebon van € 25 vrij te besteden bij
de Attent.

Informatieavond over 				

zonnepanelen

14 november informatieavond over
zonnepanelen en andere vormen
van duurzame energieopwekking in
Nigtevecht. De markt voor zonne energie
is sterk in beweging, de installaties worden
steeds goedkoper terwijl de verwachting
is dat de energieprijs blijft stijgen.
Initiatiefgroep Duurzaam Nigtevecht
organiseert daarom op 14 november een
informatie avond over het zelf opwekken
van energie met zonnepanelen op uw
eigen dak. Wij willen u informeren over
de mogelijkheden, voordelen, kosten,
financiering en volgtijdige stappen
om komende zomer zelf energie op
te wekken in uw eigen huis. Naast een
algemene presentatie zullen een aantal
dorpsbewoners met zonnepanelen hun

After Summer Party
Flambouw
Het was al herfst op 30 september 2011, maar op het schoolplein van de
Flambouw was dat niet te merken! Op een van mooiste vrijdagen van dit jaar had
de oudercommissie van de Flambouw voor alle ouders en kinderen uit Nigtevecht
een after summer party georganiseerd. Het thema hield ergens het midden tussen
Mexico (eten) en The Voice of Nigtevecht (karaoke). Iedereen ging op de foto met
een mooi Mexicaans tenue en de kinderen vermaakten zich kostelijk met de ponyrit
buiten, bij het schminken en met de liedjes die meegezongen konden worden bij
de karaoke. We hebben onvermoede talenten in het dorp, zoveel is duidelijk! Ook
voor de ouders, leerkrachten en andere belangstellenden was het goed toeven. De
Corona’s waren dan ook snel uitverkocht en ook van de tortilla’s werd gretig aftrek
genomen. Volgend jaar zeker weer!

Registreer je dus nu!
De redactie

Cabaret Zaterdag 26 november:
Klaas van der Eerden
Klaas mogen we inmiddels wel “ons Klaas” noemen, alleen met zijn allereerste
programma stond hij niet in Nigtevecht, maar toen hadden we nog geen Gymtheater.
We mogen er trots op zijn dat hij ons gymtheater trouw is gebleven.
In zijn nieuwe cabaretshow “Breedbeeld” zal Klaas een razendsnelle combinatie op het podium
brengen van alles wat hij kan, maar ook wat hij nog niet heeft gedaan. Zijn talenten zijn
breed. Of zoals de Telegraaf schreef: “Hij is vrolijk, muzikaal, kan zingen, dansen en zijn typetjes
zijn prachtig!”. Breedbeeld wordt een entertainmentshow maar ook weer een show met
“subtiele verdieping die zorgt voor een prettige verwarring”, zoals Het Parool over zijn vorige
programma schreef. O.a. in deze voorstelling: zang, impro, dans, stand-up, piano, dwarsfluit,
hip-hop, conference enz. dit allemaal door 1 man met als doel de zaal te laten schudden op
haar grondvesten! Kortom, 2 maal 3 kwartier een breed beeld van Klaas!
De laatste kaarten kunnen nog gereserveerd worden door te bellen met nummer
252506, of te mailen naar verkoop@cabaret-nigtevecht.nl.
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eigen ervaring met u delen.
Overweegt u al een tijdje om ook
zonnepanelen aan te schaffen of zou u
wel eens willen weten wat er allemaal
bij komt kijken, kom dan ook naar de
informatieavond in het Dorpshuis.
Bij voldoende interesse kan het gezamenlijk
inkopen van panelen interessant zijn om
de kosten te verlagen. We zullen daarom
de behoefte aan panelen bij bewoners
inventariseren.
Wilt u op 14 november ook aanwezig
zijn, stuur dan een mail naar info@
duurzaamnigtevecht.nl. Alleen indien
u niet de beschikking heeft over een
mailadres maar toch aanwezig wilt
zijn, neem dan contact op met één
van de redactieleden.

