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Nigtevechtse Achterklap:
Henk-Jan Soede
Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?

Ik ben geboren in Abcoude, al vrij snel

daarna zijn we naar de boerderij op de

oostkanaaldijk gekomen. Via Deventer en

Weesp weer terug en nu wonen we hier

alweer bijna 11 jaar.  Eigenlijk woon ik niet

in Nigtevecht maar in Loenen. 

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?

Midden in de polder en dan van een afstand

naar het dorp Nigtevecht kijken. Je ziet de brug

de molen en de kerktoren maar ook

Amsterdam, Hilversum en Utrecht.

Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel?

Je hand op steken of gedag zeggen naar ieder-

een die je tegen komt in dorp.

Hoeveel geef je uit bij de Spar per week?

Niet veel, we doen onze boodschappen in

Loenen of Weesp.

Waaraan erger je je het meest (in Nigtevecht of

ergens anders?)

Rommel op straat. Maar vooral aan de mensen

die het achterlaten of eigenlijk die het niet

opruimen.

Wat was het mooiste moment in je leven?

Er zijn gelukkig heel veel mooie momenten.

Echt mooi vind ik nu, de zomer, lekker buiten

met Wendie en de kids.   

Wat is je favoriete nummer?

Mijn favoriete nummer  is 16,  en ik hou van

heel veel soorten muziek van de Rolling Stones

(1967) tot Justin Timberlake (2008) maar ook

Andrea Bocelli, Guns en Roses, geen Borsato of

Blof 

Wat houdt je nu bezig in het nieuws?

Ik ben wel een allrounder, ik volg eigenlijk alles,

van wereldnieuws tot lokaal nieuws  van sport

tot financieel nieuws. En natuurlijk nieuws op

agrarische gebied, zuivelmarkt en agrarisch

natuurbeheer.  

Je bent 1 dag burgemeester: wat ga je veran-

deren in Nigtevecht ?

De straten en perken schoner maar vooral 1

mooie nieuwe school voor de Flambouw en de

Tweemaster.    

Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen de

volgende keer stellen en waarom?

Mijn eerste gedachte was om een pijltje te gooi-

en op de dorpsplattegrond en de persoon op

dat adres dan te vragen. Later dacht ik aan

Robert van Malderen,een relatief nieuwe bewo-

ner van het dorp. Wat vindt hij als Hagenees

van Nigtevecht ?

Verbinding A6-A9 terug
op de kaart?

Te Koop:   

allesdragers voor Opel Zafira € 45,--

Stoere hoogslaper met buro en kleding-

kast

Afm. H 170 cm B  100 cm  L  210 cm €125,-

Tel: 253169

Sleuteltjes

Bekijk ons
archief op 

sleutel2000.nl

De verbinding van de snelwegen A6 en A9

langs Nigtevecht, al dan niet met een tun-

nel, lijkt van de baan. Het kabinet heeft

immers al enige tijd geleden gekozen voor

het verbreden van de snelwegen A1, A6 en

A9. Of toch niet? Ondanks deze veronder-

stelling weerhield dat aannemer Strukton

niet om een plan te presenteren bij het

ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Zij denken de bezwaren, waarop het plan werd

afgeschoten van de tunnel tussen de A6 en A9,

van tafel te vegen. Daarmee doelt Strukton op

de oorspronkelijke kostenanalyse van

Rijkswaterstaat, die naar hun zeggen te grof is

geweest. En het milieuaspect is volgens hen

ook geen probleem. In het oorspronkelijke plan

zou er nog een kwestie zijn met de luchtkwali-

teit bij de uitgangen, maar met modernere

technieken zou deze fijnstof goed weggefilterd

kunnen worden. Het platform A6-A9 is alert,

maar nog niet onder de indruk.

Kees Neervoort van het platvorm laat weten

zich geen zorgen te maken. "Het lijkt een

proefballon van een aannemersbedrijf die wel

oren hebben naar het binnenhalen van een der-

gelijke opdracht. Wij hebben er vertrouwen in

dat de politiek niet terugkomt op een reeds

genomen besluit. Het zou ook niet logisch zijn

gezien het feit dat de plannen rondom verbre-

ding al in werking zijn. Natuurlijk volgen we de

ontwikkelingen kritisch, mocht ons gestelde

vertrouwen onverwacht toch worden

beschaamd. Als dat gebeurt zullen we vanzelf-

sprekend onze stem weer laten horen. Daarover

is met een aantal partijen ondertussen al con-

tact geweest." 

De redactie

Foto: Strukton/ TBI

Voor u ligt alweer het augustus exemplaar

van de Sleutel 2000, en dat betekent dat

we  inmiddels de 50ste uitgave zijn gepas-

seerd! Het vorige Juni nummer was die 50ste

editie en dat dit niet onopgemerkt is gebleven

blijkt uit de diverse reacties en felicitaties die wij

na het verschijnen van ons jubileumnummer

van verschillende dorpsbewoners hebben

mogen ontvangen.

Wij als redactie stellen dit natuurlijk erg op

prijs, en willen een ieder daar hartelijk voor

bedanken! Het is voor ons als redactie nog

altijd prettig om te horen dat het enige echte

Nigtevechtse informatieblad altijd met veel ple-

zier en interesse door onze inwoners wordt

gelezen en gewaardeerd.

En als het aan ons ligt gaan we daar, met

natuurlijk uw inbreng de komende 50 edities

gewoon mee door!

De Redactie. 

50ste editie
SLEUTEL 2000
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De bovenstaande les heeft de plannings-

afdeling van de gemeente Loenen deze

zomer geleerd. Maar dan wel ten koste

van trainings-en wedstrijdplezier van de

DOB voetballers.  

De afgelopen zomer is er hard gewerkt om de

velden bij onze plaatselijke voetbalvereniging

te voorzien van een betere drainage en nieuwe

egale grasvelden. Vlak voor het seizoenseinde

gaf de gemeente aan niet voldoende budget

was om graszoden te leggen waardoor de vel-

den moesten worden ingezaaid. De gemeente

had er geen rekening mee gehouden dat er

ook nog toernooien gespeeld moeten worden,

waardoor de werkzaamheden later begonnen

dan gepland.

Het gevolg is nu dat de velden aan het begin

van het nieuwe seizoen nog niet bespeelbaar

zijn en de vereniging gedwongen is om alter-

natieve trainingslocaties te zoeken. De jeugd

traint nu voornamelijk op het speelveldje 'Klein

Nigtevecht'. De senioren kunnenvoor het don-

ker trainen in Nederhorst den Berg.

Thuiswedstrijden moeten nu uit gespeeld wor-

den. Plannen is een vak, dat blijkt maar weer.

Het happy end van dit verhaal is dat mogelijk

vanaf 15 september er weer getraind kan wor-

den op strakke en waterdoorlatende voetbal-

velden. 

Gras heeft
tijd nodig om
te groeien

Sinds januari van dit jaar is Nigtevecht
een nieuwe onderneming rijker: Stal
Zwaanvecht aan de Klompweg. Annet
Brouwer, geboren en getogen
Nigtevechtse, is op de boerderij van haar
familie een heuse ponystal begonnen.
Reden genoeg voor de redactie om de
pony's uit te testen! Jammer genoeg
waren we hiervoor "net" iets te zwaar.
Daarom namen we drie meiden mee, die
maar al te graag een rondje reden op de
mooie pony's van Annet. 
Ze vertelt dat Stal Zwaanvecht geen tradi-
tionele manege is, maar een stal waar je
een pony kunt leasen. Dat betekent dat je
2 middagen in de week 2,5 uur lang de
beschikking hebt over een eigen pony.
Onder begeleiding van Annet mag er
uiteraard gereden worden. Ook is het de
bedoeling dat de pony wordt verzorgd: de

beleving met de dieren is daarom vele
malen sterker dan wanneer je een rondje
in een manege gaat rijden.  Met ongeveer
een jaar rij-ervaring kan je bij Stal
Zwaanvecht terecht. Er is nu nog plek voor
maximaal 2 kinderen. Jongens zijn ook
welkom, want tot nu toe zijn er alleen
maar paardenmeisjes ingeschreven!
Op dit moment is het nog niet mogelijk
om de Stal fulltime te runnen: Annet
werkt daarom elke ochtend bij gemeente
Abcoude en trekt na de lunch haar paard-
rijkleding aan om de meiden die pony
komen rijden te begeleiden. Ze is verder
bezig met de instructeursopleiding voor
dressuur, rijdt zelf wedstrijden en is daar-
naast in te huren voor het zadelmak
maken van nieuwe paarden. Ook geeft ze
les op de manege in Breukelen. 
Bij Stal Zwaanvecht kan je naast het leasen

van een pony terecht voor privélessen
indien jezelf over een paard beschikt.  Er
zijn nog een paar kleine uitbreidingsplan-
nen, maar aangezien de boerderij zelf ook
nog vol in bedrijf is , zal Stal Zwaanvecht
niet veel groter worden dan nu.  
Onze testgroep Vera, Danielle en Odette
vonden het in ieder geval fantastisch en
waarderen Stal Zwaanvecht met 3 Sleutels

Ponypret aan de Klompweg

Een spelletje: wethouders

Sinds 27 mei is Kees de Kruijf de nieuwe PVDA wethouder in Loenen. Hij is de opvolger van

Joseph Toonen (rechts).  De redactie heeft de foto's naast elkaar geplaatst van beide heren en zag

opvallende gelijkenissen. U ook?

Cabaret weer van start
Zaterdag 27 september, Marc-Marie

Huijbregts

In 2000 opende hij ons eerste cabaretseizoen.

Daarna is hij gelukkig ons Gymtheater trouw

gebleven, een groot compliment aan Marc-

Marie. Zijn glorie als cabaretier en onze glorie

als cabarettheater lopen sindsdien zij aan zij. Hij

komt met zijn derde voorstelling "Opdat ik niet

vergeet". Met zijn komst behoort hij tot een

zeer select groepje cabaretiers die met al hun

programma's in Nigtevecht hebben gestaan.

Zaterdag 11 oktober, Kasper van Kooten

Kasper van Kooten is met Marc-Marie de enige

cabaretier die met ál zijn programma's in

Nigtevecht heeft gestaan. Zijn nieuw program-

ma heet "Veelvraat", oftewel: alles kan wél!

Kasper van Kooten (1971) is een Veelvraat. Een

alleskunner. Van drummer in bands, tot rasech-

te cabaretier. Als acteur met rollen in tv series

als All Stars, Toscane en de Co-assistent. En ook

als liedjesschrijver en muzikant op zijn eigen

cd's.

Zaterdag 1 november, Margreet Dolman

De formule van Paul Haenen als Margeet

Dolman en dominee Gremdaat is onbeperkt

houdbaar, al dertig jaar in het vak en nu dan

eindelijk voor het eerst naar Nigtevecht. Met de

komst van Margreet gaat een lang gekoesterde

wens in vervulling. De telefoonimprovisaties, de

krantenknipsels en inspelen op de actualiteit

vormen een vast onderdeel bij een avondje

Margreet. Nu alweer in haar twaalfde theater-

voorstelling "Rechtstreeks Sprankelend".

Afhalen passe partouts cabaret

De gereserveerde passe partouts kunnen tot 1

september bij mij thuis in de Dorpsstraat 3

worden opgehaald. Een passe partout kost €
86,-. Alleen op maandagavond 1 september

van 19.00 tot 21.30 uur kunnen de passe par-

touts ook in het Dorpshuis zelf opgehaald wor-

den. Na 1 september vervalt de reservering. De

resterende passe partouts worden verdeeld

onder de wachtenden op de wachtlijst, zij ont-

vangen telefonisch of per mail bericht als er een

passe partout beschikbaar komt.

Beschuit
met muisjes

5 juni 2008

Nils, zoon van Antje

en Rob Bartholly

27 juni 2008

Puck, dochter van

Bas van der Kroon

en Froukje Ligthart
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Beide prentbriefkaarten geven zicht op de nieuw gebouwde grote

en kleine sluis. De sluizen werden in het jaar 1898 in gebruik

genomen. Enkele jaren na de opening zijn deze opnames gemaakt

(ca. 1900). Achter de grote sluis is de boerderij "De Iepenlaan", nu

bewoond door familie De Haan, nog zichtbaar. De begroeiing

moet nog geheel beginnen rondom de brugwachterwoningen en

bruggen. De sluizen vormen de verbinding tussen Vecht en het

nieuw gegraven Merwedekanaal (nu: Amsterdam-Rijnkanaal).

Afmetingen van de grote sluis zijn 120 meter lang en 12 meter

breed. De kleine sluis is 90 meter lang en 6 meter breed. De diepte

voor beide is 3,70 meter beneden AP (Amsterdams Peil).

Een nadere toelichting, de eerste opzet was een nieuw kanaal te

graven van Nigtevecht tot aan Zeeburg (Amsterdam) en dan de rivi-

er de Vecht te kanaliseren. Dit plan werd door de

Volksvertegenwoordiging met één of twee stemmen tegen, naar de prul-

lenmand verwezen. Vervolgens besloot men een geheel nieuw kanaal te

graven van Zeeburg tot Utrecht. Eigenlijk waren toen de sluizen onnodig

gebouwd, doch geheel onnuttig waren zij niet. Het nieuwe kanaal werd

rechtstreeks met de Vecht verbonden en zo kon de vrachtvaart, later ook

de pleziervaart, van Nigtevecht naar Utrecht dankbaar gebruik maken van

deze verbinding.

Tot slot, rondom de sluizen is men wel aan grondig onderhoud toe.

Dukdalf en remmingen in sluis en Vecht geven een armoedig aanzien. Dus

Rijkswaterstaat, Waternet of Gemeente wie is hier voor verantwoordelijk;

deze historische werken zijn het toch waard om behouden te blijven?

Ome Henk

HISTORISCH Nieuwe juffen en een meester aan de slag
Ondanks het dreigende tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs, hebben 4 nieuwe leerkrachten de weg gevonden naar onze Nigtevechtse scho-

len. Ze waren graag bereid samen op de foto te gaan. Van links rechts Juf Meta, Juf Anne-Marie, Juf Marinde en Meester Epke. Wie ze zijn en hoe

het tot nu toe bevalt vertellen ze hieronder zelf! Ze geven antwoord op de vragen: naam, leeftijd, welke groep geef je les, waar kom je vandaan, waaro

heb je voor deze school gekozen, hoe zijn je eerste dagen bevallen en vertel eens iets verrassends over jezelf.

Meta Oudshoorn - 24 jaar

Op woensdag en vrijdagmiddag

geef ik gymles aan groep 1 t/m 8.

Op donderdag en vrijdagochtend

sta ik voor groep 1-2  van de

Tweemaster

Ik kom uit Weesp

Omdat de school mij een goed

gevoel gaf, en ik mij kan vinden in

de visie van de school. De tweede

reden is omdat ik op deze school

gymlessen kan geven en ik dat ont-

zettend graag doe.

De eerste dagen waren druk en

chaotisch maar ook ontzettend

leuk!

Ontzettend gek van lezen, ik heb

thuis een hele boekenkast en zolder

volstaan. Ook vind ik het erg leuk

om te sporten, ik zwem graag en

loop ook hard.

Anne-Marie van Lindenberg -

van Selm - 26 jaar

Groep 2 op de Flambouw

Ik woon nu in Nieuwer ter Aa,

maar ik hoop dit jaar weer naar

Loenen te verhuizen, daar kom ik

oorspronkelijk ook vandaan.

Hiervoor werkte ik in Tienhoven bij

de kleuters en ik vond het wel tijd

om eens op een andere school te

kijken. Via Vechtstreek en Venen

bleek dat er in Nigtevecht een

vacature was voor de onderbouw

en aangezien mijn derdejaars stage

hier heel goed bevallen was, wist ik

meteen daar wil ik graag gaan

werken!

Heel positief ! ik voel me heel har-

telijk ontvangen, door collega's

maar ook door ouders en kinde-

ren. Toen ik hier voor de zomerva-

kantie kennis kwam maken met de

klas werd ik al meteen omhelsd

door verscheidene meiden! De

sfeer hier in Nigtevecht is heel pret-

tig, ik voel me meteen thuis.

Ik verzamel allerlei spullen van

delfts blauw en dingen van lieve-

heersbeestjes. In mijn vrije tijd vind

ik het leuk om te tuinieren of te

klussen in onze aanstaande

woning.

Marinde van den Broek- 22 jaar

Bewegingsonderwijs groep 1-8 en

later ook groep 0 van de

Flambouw

Nederhorst den Berg

Mijn moeder is juf van groep 5-6,

Toen ik eind vorig schooljaar op

zoek ging naar een nieuwe school

om de lessen bewegingsonderwijs

te geven heb ik bij verschillende

scholen mijn verzoek neergelegd.

Zo ook bij de Flambouw. Daar

werd mijn aanbod met enthousias-

me ontvangen en zodoende geef

ik hier nu les.

Mijn eerste lessen gaf ik eigenlijk al

voor de zomer vakantie. Dat was

meteen heel erg leuk. De kinderen

waren enthousiast en doen vol-

gens mij graag mee. Nu deze eer-

ste week zijn we weer met veel zin

begonnen. 

Naast sporten speel ik graag saxo-

foon.

Epke Bootsma- Bouwjaar 1961

Groep 7-8 van de Tweemaster

Friesland (een héél klein dorpje)

Omdat ik graag dichter bij huis wil

werken. Vanuit Weesp, waar ik

woon, heb ik 13 jaar op de

Hilversumse Schoolvereniging

gewerkt. 

Hiervoor reisde ik per trein, nu ga

ik lekker op de fiets. Tot nu toe

bevalt dit uitstekend

Voordat ik als onderwijzer ging

werken ben ik jaren reisleider

geweest. Zo heb ik op Malta

gewoond en een lange tijd in

Cairo. Dit blijft een geweldige her-

innering.

Op een mooie zonnige zomerdag in juni jl. zag ik tot mijn verbazing op een drijvend stuk hout een schildpad in de 'Geitenkamp' zitten. Vlug naar

huis gereden om een fototoestel te halen, gelukkig zat hij er nog, maar na het afdrukken van deze foto verdween hij weer snel in het water.

Tijmen Seldenrijk
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Havenmeester Adrienne Scholten
verlaat Nigtevecht
Het is 8 juli als ik mijn fiets neerzet op de

oprit van het huis van Adrienne Scholten

en Piet Hein Wouters. Ik ben er bijtijds bij,

want de tipgever voor dit interview waar-

schuwde me dat het stel gaat verhuizen uit

Nigtevecht. En een gesprek met de vrouw

die circa 10 jaar het havenmeesterschap

heeft uitgevoerd kon ik niet laten schieten.

Bij het ter perse gaan van dit nummer zijn

ze namelijk definitief vertrokken naar

Veldhoven, de Brabantse roots van Piet

Hein. Om van daaruit over de wereld te

gaan reizen. Maar laat ik bij het begin

beginnen. En het begint in de zomer bij

een knapperend haardvuur.

"Kom gauw binnen, het regent pijpenstelen.

Wil je een wijntje?" vraagt Adrienne. Het is

waarlijk hondenweer en een plaats bij de haard

in de woonkamer is geen verkeerde zuinigheid.

"Vind je het niet zonde dit mooie huis te verla-

ten?" vraag ik. De locatie op de hoek van de

Dorpsstraat is schitterend. Vlak bij de Vecht.

"Ja, enerzijds wel. Toen we in 1989 vanuit

Amstelveen dit huis zagen was mijn eerste reac-

tie: hier wil ik wonen." Ze is gek op water, al

van jongs af aan. Eénmaal in Nigtevecht kwam

ze al snel bij de watersportvereniging terecht.

En zoals het in veel verenigingen gaat wordt je

daarbij nog wel eens voor activiteiten gevraagd.

De havenmeester van dat moment Henny Kors

besloot op haar 65e jaar dat het tijd werd het

stokje over te dragen. Adrienne werd voor deze

functie benaderd en ze zei ja. "Weet je op voor-

hand waar je aan begint? Helemaal niet. Henny

zei dat het min of meer neerkomt op geld innen

van passanten. Toen was dat één gulden per

meter schip. Maar natuurlijk komt er meer bij

kijken."

"De meeste mensen zijn aardig, maar je hebt ze

ook die teveel gedronken hebben. Die kunnen

wel eens vervelend zijn. Of als passanten nog

laat in de avond aan je deur staan omdat ze nog

een plaats willen. Ook ben ik diverse keren op

sjouw geweest om mensen naar het pompsta-

tion heen en weer te brengen voor brandstof.

Nog niet zo lang geleden hebben we enorm

gelachen toen we een man aan de deur hadden

met een enorme hete aardappel in zijn keel. Of

hij kon afrekenen voor zijn schip de "Prince de

Roufignac". Dan verwacht je toch een flinke

schuit, maar het hield op bij 6,25 meter. Ach,

meestal is het vooral erg gezellig. Je maakt een

praatje of je drinkt eens gezellig een glaasje

mee."

Recent breidde de watersportvereniging zijn

aantal ligplaatsen fors uit. Dit was mogelijk van-

wege de herinrichting van de Vecht. Van circa

15 boxen en 10 plaatsen voor kleinere boten

heeft de vereniging nu de capaciteit van 41 lig-

plaatsen waarvan 4 passantenplaatsen. En

ondanks dat bestaat er nog steeds een wacht-

lijst voor Nigtevechtse botenbezitters. "Het is er

op de Vecht de laatste jaren niet rustiger op

geworden. Als je op de wachtlijst staat kan dat

zo maar een aantal jaren duren voor je aan de

beurt bent." 

Per 1 augustus is Adrienne officieel afgezwaaid

als havenmeester en heeft Bob Sonder haar

taak overgenomen. En rond deze tijd vertrek-

ken Adrienne en Piet Hein richting het

Brabantse land. "We zijn nu allebei met pre-

pensioen en willen veel gaan reizen. Het huis in

Veldhoven heeft een makkelijkere tuin en we

wonen in de buurt van Piet Hein's familie."

Ondertussen is ook Piet Hein aangeschoven.

"Waar gaat bij voorkeur de eerste grote reis

naar toe?" ben ik benieuwd. "Oh, Alaska willen

we graag zien. Of we ook kunnen ook gaan

golfen in Thailand. En de Inca stad Machu

Picchu in Peru staat zeker op het lijstje. Of met

de rugzak trekken door Vietnam." Ik hoor het

al, aan inspiratie geen gebrek voor deze twee

avonturiers. Genoeg te zien en te beleven de

komende jaren. Maar ja, wel buiten de grenzen

van ons dorp.

Dus besluit ik met een troefkaart: de klassieke

heimweevraag. "Wat gaan jullie nu het meeste

missen aan Nigtevecht?" Ze antwoorden: "De

haven natuurlijk. En onze buren, Maarten en

Ben Goes, met hen zullen we zeker regelmatig

contact onderhouden. En vanzelfsprekend de

gezelligheid met Koninginnedag. We blijven

sowieso geregeld in het dorp komen voor het

cabaret. Dat willen we niet missen."

We bomen nog lang door in het huis aan de

Dorpsstraat. Drie zogeheten import

Nigtevechters bij elkaar. Als ik weer op mijn fiets

spring om naar Klein Muiden te rijden draai ik

me even om en begrijp volkomen waarom toen

in 1989 de vonk bij Adrienne en Piet Hein over-

sprong. Wat is dat toch een mooi stukje

Nigtevecht aan het begin van de Dorpsstraat. Ik

weet zeker: daar kan Veldhoven niet aan tip-

pen. Misschien Machu Picchu, maar dat horen

we wel bij de nazit van het cabaret.

Pieter Tammens

Activiteitenkalender
Sinds kort is de activiteitenkalender ook online te zien via www.sleutel2000.nl/activiteiten. Wij

nodigen iedereen uit zijn activiteiten die voor een breed publiek toegankelijk zijn per email aan te

leveren op info@sleutel2000.nl.

Informatieavond Garsten-Noord

Met betrekking tot de herindeling van Garsten-Noord zal in de periode van 4 - 16 september 2008

een informatieavond voor inwoners van Nigtevecht worden georganiseerd . De exacte datum

wordt via de VAR bekend gemaakt.

Tennisvereniging

Za 30, zo 31 aug, za 6 en zo 7 sept: Clubkampioenschappen Jeugd

vrijdag 5 t/m zondag 21 september: Clubkampioenschappen Dames- en Herendubbel

zondag 5 oktober : Slottoernooi

zondag 7 september van 10 tot 16 uur Fort Hinderdam

Tussen Nigtevecht en Nederhorst den Berg ligt Fort Hinderdam, goed verstopt en normaal niet toe-

gankelijk voor publiek.  Het fort was een onderdeel van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie en werd

in 1913 bij de Stelling van Amsterdam gevoegd. Er is een speciale opening tijdens de Forten- en

Stellingmaand op zondag 7 september. Regelmatig vaart er een boot naar het forteiland, alwaar

een historische rondleiding van ca. 1 uur wordt gegeven. 

Opstapplaats: Hinderdam 7, Nederhorst den Berg. Toegang: gratis. Meer informatie op www.stel-

lingvanamsterdam.nl.

Zaterdagavond 20 september Dorpshuis: Kickbox gala Yamato Gym

Op deze spectaculaire avond worden 15 partijen in verschillende gewichtsklassen verspeeld, met

diverse topvechters uit de regio. Zaal gaat open vanaf 17.00 uur en de eerste partij begint om

19.00 uur. 

Kaarten à €25, -- zijn vanaf heden verkrijgbaar bij het Dorpshuis en de overige voorverkoop adres-

sen. Voor verdere info: www.yamatogym.com

Zondag 21 september 10-14.30u Startdag  kerk van Nigtevecht

Waar: start in de dorpskerk en eindigt rond de kerk. Entree: gratis (vrijwillige collecte tijdens de

dienst voor Jeugd en jongerenwerk en de kerk). Overige zaken: Iedereen uit het dorp is welkom.

Programma voor jong en oud. Heerlijk taartenbuffet. Meer info www.kerknigtevecht.nl

OPROEP: Wegens overweldigend succes van voorgaande jaren willen we ook dit jaar een heerlijk

taartenbuffet neerzetten voor bij de koffie en limonade na de kerkdienst. Misschien heeft u of heb

jij een recept voor een taart om een bijdrage te leveren aan dit buffet? 

8 november: Flashback to Moby's Party in het Dorpshuis

Nog één keer zal worden omgezien naar het ondertussen legendarische Nigtevechtse Moby's Café

aan de boorden van de Vecht. Een feest wat in het teken staat van het ophalen van herinneringen,

het vertellen van door de tijd steeds sterker geworden verhalen en het gewoon ouderwets vieren

van een feestje met alle oude stamgasten. Op het podium staan ondermeer een fantastische band

van internationale allure uit België, The Boozers, onder het motto: wat je van ver haalt is lekker.

Meer nieuws volgt, dus hou publicaties rondom dit feest op de korrel. Entreeprijs: slechts €10,-

Het grasveldje achter de Spar lijkt definitief

de tijdelijke locatie te worden voor de bui-

tenschoolse opvang (BSO). 

BSO is de opvang van kinderen van 4 tot 13 jaar

buiten schooluren en schooldagen om, het hele

jaar door tijdens werkdagen. Sinds 1 augustus

2007 hebben scholen een resultaatverplichting

om voor buitenschoolse opvang te zorgen.

Beide basisscholen in Nigtevecht hebben ervoor

gekozen de BSO te laten organiserendoor kin-

deropvang 'de Boerderij'.

De bouwaanvraag voor deze locatie is inge-

diend en wijzigingen van het bestemmingsplan

zijn in gang gezet. Alternatieve locaties blijken

niet te voldoen, zoals het veld voor het

Dorpshuis, de volkstuinen of bij 'de Boerderij'

zelf.  

Intussen is er een initiatief ontstaan van een

anonieme bewoner of een aantal bewoners

waar bezwaar aangetekend kan worden tegen

de bouwaanvraag. De BSO zou daar niet

mogen komen vanwege geluids-, verkeers- en

parkeeroverlast, en bederf van woonplezier

door verlies van uitzicht . Tevens wordt er

getwijfeld aan de tijdelijkheid van dit project.

Het college van B&W en de gemeenteraad is

akkoord met de locatie onder voorwaarde dat

de plannen verder toegelicht worden.  Zeer

waarschijnlijk wordt er in september een bijeen-

komst in Nigtevecht georganiseerd waar

betrokken partijen gelegenheid krijgen om

standpunten uit te wisselen.  De redactie

Protest tegen
komst BSO
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