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Nigtevechtse Achterklap:
Robert van Malderen
Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?
Geboren te 's-Gravenhage ofwel 'De Haag' in
de vorige eeuw en via Texel en Amsterdam in
Nigtevecht terecht gekomen.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
's avonds als het mist aan de rand van het water
bij de brug en het liefst een hengel in de hand.
Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel?
Het huiselijke gevoel.
Hoeveel geef je uit bij de Spar per week?
Tja, mijn zwakke punt kosten/uitgaven bijhouden dus sorry! Maar komen doe ik er zeker.
Waaraan erger je je het meest?
Oneerlijkheid, liegen, het negeren van je medemens en GTST.
Wat was het mooiste moment in je leven?
Free Willy, eindelijk de Haagsche tramtunnel
lekdicht, de geboorte van mijn twee jongens, ja
het laatste.
Wat is je favoriete nummer?
nummâh zeive = nummer zeven

Three pistols van de Tragically Hip. Ik ben helaas
de originele CD kwijt geraakt dus bij deze gelijk
een oproep.
Wat houdt je nu bezig in het nieuws?
AEX, mismanagement, jongens met vlechtjes
die miljoenen verdienen sorry krijgen, voedselbanken en teveel aandacht voor geblondeerde
cavia's.
Je bent 1 dag burgemeester: wat ga je veranderen in Nigtevecht?
Ja hoâh is ik gaat toch nie met me klâhwe an
Nigtevech zitte maah as ut ech zâh motte dan
zâh een Rèswèkseplèn met Haringkauning, laukaal weireldbeiroemde vreittent, nie misstaan
maah wellich komp dit voâht ùit hèmwei.
Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen de volgende keer stellen en waarom?
Aan Ricardo van Dijk. Een vogelaar die ons alles
kan vertellen over wat er rond en over
Nigtevecht vliegt en ik ben benieuwd naar zijn
kijk op Nigtevecht.
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Te koop
Mijn superleuke lila Barbie-trein met mogelijkheid om je eigen stem op te nemen.
Compleet met leuke accessoires. Voor € 25,is hij voor jou, Vera: (06-44421267)

Status buitenschoolse opvang

Te koop
Grenen meegroei-uitschuifbed (van 1.20 tot
2.00 m.) met matrassen € 50,- (251990)
Te koop:
Lastdragers voor Opel Zafira
(253169)

€ 45,--

Te koop
WII-spel "Baas in eigen bos" € 30,- (0644421267)

Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: december 2008
Verschijningsdatum: december 2008
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De
definitieve
locatie
van
de
Buitenschoolse Opvang (BSO) is nog niet
bekend. Bij de gemeente Loenen loopt
momenteel een aanvraag voor de locatie
achter Klein Muiden 54, beter bekend als
het kleine parkje achter de SPAR. 15 september j.l. vond hierover een informatieavond plaats op initiatief van de
Gemeente.
Naast de uitwisseling van informatie over deze
locatie werd ook een alternatieve plek aangedragen. Ook hierover vind ondertussen een
haalbaarheidsonderzoek plaats. De informatieavond op 15 september werd voorgezeten door
wethouder Kees de Kruijf. Op die avond had, zo
lezen we in de uitnodiging, nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de aanvraag voor
de locatie achter de SPAR. Na uitleg van de

Opmaak en vormgeving
Bart de Ridder - www.deridder.cc
Druk
DSS Achter de Grachten ~ Weesp
Met dank aan de sponsors:
In den blonden Krullebol • Woningstichting Wuta
• Bart de Ridder • Demarrage • Compromis
Tankvaart BV • Sprotrans • Ten Have •
www.geboortewinkel.nl • Avalancha IT •
Franssen Corporate Finance / Via Vorm •
Kinderopvang De Boerderij • EDM Media •
ALLSAFE • Justina Mode •

plannen en het aanhoren van de zienswijzen
van de omwonenden zou de Gemeente deze
input meenemen in het besluit al dan niet een
vrijstellingsprocedure op te starten; de bouwaanvraag op die plek is in strijd met het huidige
bestemmingsplan.
Na uitleg van de wethouder over het plan en
het aanhoren van een aantal omwonenden die
hun zorgen uitten over de gekozen plek als
mogelijke tijdelijke locatie voor de BSO werd
door een aantal aanwezige ouders, waaronder
huidig voorzitter van de MR van OBS de
Tweemaster, als idee geopperd plaatsing op
hun speelplein te overwegen. Ondanks het feit
dat deze avond louter over die plek kon gaan
waar daadwerkelijk door kinderopvang De
Boerderij een aanvraag is ingediend, het feit dat

beide basisscholen in het verleden aanvankelijk
hebben afgesproken geen BSO op elkaars terrein te wensen werd het alternatief idee als
zodanig als positief ontvangen door zowel wethouder als de aanwezige bewoners.
Ondertussen heeft een gesprek plaatsgevonden
tussen directies van De Flambouw en De
Tweemaster waarbij is afgesproken dat plaatsing op het plein van De Tweemaster maximaal
drie jaar mag duren. Dit is de maximale termijn
die door de gemeente is aangegeven dat nodig
is tot de bouw van een samenwoonschool te
komen. De Boerderij heeft de plek op het
schoolplein bekeken en momenteel wordt er
gewerkt aan een plan die voor alle partijen
goed uitwerkt. Tot die tijd loopt formeel ook de
aanvraag nog voor de oorspronkelijke locatie.
De redactie

Woningstichting Wuta • Demarrage Loopbaanadvies en personeelsbegeleiding • Justina Mode • Ten Have
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Hij komt hij komt: Sinterklaas

TV-opnames in Nigtevecht

Herfstcolumn

Op zaterdag 22 november om 12.30 uur

Ons huis is zojuist geschilderd. En dat was

komt de Stoomboot van Sinterklaas met

voorwaar geen verkeerde zuinigheid. Het laat-

zijn Pieterbaas weer aan bij de Loswal in

ste jaar kon ik op steeds meer plaatsen de oor-

Nigtevecht. Onder begeleiding van de

spronkelijk gebruikte houtsoort zien. En los van

Notenhakkers en de Trommelband zal hij

het feit dat de verflaag veel te dun geworden

aanmeren en na een kort gesprekje met de

was stond de kleur me al zo'n kleine 13 jaar

burgermeester gaat de Goedheiligman een

niet meer aan.

tocht door het dorp maken.

We wonen er sinds 1995. Nu is zo'n periode,

De hele stoet komt om 13.45 uur aan bij het

dat er geschilderd wordt altijd plannen. De

Cultureel Centrum "Het Dorpshuis". Daar aan-

schilders willen open deuren en ramen op

gekomen zullen alle kinderen zo snel mogelijk

momenten dat het hen uitkomt. En omdat wij

naar binnen gaan om in de gymzaal plaats te

het inbrekersgilde geen vrijgeleide willen

nemen en met zijn allen naar een voorstelling te

geven zijn we dus zoveel mogelijk thuis. Zo

gaan

komt

ook die middag als ik thuis kom met een tas vol

Sinterklaas op het podium om met de kinderen

werk in mijn ene hand en mijn colbert in de

te praten of ze kunnen een liedje voor hem zin-

andere. "U bent precies op tijd," hoor ik vanaf

gen. En na afloop krijgen alle kinderen een

de steiger, die mij de toegang tot mijn huis via

cadeautje van Sinterklaas. Een speciaal verzoek

de voordeur bijna onmogelijk maakt. "Kunt u

van het Sinterklaascomité aan alle ouders; Dat

de ramen boven even open zetten, dan kan ik

er géén ouders in de gymzaal achter blijven,

ze afschilderen. Als ik dan klaar ben wilt u dan

ervaring leert dat de kinderen daar onrustig van

even helpen met het verplaatsen van de stei-

worden en het is niet nodig want er zijn geluk-

ger? Dan mag-ie weer een deurtje verder. Kunt

kig voldoende begeleiders in de zaal aanwezig

u weer gewoon naar binnen." Hij heeft me

om alle kinderen op te vangen. De ouders c.q.

duidelijk zien stunten bij het betreden van mijn

begeleiders kunnen onder het genot van een

woning. De man heeft een olijke blik in zijn

lekker drankje bij de bar blijven wachten tot

ogen en daarom weiger ik de gevraagde hel-

alles voorbij is. Volgens de planning zal dat

pende hand niet. Ik werk veel thuis die week.

ongeveer 16.00 uur zijn. Ook dit jaar heeft de

En dat is gezellig, want de schilder heeft

kijken.

Na

de

voorstelling

Sinterklaas zijn uiterste best gedaan om voor

voorstelling is het helaas niet mogelijk cadeau-

€ 30 zullen zij u ongeveer 20 minuten bezoe-

tjes uit te delen. Moet uw kind tóch onver-

ken. De Sint en zijn Pieten kunnen woensdag 3,

wachts weg, geef het ons dan vóór de 22e

donderdag 4 en vrijdag 5 december komen.

door, wij zullen het dan op naam apart laten

Bespreek tijdig, want vol is vol. De datum en

leggen. Om dit heugelijke feit extra kleur te

het tijdstip kunt u bespreken met Anja de Bruin

geven is er huis aan huis gecollecteerd om uw

(T. 253058 E. anjadebruin49@hotmail.com).

(klein-)kinderen een cadeau te kunnen schen-

Tevens een vriendelijk verzoek aan alle honden-

ken. Deze collecte heeft plaats gevonden in de

bezitters om rekening te houden met de ont-

week van 20 t/m 25 oktober. Mogelijk hebben

vangst van de Goedheiligman. Wilt u ruim-

wij u gemist dan kunt u ook uw bijdrage over-

schoots voor 22 november a.s. uw trouwe vier-

maken op girorek. 5128797 t.n.v.: betreffende

voeter niet meer uitlaten bij de loswal. Er zullen

sinterklaasfeest, Nigtevecht. Ook willen wij u er

hier vroegtijdig bordjes hangen om u hierop te

graag op wijzen dat tijdens het Sinterklaasfeest

attenderen. Namens ondermeer alle ouders, die

in de hal van het Dorpshuis collectebussen aan-

hun kinderen deze dag op de schouders zullen

30 september 2008

wezig zullen zijn, waarin u alsnog uw gift kunt

nemen, hartelijk dank.

Luca, zoon van

doen. Naast de Sinterklaasintocht bieden wij u

Annica en Henk van

ook de mogelijkheid om de Sint en zijn Pieten

der Roest

bij u thuis uit te nodigen. Voor een bedrag van

elk kind van 0 t/m groep 8 een leuk presentje te
kopen, deze zal ná afloop uitgedeeld worden
door Sinterklaas en de Zwarte Pieten. Tijdens de

Beschuit
met muisjes
5 september 2008
Eke, dochter van
Bart Selders en
Ineke Schouten

humor. Af en toe maken we grappen over en
weer en ik voorzie hem een paar keer van koffie. Ineens staat hij zomaar weer in de tuin en
is het lachen geblazen.
Maar het werk vordert gestaag. Ik zie zijn
tevreden gezicht als hij met zijn collega's op
mijn nog niet opgeruimde terras in een bleek
zonnetje hun lunch en koffie nuttigen.
Een 30-koppige cameraploeg is deze zomer neergestreken bij de boerderij van de familie Griffioen

Ondertussen is het schilderwerk klaar. Een

aan de Klompweg. Er is een aflevering van de 8-delige jeugddramaserie " Sterke verhalen uit

prima staaltje vakmanschap blinkt je tegemoet

Zoutvloed" opgenomen. Het interieur van de boerderij werd voor deze opnames flink veranderd.

bij aankomst op Klein Muiden. Maar als je

Er werd 5 dagen lang hard gewerkt en samen gegeten. Daarna vertrok de crew weer naar een

thuis achter de computer zit te werken is het

andere locatie, maar voor de familie was het avontuur nog niet voorbij. Een week later mochten 3

stil buiten. Ik merk dat ik die reuring wel een

familieleden nog een klein rolletje meespelen in een andere aflevering. In "Sterke verhalen uit

beetje mis. Straks maar weer even een bakkie

Zoutvloed " beleven kinderen van 10-12 jaar spannende, wonderbaarlijke avonturen vol bijgeloof

zetten. Alleen voor mezelf.

en mysteries. Aflevering 6 is opgenomen bij de familie Griffioen, in aflevering 7 is de familie heel
even te bewonderen. De serie wordt wekelijks uitgezonden op Nederland 3 en is gestart op zon-

Het Sinterklaascomité Nigtevecht

derdag 26 oktober om 09.30 uur. De redactie
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Pieter Tammens.
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Hardloopcursus Nigtevecht

HISTORISCH

IJsclub Nederhorst
den Berg

Ons dorp van voor en tijdens de tweede wereldoorlog ('40-'45)

In navolging van het succes van de vorige

was een dorp met vele ondernemers en een klein aantal inwon-

hardloopgroep Nigtevecht onder leiding

ers. Doch zij probeerden door hun vakbekwaamheid en handels-

van looptrainer Jim Hagestein, is wederom

geest op eenvoudige wijze in hun onderhoud te voorzien. In het

gestart met een AnSa in CoSa hardloop-

dorp woonden in de dertiger jaren ongeveer 600 inwoners.

cursus. Iedere hardloper is welkom onge-

Buiten het dorp stonden 24 boerderijen, de rest van de inwoners

acht welk niveau. Jim deelt de groep in

woonden in de toen nog alleen bestaande Dorpsstraat. De oud-

beginners en gevorderden in en iedereen wordt

ste telling van het aantal inwoners anno 1632 bedraagt 225 per-

persoonlijk begeleid naar het doel dat haar of

sonen. Honderd jaar later (1732) woonden er 325 mensen,

hem voor ogen staat. Jim heeft met zijn AnSa in

verblijf houdende in 65 huizen.

CoSa (een gezonde geest in een gezond

Weer een eeuw later was het aantal zielen gestegen tot 400

lichaam) reeds eerder Nigtevechters geholpen

inwoners, verdeeld over 89 huisgezinnen. Van deze 400 mensen

aan een goede conditie en loopvermogen.

gestart bij de Gaasperplas, komend vanaf

De baan blijft tot en met 11 januari 2009 lig-

waren er 60 Rooms-katholiek, de andere, op enige Lutherse na,

Alhoewel de trainingen zijn gestart is het nog

Driemond richting Amsterdam Z-O inrijden bij

gen. Ook de scholen uit uw dorp zijn uitgeno-

waren Nederlands Hervormd. Op 1 januari 1910 woonden er 557

mogelijk om aan te sluiten. De trainingen (8x)

de Brasserie/Waterleiding. Kosten bedragen €

digd om gratis een ochtend te komen schaat-

personen, 260 mannen en 297 vrouwen, die verblijf hielden in

worden gegeven op zondag van 10.30 - 12.00

40,- Voor informatie bel met Jim Hagestein:

sen. Dit heeft al vele positieve reacties opgele-

150 huizen. De jaren na 1910 was de uitbreiding van inwoners en

uur. Nadat nu de eerste trainingen in

06-30056555

verd. Wilt u met uw gezin gezellig komen

huizen van weinig betekenis tot aan 1945 toe. Onder dit geringe

Nigtevecht

42940317 of kijk op: www.ansaincosa.nl/

aantal waren vele ondernemers en veehouders, die op zo'n klein

Geitenkamp) wordt voor de vervolgtraining nu

aantal inwoners hun brood konden verdienen. Het aantal onderne-

twee kappers, een tabakswinkel, vijf kruideniers annex petroleum-,

Subsidie voor zonneboilers, warmtepompen en micro WKK Ketels

turf- etc. handel, twee fietsherstelbedrijfjes, vier cafés annex kamer-

Met ingang van 10 september is de subsidieregeling ´Duurzame warmte voor bestaande woningen´

, zalen- en roeibotenverhuur, postkantoor, schoenreparaties, twee

van start. Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft de regeling gepubliceerd in de

melkzaken, kolenhandel exclusief olie, taxibedrijf, aanspreker (= dorpsomroeper), elektriciteitszaak, een wagenmaker, twee schildersbedrijven,

Staatscourant van 8 september. SenterNovem voert de regeling uit. Op grond van deze regeling

twee smederijen, drie timmer- en metselbedrijfjes, twee manufacturenzaken, een galanterieën en klompenzaak.

kunnen eigenaars van bestaande woningen in aanmerking komen voor een subsidie voor een

Zo heb ik u een indruk willen geven, waartoe een klein dorp aan de Vecht met zo'n klein aantal inwoners in staat was. Een anekdote wil ik u

duurzame warmtemaatregel. De subsidieregeling geldt voor de jaren 2008 tot en met 2011. Het

niet onthouden. De smid Aaftink werd bij de pastorie geroepen om het deurslot te repareren. Dit gebeurde en men vroeg wat de kosten hiervan

gaat om de volgende categorieën: 1. Zonneboilers. 2. Warmtepompen. 3. Micro WKK ketels.

waren. De brave man zei aarzelend Geeft U mij aam één dubbeltje! Vandaar die 'goede' oude tijd. Ome Henk

Subsidieaanvragen worden door SenterNovem in volgorde van binnenkomst behandeld. Voor meer

mers bestond (dit opgetekend uit de mond van Ome Gijs
Westland) uit twee groenteboeren, twee brood- en banketbakkers,

zijn

geweest

(rondom

de

In Nederhorst den Berg komt er een kunstijsbaan met echt ijs, geen kunststof platen. Deze
baan is 32 x15 mtr. en komt in een tent van 40
x 20 mtr. zodat we geen last van weersinvloeden hebben. 6 weken lang kunt u van ijspret
genieten. Vanaf 29 november a.s. zal de opening door Erik Hulsebosch worden gedaan. Op
zondag 30 november zal de goede oude Sint
proberen nog enkele rondjes mee te schaatsen.

of

Anja

Besselink:

06-

informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800-8051, e-mail: ezinfo@postbus51.nl en op de website van SenterNovem www.senternovem.nl/duurzamewarmte

8 november 2008: Flashback to Moby’s Party
Jarenlang heeft Nigtevecht plezier kunnen beleven in Moby's Café aan de Dorpsstraat. Helaas moest

Waterschapsverkiezingen

het café noodgedwongen 3 jaar geleden plaatsmaken voor nieuwbouw. Mede daardoor ontstond

Van 13 t/m 25 november 2008 kunt u stemmen voor uw waterschapsbestuur. Waarom zou u

het idee om een groots feest te organiseren. Maar wat staat er dan te gebeuren? Naast het opha-

eigenlijk gaan stemmen? Het waterschap zorgt voor het water in uw directe omgeving. Dat lijkt

len van herinneringen optredens van de band Melrose, party artiest Starkoo en tussen deze optre-

simpel, maar er worden voortdurend keuzes gemaakt tussen verschillende belangen. Dat moet

dens draait DJ Go de muziek van de Moby's jaren. De toegang heeft een prijskaartje gekregen van

democratisch gebeuren. Een frisse duik Heerlijk zwemmen, zeilen of vissen, zonder dat uw gezond-

€ 10,=

heid gevaar loopt. Groente van de volle grond Heerlijk die groente van de volle grond. Maar beseft
u wel dat landbouw een juiste hoeveelheid water nodig heeft? Bij te veel water rotten de gewas-

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij:Het Dorpshuis, Supermarkt Spar, Intersport Bijvoet in Weesp en

sen en bij te weinig water verpieteren ze. Wonen Bij langdurige regenval kunnen beken, kanalen

café 't Jaagpad in Nederhorst den Berg. Houders van voorverkoopkaarten krijgen direct toegang!

en rivieren al het water niet meer vasthouden. Een overstroming is dan mogelijk. Om dit te voor-

Dus niet wachten in de rij voor je kaartje, en je bent er zeker van dat jij deelneemt aan een van de

komen verhoogt het waterschap de dijken langs het water. Iedereen stemt! U toch ook? Stemmen

leukste feesten van het jaar. Want VOL=VOL.

is makkelijk. U ontvangt uw stembiljet per post en u kunt uw ingevulde stembiljet weer terug stu-

Lokatie: Dorpshuis Nigtevecht (sporthal) Aanvang 21.00

ren. In het stembiljet kunt u lezen hoe u uw stem uitbrengt. Meer informatie op http://www.waterschapsverkiezingen.nl/

De organisatie: Rien, Erik, Raymond, Frank en Michel.
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schaatsen dan kunt u hiervoor certificaten
kopen. Deze certificaten kosten voor een gezin
met één kind €30,00; voor een gezin met twee
of meerdere kinderen € 50,00; voor kinderen
vanaf 16 jaar €25,00. U hebt dan 6 weken lang
toegang tot de ijsbaan. Wilt u geen certificaat
kopen, maar per keer gaan schaatsen dan
betaald u € 7,50. Schaatshuur kennen wij niet,
dit is, zolang de voorraad strekt, bij de prijs
inbegrepen. Om een goede controle op de certificaten te hebben vragen we u om een pasfoto, of kopie hiervan, van uw kind (eren) mee te
nemen. Heeft u nog vragen, dan kunt u zich in
verbinding stellen met ondergetekende. Tel.:
06-29545785
A. Snel.
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Helemaal voor de bakker

Activiteitenkalender

Op 30 oktober is onze dorpsbakker 2 jaar in
handen van Carla Meegdes en haar man
Pierre. Reden genoeg voor een heuse
Sleutel2000bedrijventest.
We zijn op een maandagavond met de redactie

De One Man Show "VRIENDEN VOOR HET LEVEN" van Matthijs Vlaardingerbroek die optreedt op

Veel ongelukken gebeuren in en om het huis.

zondag 2 november van 17.00 tot 18.30 uur in de Dorpskerk van Nigtevecht. Alle kinderen zijn

Het zal u toch niet gebeuren dat u niet weet

welkom. Het belooft een hele leuke show te worden, dus neem gerust je vriendjes, vriendinnetjes,

wat u moet doen als één van uw kinderen of

je klasgenoten, neefjes, nichtjes, wie dan ook mee en zorg dat je er bij bent op 2 november.

een naaste bij een dergelijk ongeluk betrokken
raakt. Voordat de dokter of een ambulance ter

naar Bakkerij de 7 Heerlijkheden gegaan, om
daar 7 heerlijkheden voorgezet te krijgen die
we mochten proeven.

Buikspreken, goochelen, een raadselreis en een perenquiz in de kerk

Beginnerscursus
EHBO Vreeland

Brood met walnoten,

brood met olijven en tomaat, bloempotbrood:

Dorpsraad Nigtevecht - Utrechtse Vereniging Kleine Kernen

plaatse is gaan kostbare minuten verloren. Het

Uitnodiging t hemabijeenkomst over dorpsvisies en leefbaarheidsplannen op

kan heel belangrijk zijn om eerste hulp te verle-

4 november 2008 in Dorpshuis Benschop in Benschop

nen, denk maar eens aan een hartaanval of iets
dergelijks. Hierbij telt echt elke seconde. Om

geslaagd. Banketstaaf, (gevulde) speculaas,
tompouce: ook geslaagd. We kunnen concluderen dat de bakkerij in goede handen is. We
zijn de volgende morgen maar even niet op de
weegschaal gaan staan. Het is wel bijzonder dat

Contributie Oranjevereniging

hier wat aan te doen kunt u een EHBO-cursus

Donderdag 13 november komt de Oranjevereniging de jaarlijkse contributie ophalen bij haar leden.

gaan volgen. Er hebben zich al enkele geïnte-

Mocht u nog geen lid zijn van de Oranjevereniging, en wilt u dat wel worden, neem dan contact

resseerden voor de cursus gemeld. Bij voldoen-

op met Ronald Sijbesma via ronald.sijbesma@planet.nl.

de deelname zijn wij voornemens weer een
beginnerscursus te organiseren, waarbij ook de

een vroegere hoekman van de beurs en een

hartreanimatie wordt beoefend. De oefenavon-

oud- bankmedewerkster uit Amsterdam samen

den worden dan gehouden op woensdagavond

een bakkerij zijn begonnen. Toen Muhl besloot

in het Dorpshuis te Vreeland. Bent u geïnteres-

de winkel aan de Dorpsstraat van de hand te
doen, was er voor Carla geen weg meer terug.
Iedereen ging er bijna vanuit, dat zij de winkel
wel zou overnemen . Ze werkte er toch al, en
had in die tijd veel ervaring opgedaan. Maar er
is een groot verschil tussen het werken in een
winkel, en het runnen van een eigen bakkerij. In
plaats van 3 ochtenden, zijn ze er nu 7 dagen
per week mee bezig.
's Morgens vroeg haalt Pierre het brood in
Nederhorst. Hierdoor kan de winkel al om
08.00 open. Een hele vooruitgang met vroeger,
toen de planken soms pas om 09.30 waren
bevoorraad. Voor 09.00 uur zijn er al heel wat
klanten langs geweest. Om 13.00 uur sluit de
winkel. Het belangrijkste is het goed bevoorraden van de winkel: in een klein dorp als
Nigtevecht maakt het voor de verkoop een heel
verschil

of

de

Brandweer

en

de

seerd bel dan voor inlichtingen met Henk
Oranjevereniging net een weekendje weg zijn.

Uitbreiding is niet mogelijk in de winkel zelf en

Ook speelt het weer, de markt in Weesp, of

dat is best jammer.

sportactiviteiten op zaterdag een rol en moet je

Gelukkig vinden Carla en Pierre het vooral erg

precies weten wat er gekocht gaat worden. Als

leuk in hun Nigtevechtse bakkerij: ze genieten

bijvoorbeeld de kinderen vrij zijn, kopen ze

van de sociale plek die de bakkerij inneemt in

extra bolletjes in. Op zaterdag worden er 37

het leven van sommige mensen. Voor oudere

kratten ingeladen en blijft er vaak maar 1 krat

mensen is het vaak een loopje en een praatje,

over: dan is het erg druk bij de bakkerij en

andere dorpsgenoten vertellen er als eerste dat

Griffioen, tel. 231846.

VluchtelingenWerk
Loenen zoekt
vrijwilliger

draaien ze de winkel met twee extra krachten.

De stichting VluchtelingenWerk Loenen bege-

Carla en Pierre kennen al vele vriezers en schu-

leidt asielzoekers die in de gemeente Loenen

ren in het dorp: mocht er soms brood over zijn,
dan zijn er een paar adressen aan de Klompweg

Bewonersavond fietsbrug Nigtevecht

waar ze zo de vriezer mogen volgooien. Daar

Op 18 november van 19.30 tot 22.00 uur in het Dorpshuis van Nigtevecht wordt door de

maken ze dankbaar gebruik van want zo blijft

Dorpsraad Nigtevecht in samenwerking met Provinciale staten een informatieavond georganiseerd

er weinig brood over. En brood wat besteld is

over de geplande fietsbrug over het Amsterdamrijnkanaal.

maar niet opgehaald kan je terugvinden aan de
voordeur: zo kan de bakkerij een redelijke

Elke vierde zondag van de maand klassieke kamermuziekconcerten bij het Jagthuis

omzet halen. Want een vetpot is het niet: op de

Kamerconcert
Locatie: het Jagthuis, Middenweg 88, 1394 AM, Nederhorst den Berg. Aanvang 15.30 uur.

slechtste dag komen er 28 klanten. Maar door

ze zwanger zijn, maar ook wordt er

een aantal extra activiteiten, zoals het organise-

af en toe een traan gelaten omdat er met

Info/routebeschrijving op: www.jagthuis.nl Dit jaar nog zijn de volgende concerten gepland:

ren van een lunch voor school, af en toe een

iemand iets ergs is gebeurd. En iedereen die een

zo 23 nov 08 Rodin Pianotrio - Ierse melodieen van Frank Martin en Dumky Trio van Dvorak

ontbijtservice of het leveren van 400 (!) banket-

geboortekaartje inlevert, krijgt een taartje. Naar

zo 21 dec 08 Mathieu van Bellen - viool en Jaap Kooi - piano: Mozart, Schubert, Beethoven

letters aan een bedrijf tijdens de feestdagen,

eigen zeggen: "We vinden Nigtevecht een bij-

blijft er toch genoeg over. En elke twee weken

zonder dorp". En dat is het. Wij beoordelen de

Vooraankondiging Eerste Nigtevechtse Muziek Kwis

komt er een man uit Amsterdam op de fiets

bakker met 4 Sleutels, voor hun lekkere pro-

Noteert u vast in de agenda, op 29 november a.s. zal in het Dorpshuis te Nigtevecht de "eerste

langs voor een kopje koffie en een taartje. Want

ducten en hun inzet en flexibiliteit.

Nigtevechtse muziek kwis " worden gehouden. Deelnemers worden gezocht die het aandurven

koffie wordt er, op verzoek, ook geschonken.

De redactie.

om hun muziekkennis te meten met anderen. Organisatie en info bij Pieter Tammens en Alfred
Kersbergen.

4

5

komen wonen. De begeleiding duurt gemiddeld ongeveer anderhalf jaar. In die periode
volgen de cliënten een inburgeringscursus,
gaan eventuele kinderen naar school en leren
ze zwemmen en fietsen. Vrijwilligers helpen
onder andere met de eerste inrichting van het
huis, het opzetten van een administratie en
met de contacten met de gemeente en diverse
instellingen. Voor vele vluchtelingen is deze
hulp heel belangrijk om de weg in ons land te
kunnen vinden. Binnenkort zal er een nieuw
gezin in de gemeente komen wonen. Voor de
begeleiding

van

dit

nieuwe

gezin

is

VluchtelingenWerk op zoek naar een vrijwillig(st)er. Voelt u hier iets voor, dan kunt u bellen met Maurits Verhoeff (0294-233306) of
Wendie Soede (0294-233300)

