
Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?

Ik ben opgegroeid in Weesp en Muiden. Daar

konden we geen woning naar onze zin vinden

en gingen toen eens in Nigtevecht rondkijken.

Daar hebben we een prettig huis gevonden.\

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht 

Het tweede hek langs het fietspad naar Weesp,

daar sta ik regelmatig naar de vogels te kijken.

Wist je trouwens dat de polders rond

Nigtevecht aangewezen zijn als ganzen

opvanggebied?

Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel?

Op een zomerse avond langs de Klompweg een

IJsvogel voorbij zien vliegen.

Hoeveel geef je uit bij de Spar per week?

Soms enkele tientjes maar soms ook wel min-

der.

Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen

vertellen?

Tsja, 37 jaar en al jarenlang samen met Ellen.

Zonder kinderen en fanatiek bezig met alles dat

met natuur te maken heeft. Vooral vogels, maar

ook vlinders, libellen en natuurfotografie. Om

de natuur te bekijken heb ik al veel uithoeken

van de wereld bezocht. Als je me in Nigtevecht

aantreft met een verrekijker om de nek, turend

naar de daken van huizen, ben ik vogels aan

het inventariseren. In de omgeving van het dorp

heb ik inmiddels al meer dan 100 soorten

vogels gezien.

Wat was het mooiste moment in je leven?

Toen ik m'n vrouw Ellen ontmoette in het

Bargerveen in Drenthe, op zoek naar een Grijze

Wouw.

7.Wat is je favoriete muziek nummer?

Ik heb heel weinig met muziek, maar als ik dan

iets moet noemen dan vind ik het nummer

"Rockstar" van Nickelback een lekker nummer. 

Wat houdt je nu bezig in het nieuws?

De fietsbrug (straks met 10 minuten fietsen op

station Abcoude zijn, prachtig toch?). Verder

volg ik de ruimtelijke ontwikkeling in de regio

wel goed, zoals bijvoorbeeld het volbouwen

van de Bloemendalerpolder.

Je bent 1 dag burgemeester: wat ga je ver-

anderen in Nigtevecht?

De Dorpsstraat is beschermd stadsgezicht, maar

het beeld wordt wel erg bepaald door gepar-

keerde auto's, vooral in de omgeving van de

kerk. Als de Flambouw van z'n huidige plaats

verdwijnt door de komst van de samenwoon-

school, zou ik daar een grote parkeerplaats

maken en in een deel van de Dorpsstraat de

parkeerplaatsen weghalen. In Vreeland en

Loenen is het ook op die manier gedaan en dat

maakt de dorpen een stuk fraaier.

Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vra-

gen de volgende keer stellen en waarom?

Het wordt hoog tijd voor een vrouw in deze

rubriek. Ik geef het stokje daarom door aan

Gerda van het Wapen van Nigtevecht. Woont

ze eigenlijk ook in het dorp?

COLOFON

Redactie
Alfred Kersbergen 25 3169
Frans Govers 25 1990
Pieter Tammens 25 2786
Rob Thijssen 25 2624
Walter Bakker 29 5789
Annelieke Sijbesma 25 3030
E-mail info@sleutel2000.nl

Opmaak en vormgeving
Bart de Ridder - www.deridder.cc

Druk
DSS Achter de Grachten ~ Weesp
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Nigtevechtse Achterklap:
Ricardo van Dijk

Sluiting consultatiebureau Nigtevecht?

Aangespoeld

Kano, in de Vecht aan de Klompweg op 10

december jl.

Info: 0294-253696

Historishe Avond

Op 17 maart 2009 organiseert de Historische

kring Loenen een avond in het dorpshuis in

Nigtevecht. De Historische kring laat haar ver-

zameling oude ansichten en foto's zien.

Sleuteltjes

De sluiting van het consultatiebureau in

Nigtevecht moet ongedaan gemaakt wor-

den. Dat vindt de WMO-raad, de

Dorpsraad van Nigtevecht en de gemeen-

teraadsleden van Loenen. De verantwoorde-

lijke organisatie Zuwe heeft het bureau geslo-

ten sinds 9 december omdat er niet zorgvuldig

gewerkt kan worden en omdat er te weinig zui-

gelingen zijn voor de vaccinaties. Het college

gaat nu in opdracht van de raad op zoek naar

een nieuwe ruimte de werkzaamheden.

Gedacht wordt aan het dorpshuis van

Nigtevecht of de te bouwen samenwoon-

school. In februari komt de wethouder met een

voorstel. Tot die tijd blijft er in Nigtevecht een

inloopspreekuur en kunnen de zuigelingen

indien nodig thuis bezocht worden. Nigtevecht

heeft een eigen bureau omdat de kern zo ver

van Loenen ligt. De redactie

Mooie traditie: etalage familie Prast

Wat doe je als je een etalage hebt bij je huis? De familie Prast in de Dorpsstraat weet het wel. Of het nu Pasen of Sinterklaastijd is, de zomer of win-

ter is aangebroken, er is altijd wel een reden om de etalage een ander uiterlijk te geven. Loopt u een 'rondje Dorp'? Werp dan eens een blik in de

etalage en u zult verrast zijn met hoeveel liefde de etalage elke keer weer versierd is.

Fijne feestagen!



De provincie Noord-Holland organiseerde

samen met de Dorpsraad Nigtevecht op 18

november jl. een informatieavond over de

fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Dat het onderwerp de aandacht heeft

bleek uit de komst van ongeveer 80 bezoe-

kers.

De avond werd geopend door de nieuwe voor-

zitter van de Dorpsraad, Kees Neervoort. Hij gaf

een korte toelichting dat de Dorpsraad in een

vroeg stadium had vernomen over de plannen

van de fietsbrug en dat snel duidelijk werd dat

er een financieel verschil is tussen het ontwer-

pen en bouwen van een brug en het onder-

houden ervan. Dit laatste komt namelijk voor

rekening van de gemeente en dus de inwoners

van Loenen. Door de provincie NH werd aange-

geven dat het ging om de bouw van een

Baileybrug. Aan Rogier De La Rive Box is

gevraagd of hij alternatieven kon bedenken.

Margot Rehbock, wethouder Ruimtelijke

Ordening, benadrukte dat dit een belangrijk

project is gezien het cultureel historisch per-

spectief, dat de stelling van Amsterdam ver-

bindt met de Hollandse Waterlinie. De brug is

goed voor de recreatie en is een ster project

want het is een schakel tussen Amsterdam en

het Gooi. Tevens gaf zij aan dat het vorige pro-

ject al weer tien jaar geleden was, waarop veel

protest kwam van de bevolking van Nigtevecht.

De provincie had dan ook enige aarzeling om

dit weer te proberen te realiseren. 

Door de wethouder werd ook benadrukt dat

het een samenwerking betrof tussen de

gemeenten Amsterdam, Abcoude, Loenen en

de provincies Noord-Holland en Utrecht.

Gezamenlijk is gekozen om het door de

Provincie Noord-Holland te laten presenteren

en zij roemde Rogier De La Rive Box om zijn cre-

atieve en innoverende ontwerp. Door de pro-

jectleider Rob Krom werd het plan toegelicht,

hij ging in op de reden van de locatie en het

type brug. Ook over de landschappelijke inpas-

sing werden duidelijke presentaties getoond en

die waren ook te bezichtigen tijdens de avond.

Gekeken is naar verkeerveiligheid, ecologie en

de ligging van Fort Nigtevecht (500 m) dat

gezamenlijk tot de keuze van deze locatie heeft

geleid. 

Door de bezoekers werden kritisch vragen

gesteld. Waarom een brug hier als de brug bij

Driemond zo dichtbij is? Men wilde weten wat

nu echt de nut en noodzaak was van deze brug

en of de geschatte 40000l gebruikers wel

realistisch is. Wat als Abcoude niet mee betaald

aan het onderhoud? Ook werd door een

bekende inwoner de aandacht op gevestigd dat

het leuk is dat men naar Nigtevecht komt maar

men treft dan alleen "een krakkemikkig pon-

tje" aan. Een voorstander gaf aan juist blij te

zijn met de ontwikkeling omdat hij daarmee de

hoop uitsprak dat er dan ook eens kritisch

gekeken kan worden naar deze slecht functio-

nerende pont in Nigtevecht. Want waarom wel

10 miljoen uitgeven aan een brug en vervol-

gens in Nigtevecht stranden omdat er geen

geld beschikbaar is om het pontje te onderhou-

den. 

Men vroeg zich ook af waarom er over het pro-

gramma van eisen niets bekend was gemaakt,

dat de brug te smal zou zijn en er hierdoor geen

gladheidbestrijding mogelijk kan zijn. Ook de

wind speelt een lastige rol voor de fietsers. Ook

was men bezorgd over bezoekers aan het Dorp

met minder goede bedoelingen. Een locale

"bruggenbouwer" uitte zijn bezorgdheid over

het stijgingspercentage dat veel te hoog zou

zijn om de brug op te kunnen komen. Door de

ontwerper werd aangegeven dat gladheidbe-

strijding op milieuvriendelijke manier kan wor-

den uitgevoerd op de composieten brug, met

zonnecellen en wegdekverwarming. Ook werd

op vele vragen een antwoord gegeven door

projectleider Krom. Hij benadrukte tenslotte dat

het gehele inspraakproces nog volledig benut

kan worden. Buiten de kritische opmerkingen

en vragen, waren ook aanwezigen die de brug

zien als een welkome verrijking van de omge-

ving en blij zijn met de ontwikkeling. Men

werkt in januari/februari 2009 naar een inten-

tieverklaring toe tussen de partijen. De planolo-

gische zaken, het wijzigen van het bestem-

mingsplan, de bouwvergunning en inspraak

hierop, gaan nog plaats vinden. De planning is

er op gericht om in 2010 de brug te realiseren.
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Informatieavond Fietsbrug De Sint is weer naar Spanje

Men werkt in januari/februari 2009

naar een intentieverklaring toe tussen

de partijen. De planologische zaken,

het wijzigen van het bestemmingsplan,

de bouwvergunning en inspraak hierop,

gaan nog plaats vinden.

De Sint is weer naar Spanje terug en wij in

Nigtevecht kunnen terugkijken op een zeer

geslaagde intocht. Ook de weergoden waren

ons goed gezind. Voor de aankomst van de Sint

woei er een stevige wind die gepaard ging met

sneeuwbuien. Op het moment dat de Sint met

zijn boot aanmeerde was het schitterend weer

en scheen er een stralend zonnetje, zodat we

met z'n allen vrolijk zingend op de maat van de

muziek door de straten van Nigtevecht konden

lopen. Wat was het weer een toestand bij de

brug. Sinterklaas was vergeten dat onze brug

niet meer groen maar geel is (leeftijd?). Hij was

op zoek naar een groene brug en was de weg

kwijt. Gelukkig was er een Piet die een bus

groene verf bij zich had en die heeft de brug

groen geschilderd zodat Sinterklaas gelukkig

nog op tijd bij ons kon zijn. De burgervader en

de wethouder ontvingen de Sint met z'n pieten

bij de loswal en na een gezellig praatje daar ver-

trok de stoet richting de Dorpsstraat. Terug

gekomen in Het Dorpshuis, konden de kinderen

na het genieten van een pakje drinken naar een

grappige clown kijken die zelf vond dat hij niet

kon jongleren maar wij keken onze ogen uit!

Sinterklaas kwam pas na de clown omdat wat

domme Pieten de stoel ook hadden ingepakt

waadoor die kwijt was. Uiteindelijk kwamen de

kinderen er samen met de clown achter dat de

stoel boven in zaal hing tussen de cadeautjes en

kon de Sint toch nog komen. De kinderen heb-

ben toen hun liedjes en tekeningen en kunsten

aan de Sint laten zien. Ook was er een optreden

van de streetdance meiden van D.A.W.

Nigtevecht  onder leiding van Sandra

Veldhuisen. Toen dit alles afgelopen was kreeg

iedereen een persoonlijk presentje van

Sinterklaas en zijn pieten en werden ze door

hun ouders moe maar voldaan opgehaald. Wij,

het sinterklaascomité, willen tevens van deze

gelegenheid gebruik maken om nogmaals alle

inwoners van Nigtevecht en natuurlijk ook het

plaatselijke bedrijfsleven te bedanken voor de

financiële steun die ze ons hebben gegeven.

Zonder deze steun hadden we geen intocht

kunnen houden. Tevens bedanken wij alle vrij-

willigers die op deze dag hebben meegelopen

en meegeholpen, ook zonder hen hadden we

het niet kunnen redden.

Groeten van het Sinterklaascomité

Opbrengst
Dierenbescherming ‘08
De opbrengst voor de Dierenbescherming

bedraagt dit jaar € 747,45. Een mooi bedrag

waarmee we de dieren kunnen blijven helpen.

We hopen volgend jaar ook weer op uw steun

te mogen rekenen. Hartelijk dank aan alle col-

lectanten voor jullie inzet en hopelijk tot vol-

gend jaar.  Anja Masmeijer

KWF Kankerbestrijding
Dit jaar hebben we Sleutel 2000 weer met veel

plezier voor u gemaakt. Onze bezorgster Yvet

Spronk heeft dit jaar zo'n 4200 keer een brie-

venbus gevuld met ons huis-aan-huisblad. Zij

komt een dezer dagen bij u langs om onze

nieuwjaarswensen aan u over te brengen via

een kaartje. U kunt, geheel vrijwillig, een finan-

ciële schenking doen, waarvan de helft aan

KWF Kankerbestrijding wordt gedoneerd. Dit

bijzonder goede doel is door Yvet persoonlijk

geselecteerd vanwege het vele goede werk dat

wordt verricht in de vorm van onderzoek, pre-

ventie en bestrijding van kanker. Wij kunnen

ons geheel vinden in deze motivatie en hopen

op uw gulle giften. De andere helft is voor Yvet

zelf, als extra beloning voor de vele kilometers

die zij dit jaar, door weer en wind, voor ons

allen maakte. De Redactie

Zandschepen weg
uit Nigtevecht
Sinds mei 2007 zijn er vele zandschepen aan

het lossen geweest in de losunit aan De Punt.

Het zand werd gebruikt voor de verbreding van

de A2 tussen Holendrecht en Maarssen en is

afkomstig uit het Noordzeekanaal. Ook is er

zeezand gebruikt. De losunit ligt er nog steeds,

omdat er mogelijk nog extra zand nodig is.

Intussen is 2,5 miljoen kuub zand in de losunit

door de pijpleidingen richting de A2 gespoten.

De pijpleidingen worden pas opgeruimd als alle

werkzaamheden klaar zijn. Dus voorlopig even

rust aan De Punt, maar het is niet duidelijk of

dit voor altijd het geval zal zijn. De redactie
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In ons dorp stonden in de jaren 1900-1915

24 veeboerderijen. Deze boerderijen hadden

alle een naam, sommige genoemd naar de

ligging waar zij stonden, andere naar hun

uitzicht. Om te beginnen gaan we eerst naar

boerderij de "Oude Vegt", gelegen aan de

Vreelandseweg, waar Nigtevecht en Vreeland

elkanders grondgebied raken. Deze naam is

ontleend daar hij aan de oever van de Stille

Vecht is gebouwd. In 1938/'39 is de boerderij

herbouwd en wordt nu bewoond door het

gezin Cor en Nieske Veldhuisen. De eerstvol-

gende, nog steeds in oude stijl, is de boerderij

"Kleinhoeve". Daar is mij niet zoveel van bek-

end. Hij werd toen bewoond door familie

Hulsman, daarna familie A. Fokker, thans door

Jan en Gerda Brouwer. Nu volgt de boerderij

"Koert Vecht", vooral 's zomers was dit een

schilderachtig plekje, met uitzicht over de Vecht

naar Nederhorst den Berg, het kasteel en de

twee torens gaven haar een fraai aanzien,

wordt nu bewoond door familie Harry en Tiny

van de Laan. De boerderij "Leeuwenburgh" had

vroeger een heerenoptrek, jammer dat de

gebeeldhouwde leeuwen, die de ingang aan

weerszijden versierden, geheel verdwenen zijn.

Cees en Janda van Zadelhoff zijn nu de bewon-

ers  van deze boerderij. "Vrede Rust" is de vol-

gende boerderij, was toen een van de grootste

in grondoppervlakte (ca. 30 hectare). Hij is in die

jaren zowat geheel opnieuw opgebouwd, is

bewoond geweest door familie Arie de Vries,

daarna familie A.H. de Groot en nu door Cees en

Mirjam de Groot. Nu komen we bij de boerderij

"Ora et Labora", voorwaar een mooie spreuk,

wat betekent "Bid en werk". Helaas is deze

boerderij geheel verdwenen! Daar de ruimte in de

Sleutel beperkt is, wil ik het hierbij laten. Wordt

vervolgd.

Graag wil ik u allen gezegende Kerstdagen en een

gezond 2009 toewensen. Ome Henk

HISTORISCH

De restanten van een sluis, die mogelijk in de

tweede helft van de 16e eeuw is aangelegd als

onderdeel van een dam over de Vecht. Dat is

de belangrijkste opbrengst van archeologisch

onderzoek bij fort Hinderdam, tussen Weesp,

Nigtevecht en Nederhorst den Berg. Het onder-

zoek vond plaats als uitvloeisel van het

Restauratieplan Vecht. Een onderdeel van dat

plan is dat er, volgens de monumentenwet,

archeologisch onderzoek moet worden verricht

voorafgaand aan sanering. In dit geval gaat het

om bodemsanering van de rivier de Vecht,

inclusief de Weespertrekvaart, de Gaasp en de

Smalweesp. De restanten van de sluis die

onder water is gevonden, zijn ongeveer tien

meter lang. Het gaat om een zware balken-

constructie en een houten sluisvloer. Eén van

de balken is boven water gehaald om de

ouderdom te kunnen bepalen, maar helaas

was het materiaal daarvoor niet meer geschikt.

Wel is op basis van resten baksteen met zach-

te kalkmortel duidelijk dat de sluis stamt uit de

zestiende eeuw. Historische bronnen hebben al

eerder melding gemaakt van een dam met sluis

bij fort Hinderdam. De vondst van de sluisres-

tanten toont het bestaan nu aan. Na aanleg

van huidige zeesluis in Muiden in 1674 zijn

dam en sluis bij fort Hinderdam gesloopt.

16e-eeuwse
sluis boven
water

Ook in Nigtevecht. Reden voor IJsvereniging Nigtevecht "De Korte Baan" om weer in actie te

komen. Vorig jaar hebben we een prachtige ijsperiode voor de Kerst gehad met heel veel schaats-

plezier voor jong en oud op onze gezellige baan. Wij hopen dat dit jaar Koning Winter ons weder-

om goed gezind is zodat er weer volop geschaatst kan gaan worden. Wij zullen er dan ook weer

van alles aan doen om het voor u zo aangenaam mogelijk te maken op en rond de baan. Gezien

het feit dat we de laatste jaren steeds een korte tijd ijs hebben gehad, hebben we onze leden vorig

jaar geen contributie laten betalen. Dit jaar verzoeken wij u langs deze weg om onze vereniging te

steunen met een vrijwillige bijdrage op ons girorekeningnummer 1732688 t.n.v. De Korte Baan te

Nigtevecht. Met vriendelijke groet, Bestuur "De Korte Baan

De winter doet weer zijn intrede

Het lijkt nog ver weg maar op vrijdag 3

april is alweer de laatste cabaretvoorstel-

ling van het seizoen die traditioneel wordt

afgesloten met een after party. Sponsoren

worden gezocht om de afsluiting van ons

culturele seizoen ook financieel weer

mogelijk te maken. Eén telefoontje naar

mij (252506) is voldoende. 

Ernesto & Marcelino: Op zaterdag 10 januari

komen Ernesto en Marcellino voor de derde

keer met een try out. Hun nieuwe programma

heet "Diepgang". Ook ditmaal is Wilfried

Finkers weer van de partij. Slap geouwehoer,

onderbroeken-lol, absurditeit, meligheid van

een hogere orde, plastic tieten lol, ongeremd

loltrappen, aanslag op de lachspieren, tussen

de schuifdeuren lol, allemaal kwalificaties die

op dit trio van toepassing zijn, en terecht. Het

duo is inmiddels met recht een volwaardig trio

geworden. Als dit ''komisch supertrio'' op zoek

gaat naar diepgang weet je zeker dat er onge-

lukken gaan gebeuren. Het succesvolle drietal

heeft al jaren een vaste plaats in het vaderland-

se theatercircuit verworven en vliegt daarin met

zijn eigenzinnige humoristische shows flink uit

de bocht. De pure kolder, de rake imitaties en

persiflages, de mooie sfeervolle liedjes en de

droge Finkers-humor zijn in deze afwisselende

voorstelling volop aanwezig. Ben Goes

Cabaret in Nigtevecht
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“...Hier volgt een
politiebericht...”
De laatste weken is het weer raak: het

inbrekersgilde heeft Nigtevecht op de kor-

rel. Bij diverse huizen heeft een poging tot

inbraak plaatsgevonden en bij sommigen

zijn de onverlaten al binnengeweest.

Alertheid is dus geboden. 

Een paar weken geleden overkwam het

mezelf. Na een telefoontje was de politie snel

ter plaatse. De agent bevestigde dat er meer-

dere gevallen in ons dorp bekend waren en er

wordt naarstig naar de daders gezocht. De

technische recherche voerde de ochtend erop

uitgebreid sporenonderzoek uit om meer infor-

matie over deze daders te kunnen verkrijgen.

Onder meer het mogelijke stuk gereedschap

waarmee de braakpoging werd gepleegd.  Wij

hadden geluk; ze kwamen niet binnen.

Voor adviezen om uw huis zo onaantrekkelijk

mogelijk te maken voor de inbrekers wijzen we

u graag op de internetsite www.politiekeur-

merk.nl. Hierop vindt u handige tips hoe het

huis beter te beveiligen.

De redactie

Samenwoonschool
stap dichterbij
Op 15 december 2008 hebbende besturen De Tweemaster en De Flambouw, De Boerderij en de

gemeente hun handtekeningen onder een intentieverklaring. Deze samenwerking zal uiteindelijk

moeten leiden tot de bouw van een nieuwe samenwoonschool in Nigtevecht. De nieuwe accom-

modatie zal gaan verrijzen op het volkstuinencomplex. Naar verwachting zal in de tweede helft van

2009. Ondertussen wordt door de partners verder gewerkt aan de afronding van het programma

van eisen/wensen. De gemeente is in gesprek met woningcorporatie WUTA om te bezien of die

corporatie dit nieuwbouwplan, in samenhang met de realisering van (sociale) woningbouw op de

beide huidige schoollocaties, kan ontwikkelen.

Kanaaldijk Oost eerder open dan verwacht

Eerder dan verwacht zijn de opknap werkzaamheden aan Kanaaldijk Oost gereed. Voor de Kerst kan er weer gewoon richting Utrecht gereden 

worden. De gele vervuiling is intussen uit onze omgeving verdwenen.

Column:Ik kon het echt niet
De Top 2000 komt weer op radio 2 , Philip

Freriks kondigt het groot dictee der

Nederlandse taal aan en het eerste vuurwerk is

weer te horen. Het is onvermijdelijk: het einde

van een kalenderjaar. 

Dus blikken we terug, we kunnen er de

komende dagen niet aan ontkomen. Zo ook de

terugblik op het afgelopen sportjaar.

Nu heb ik een enorme onhebbelijkheid. Ik ben

er als bijna veertiger niet trots op, maar soms,

heel soms verander ik in een klein stampvoe-

tend jongetje. Het lijkt te stom voor woorden,

maar als het Nederlands voetbalelftal op een

groot toernooi wordt uitgeschakeld ben ik niet

te genieten. Dat is op zich niets geks; meerde-

re kerels lijden aan dat syndroom, maar ik sla

op een bepaalde manier door. 

En dat uit zich in hele rare irritaties. Op het WK

van 1994 en 1998 werd Oranje uitgeschakeld

door Brazilië en sindsdien kan ik me gruwelijk

ergeren aan Braziliaanse voetballers die hand in

hand het veld opkomen. Verschrikkelijk vind ik

dat. Kinderachtig, ik weet het, maar het is zo.

Na het EK 2004 heb ik gezworen nooit op

vakantie te gaan naar Portugal. Hoe graag mijn

meiden ook willen, maar ik ben daar gek zeg.

Sinds deze zomer heb ik er weer één bij: onze

oud bondscoach Guus Hiddink. De huidige trai-

ner van het Russische elftal, waarvan je zou

verwachten dat hij na het uitschakelen van

Oranje Marco van Basten nederig glimlachend

de hand schud.  Pas buiten het zicht van de

camera's zou hij uit zijn dak  gaan. Maar nee

hoor, de sympathieke oosterling gaat ten over-

staande van de hele wereld een rondedansje

aan met zijn assistent. Zijn team heeft

Nederland uitgeschakeld. Joepie.

Bah! Kan die man niet naar Elba? Of beter St.

Helena?

Afgelopen week was de terugblik op het EK

met drie prachtige wedstrijden van Oranje in de

eerste ronde. En toen kwam de pot tegen de

Russen. Ik kon het niet. Bij het zien van Hiddink

ging de tv uit. Met een triomfantelijk gevoel

over deze krasse daad liep ik naar boven, zwij-

gend tegen mijn vrouw over deze infantiele

actie. Maar wat schets mijn verbazing? Zit het

rapaille bij Pauw en Witteman aan tafel. En

welke beelden laten ze zien…..? 

Ik besluit eindelijk volwassen te worden.

Komend jaar toch maar naar de Algarve?  

Pieter Tammens

29 november kruisten negen teams de

spreekwoordelijke degens om te bepalen

wie de grootste muzikale kenner is binnen

onze dorpsgrenzen. Na een zinderende

strijd kwam het team van Joke Otten,

Walter Bakker en Michel Westland als

beste uit de bus. Zij pronken de komende

maanden met de eretitel "Nigtevechtse

muziekkenners 2008". De opdrachten waren

niet mals volgens de deelnemers. Met geva-

rieerde muziek van Chuck Berry tot Coldplay

kregen de teams eerst de opdracht intro's te

herkennen, namen van nummers en uitvoe-

rend artiesten te raden en zelfs een stukje mee

te zingen met een Nederlandstalige meezinger.

Ogenschijnlijke inkoppertjes bleken niet altijd

eenvoudig. Zo lijken Denis van Blondie en

Peggy Sue van Buddy Holly de eerste seconden

erg op elkaar. Het leverde hilarische momenten

op. In de tweede ronde kon je pech of geluk

hebben. De vragen gingen per team over één

specifieke popgroep. Waar voor de één Level

42 een abc'tje is is het voor de ander een totaal

onbekende groep. De finale was een ware nek-

aan-nekrace met hoge school vragen. Maar we

hadden een winnaar! Maar liefst meer dan 90

mensen waren die avond aanwezig. Het talrij-

ke publiek en de deelnemers genoten en gaven

ons als organisatie bruikbare tips voor de vol-

gende keer. Want een volgende keer komt er.

Hou de brievenbus maar in de gaten.

Alfred, Rob en Pieter

Drukbezochte muziekquiz

Met de aanhouding van twee Bulgaren

van 24 en 26 jaar oud in Nederhorst den

Berg, lijkt een eind te zijn gekomen aan de

inbraakgolf in Vreeland en Nigtevecht. In

Vreeland is sinds half oktober 24 keer succesvol

ingebroken.  Vijf pogingen mislukten. In

Nigtevecht werd zeven keer ingebroken en mis-

lukten twee pogingen.

Volgens de politiewoordvoerster vinden inbra-

ken altijd in een golfbeweging plaats. ,,Dus

over een langere periode genomen valt de stij-

ging van het aantal inbraken wel mee, maar in

zo'n korte tijd zoveel inbraken in een dorp, dat

was ons ook wel opgevallen,'' zegt ze.

De politie heeft de afgelopen weken daarom

frequent gesurveilleerd in de Vechtdorpen. Ook

heeft de politie op diverse plekken gepost en

buurtacties gehouden. Om mensen alerter te

krijgen op woninginbraken is de politie zelf

gaan 'inbreken'. ,,Terwijl bewoners boven bezig

waren, konden wij ongemerkt naar binnen. Die

mensen hebben we daar op aangesproken,''

vertelt de woordvoerster. In woningen waar

niemand aanwezig was, legde de politie een

kartonnen 'voetstap' neer met de tekst 'dit had

ook de voetstap van een inbreker kunnen zijn'.

,,Uit onderzoek kwam naar voren dat de inbre-

kers vooral via openstaande ramen en deuren

naar binnen kwamen. Ook via het balkon en

zelfs via zolder,'' zegt de woordvoerster. De

twee Bulgaren zijn onlangs door de politie Gooi

en Vechtstreek aangehouden. ,,Daarbij zijn

spullen in beslag genomen die in Vreeland

waren gestolen. We onderzoeken nu of ze met

meer inbraken in Vreeland en Nigtevecht in ver-

band kunnen worden gebracht,''legt de

woordvoerster uit. Bart Rost (www.ad.nl)

Einde aan inbraakgolf?


