
Op de raadsvergadering van dinsdag 26

mei stonden 2 aan Nigtevecht gerelateerde

onderwerpen op de agenda. De voortgang

over de toekomst van het industrie gebied

Garsten-Noord en  de project voortgang

van de Samenwoonschool.

Het laatste onderwerp bleek onder toeziend

oog van een groot aantal Petersburg en

Garstenstraat bewoners een hamerstuk voor de

Raad. Alle partijen waren het met het delegeren

van het projectbesluit aan college van B&W

eens,  zodat er slagvaardiger kan worden opge-

treden in het tot stand komen van een samen-

woonschool. Het feit dat er buiten de rode con-

tour (= de grens waar nog gebouwd mag wor-

den , red.)  gebouwd gaat worden was geen

probleem omdat er ruitme wordt uitgewisseld.

Opzienbarender was het verwerpen van het

voorstel van college van B&W door de Raad om

de belanghebbenden Tasseron en Jacobs de

opdracht te geven om met een oplossing te

komen voor de transformatie van het bedrijven

terrein Garsten-Noord in overeenstemming met

alle belanghebbenden.  Tevens zou het plan om

woningbouw en bedrijven te combineren bin-

nen 2 jaar gerealiseerd moeten zijn. Het agen-

dapunt begon met een emotioneel betoog van

mevrouw Jacobs, (eigenaresse van voormalige

jachthaven Lengers)  waarin ze aangaf dat een

oplossing onmogelijk lijkt en ze de hulp van

gemeente nodig heeft. Vervolgens gaf

mevrouw Tasseron een chronologisch overzicht

van de ontstane situatie. Daaruit bleek dat er

toezeggingen gedaan zijn door een ambtenaar

dat haar bedrijfswoning omgezet zou worden

naar een  burgerwoning  als wisselgeld voor de

verkoop van het vervuilde bedrijfsterrein van

Tasseron en de grond nog steeds vervuild was.

Na de inspraakronde gaven alle partijen in de

Raad aan dat ze het voorstel van B&W niet

zagen zitten omdat er al een bemiddelaar is

ingehuurd die de partijen niet op 1 lijn kreeg,

projectontwikkelaars vooralsnog niets in het

project zien en 2 jaar teveel vertraging zou zijn

in de ontwikkeling van Garsten-Noord. D66 en

PvDA stelden voor om als gemeente het heft

zelf in handen te nemen. Dit houdt in dat dat

het college een voorbereidingsbesluit gaat

maken waarbij geheel Garsten-Noord een

woonbestemming krijgt. Dit houdt in dat er op

Garsten-Noord geen bedrijfsactiviteiten meer

mogen plaatsvinden en het bestemmingplan

gewijzigd gaat worden. Het gevolg voor de

huidige bedrijven kan zijn dat ze met onteige-

ningsprocedures te maken krijgen. De grond-

prijs voor alle belanghebbenden zal aanzienlijk

lager zijn vergeleken met projectontwikkelings

trajecten.

Wethouder Rehbock zal op de raadsvergade-

ring van 30 juni een voorbereidingsbesluit  tot

woongebied presenteren met daarin een risico-

analyse wat het de Gemeente Loenen gaat kos-

ten.
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Woonbestemming Garsten Noord?Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?

Janny en ik zijn, evenals onze beider ouders

geboren Weespers. Circa 48 jaar geleden ver-

huisde Janny met haar ouders naar Nigtevecht.

De eerste 10 jaar van ons huwelijk woonden wij

in Weesp, daar zijn ook Ronald  en Edward

geboren.

In 1972 kochten wij onze eerste huis in

Nigtevecht, op de hoek van de  Oostzijdsestraat

en de Garstenstraat, toen nog de buitenrand

van Nigtevecht.  Daarna 14 jaar Dorpsstraat en

nu de Klompweg.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?

Alhoewel Nigtevecht heel veel mooie plekjes

heeft is ons eigen "stekkie" aan de Klompweg

nr.36 toch mijn favoriete plekje.

Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel?

Het "ons kent ons gevoel", zonder benauwend

te zijn.Waar je ook bent in Nigtevecht er is altijd

wel iemand met een vriendelijk woord of, in

mijn geval een "Ha Cees".

Dat het dorpshuis voor mij naast het

Nigtevechtse uurtje tijdens de

Koninginnedagviering de plek is voor het ultie-

me Nigtevecht-gevoel zal wel niemand verba-

zen. 

Hoeveel geef je uit bij de Spar per week?

Ik doe nauwelijks boodschappen, maar Janny

komt zeer regelmatig bij "Attent", hoeveel zij

daar besteedt weet ik absoluut niet.

Waaraan erger je je het meest (in

Nigtevecht of ergens anders?)

In Nigtevecht aan het agressieve rijgedrag m.n.

op de Klompweg, even wachten op een tege-

moetkomend auto op plaatsen die daar voor

bedoeld zijn is er beslist niet (meer) bij.  

Waar ik mij vervolgens in z'n algemeenheid aan

erger, of beter gezegd zorgen over maak 

is het gebrek aan wederzijds respect en intoler-

antie. 

Wat was het mooiste moment in je leven?

Gelukkig zijn er heel veel prachtige herinnerin-

gen. Als ik een keus moet maken is het mooiste

moment toch zeker het moment dat ik na mijn

hartoperatie in het AMC weer bijkwam en

Janny naast mij zag. 

Wat is je favoriete nummer?

Ik gaf net al aan nummer 36, maar dat zal de

vraag wel niet zijn. Een favoriet muzieknummer

heb ik niet, muziek beluister ik eigenlijk alleen

in de auto.

Wat houdt je nu bezig in het nieuws?

Uiteraard de gevolgen van de wereldwijde

financiële crisis, maar ook de discussie over de

onvermijdelijke gemeentelijke herindeling. 

Je bent 1 dag burgemeester: wat ga je ver-

anderen in Nigtevecht?

Als je Nigtevecht via de kanaaldijk nadert is je

eerste kennismaking met een oliedepot

of een industrieterrein. Nigtevecht verdient een

veel fraaiere entree, ik zou dan ook bevorderen

dat dit zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. 

Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vra-

gen de volgende keer stellen en waarom?

Aan Corry Sybesma die zich 40 jaar heeft inge-

zet voor de ouderensoos en nu binnenkort het

stokje doorgeeft aan Joke Spronk.

Nigtevechtse Achterklap:
Cees Boonacker

“Nigtevecht ver-
dient een veel

fraaiere entree, ik
zou dan ook bevor-

deren dat dit zo
snel mogelijk wordt

gerealiseerd.”

Op vakantie lopen vele van ons wel eens een

kerk binnen om even te kijken of om even aan

de drukte van de stad te ontsnappen. We

horen wel eens dat het jammer is dat onze kerk

- buiten de kerkdiensten om - nooit open is. Nu

willen we als proef vijf middagen de kerk open

doen van 14.00 tot 16.00 uur. De data hiervoor

zijn zaterdag 22 augustus, 5 en 12 september

(open monumentendag), en zondag 27 sep-

tember en 11 oktober. In de kerk is ook iemand

aanwezig die je kunt aanspreken voor informa-

tie, een persoonlijk gesprek en/of een gebed.

Voelt u zich vooral welkom. Als er iemand van

u het leuk vindt om tijdens één van deze mid-

dagen bijpassende muziek te maken dan horen

wij dit graag. Namens de kerkenraad,

Janda van Zadelhoff en Jacco Kroon

www.kerknigtevecht.nl

De kerk is open
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In de VAR van donderdag 4 juni jl. stond de volgende ingezonden brief plus foto van Eric van 't

Hoff uit de Dorpsstraat:

Nigtevecht mag weer trots zijn op zijn kerktoren. De vier wijzerplaten zijn weer als herboren terug-

gezet. Het heeft lang geduurd maar het was het wachten waard. Het restauratiewerk toont vak-

manschap op hoog niveau en het mooiste staaltje kunst is pas zichtbaar wanneer het donker

wordt. Kom kijken en ervaar het zelf. Het uur slaat weer in Nigtevecht!

Wij hebben de oproep van Eric opgevolgd en zijn 's avonds gaan kijken. We waren net op tijd,

want tussen foto 1 en foto 2 ging het licht op de wijzerplaten uit. Weet u dat ook weer!

Het licht is terug?

Beshuit met muisjes

De buurtsuper
gaat even
sluiten 
10 augustus aanstaande sluiten de deuren

van onze buurtsupermarkt. Om na een

aantal kleine aanpassingen in de winkel na

zo'n drie dagen weer te openen. Maar dan

voorzien van nieuwe apparatuur en een

nieuwe indeling van de winkel.

"Besparing van energie is tegenwoordig een

hot item. In de supermarkt wereld is een con-

venant getekend waarbij we hebben afgespro-

ken ook meer aandacht te vestigen op energie-

bezuiniging," zegt eigenaar Hans vd Bosch.

"Vorig jaar is bij ons in dat kader de verlichting

al aangepast. Dit jaar zijn onze koelinstallaties

aan de beurt."

Na een bezoek van de milieudienst aan de

Attent bleek dat een aanpassing van de koelin-

stallaties noodzakelijk zou zijn om onder de

norm van 50.000 kw/h te komen. Dat zou

hebben gekund met dagafdekking van de hui-

dige installaties. "Wij hebben er voor gekozen

nieuwe wandkoelingen met deuren te laten

plaatsen. Dat is nogal een ingrijpende hande-

ling, dus hebben we besloten in week 33 hier-

voor een paar dagen te sluiten. We nemen in

één keer een herindeling van de winkelschap-

pen mee. Hierdoor is het makkelijker om door

de winkel te wandelen."

Sloepen-lunch is een nieuw initiatief van Joyce

Heeren uit de Dorpsstraat. Met het aanbod van

Sloepen-lunch komt dit seizoen een eind aan

kleffe broodjes in folie en salades die tegen lun-

chtijd lauw en verlept zijn. Zelf boodschappen

doen en extra vroeg opstaan om de broodjes te

smeren en eieren te koken hoeft ook niet meer.

Voor meer info: www.sloepen-lunch.nl. De

redactie feliciteert Joyce en wenst haar een

goed eerste seizoen.

Nieuw in Nigtevecht:

Sloepen-lunch

Roofvogelshow Tweemaster

Op vrijdag 4 september houdt de Tweemaster

haar jaarlijkse septemberfeest. Dit feest is

behalve voor de eigen leerlingen vooral

bedoeld om een goede relatie met de andere

dorpsgenoten te onderhouden. Dit jaar is het

feest georganiseerd rond het thema

"Middeleeuwen". Om 16.00 uur beginnen er

middeleeuwse spelen, zoals zwaardvechten en

kruisboogschieten, voor alle lagere schoolkin-

deren uit het dorp. Om vijf uur zal er een heuse

valkenier zijn opwachting maken op het school-

plein. Deze valkenier brengt maar liefst twaalf

roofvogels mee, zoals buizerds en uilen. Een

uur lang zullen deze vogels hun kunsten aan

ons vertonen.

Daarna kan er gezamelijk gegeten worden met

middeleeuwse spijzen en dranken, en de avond

eindigt met live muziek. Toegang en deelname

aan de activiteiten zijn gratis, voor de versnape-

ringen dienen uiteraard wel enige florijnen te

worden meegebracht.

Oproep van DAW
Een vereniging zonder bestuur bestaat niet. Een

vereniging met een klein bestuur wel! DAW (de

binnensportvereniging van Nigtevecht met 125

actieve leden) heeft zo'n klein bestuur. Op dit

moment telt ons bestuur drie leden. Daarnaast

hebben we ook nog een aantal contactperso-

nen voor de verschillende sporten. Onze vereni-

ging is complex: we bieden veel sporten aan op

veel sportavonden. De woensdagmiddag en

vroege -avond is voor een grote groep gym-

jeugd die ook in regionaal verband hun man-

netje (en vrouwtje) staan. De volleybal afdeling

van DAW organiseert jaarlijks een openlucht

volleybal toernooi. Ook dit jaar was het een

groot succes. Om deze activiteiten te kunnen

waarborgen, maar ook om nieuwe activiteiten

te kunnen starten, zijn we op zoek naar twee

enthousiaste Nigtevechters die ons bestuur wil-

len versterken. Wie mogen we verwelkomen in

ons bestuur? Over de rol- en taakverdeling bin-

nen het bestuur zullen we uiteraard nog verder

praten.  Voor inlichtingen kun je terecht bij de

bestuursleden: Joke Pikaar  tel. 254318,

Gemma Feenstra  tel. 252736 of Gerrie

Pouwelse  tel. 253328

Laat ons en de DAW-leden niet in de steek!!

Meld je NU aan! Je kunt je aanmelden bij het

secretariaat van DAW: via de mail:

j.pikaar@huygens-college.nl of  telefonisch:

Alpha cursus in de zomer
Op de valreep voor de zomervakantie is het

plan geboren om in de maanden juli en augus-

tus nog een Alpha-cursus te organiseren. Deze

interkerkelijke cursus, die in tal van landen

wordt aangeboden, is een vrijblijvende kennis-

making met het christelijk geloof. Er zijn zo'n

tien bijeenkomsten rond verschillende thema's.

Er is een inleiding aan de hand van dvd-materi-

aal en daarna gelegenheid om door te praten.

Het is de bedoeling om ook enkele keren

samen te eten, voorafgaand aan de cursus-

avond. Dat is ook gewoon heel gezellig. De cur-

sus zal plaats vinden bij iemand thuis in

Nigtevecht. Er zijn al enkele deelnemers. Er is

nog plek. Voor info over data en voor andere

vragen kunt u contact opnemen met Hans

Onderzoek

In verband met onderzoek naar de geschiede-

nis van Zwaanwyck zou ik graag in contact

komen met mensen die hier gewoond/

gewerkt hebben of bewoners hebben gekend.

Michelle Bosman- van der Burgt,

m.vdburgt@wanadoo.nl, 0294-252669 of 06-

51313261

Kiek op Nigtevecht

In navolging van de wintereditie van fotowed-

strijd "Kiek op Nigtevecht" roepen Joke Baks

en Truus Brouwer van Creatief Nigtevecht alle

fotograferende dorpsgenoten op het fototoe-

stel in de aanslag te houden voor het schieten

van mooie zomerse plaatjes in en rond

Nigtevecht. Volgend voorjaar zullen de mooiste

foto's weer worden tentoongesteld in het

Dorpshuis. Meer informatie hierover volgt later

dit jaar.

Sleuteltjes

2e Pinksterdag was het terrein van voetbal ver-

eniging DOB in Nigtevecht het decor van

alweer de 5e editie van het Openlucht

Volleybaltoernooi van  DAW Nigtevecht. Met

vijftien teams werd er in drie poules gestreden

om de eerste prijzen. Voor het beste team van

allemaal stond de wisselbeker te wachten.

De drie winnende teams van de afzonderlijke

poules waren de Gravel Devils, Fysio Training

Weesp en het team van Solvay. De wisselbeker

voor het beste team "overall" ging met de

Gravel Devils mee naar huis.

De sfeer was het hele toernooi uitstekend, er

werd fanatiek gespeeld en de aanwezige EHBO

kon gelukkig van de zon genieten. De genees-

middelen bleven mooi in de tas.

De organisatie kon met recht spreken van een

geslaagd toernooi deze 2e Pinksterdag.

Geslaagd 
volleybaltoernooi

Tye Bodhi is geboren op 29 april 2009, zoon
van Jonna en Danny, broertje van Jazz

Hanjo is geboren op
29 april 2009, zoon
van Hans en
Hanneke, broertje
voor Gert-Jan en
Rinske

Lena Sophie is geboren op 9
juni 2009, dochter van Angelika
en Diederik, zusje van Jonas,
Adriaan, Else en Jasper
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Het vervolg op de Klompweg

van de reeks boerderijen in de

periode vóór 1900/1915. Wij

zijn nu aangekomen bij de

boerderij "Zwaanvecht", die

voor 1900 al door vele families

werd bewoond. Ten tijde van

Claas Bruin, de Vechtpoëet,

woonde in 1719 de heer Quiryn

Brandjes, welke in Amsterdam

een winstgevende vishandel

dreef, met in de Vecht gevan-

gen roodbaars, die gevangen

werd met de zegen (een soort

treknet). Een mooi gedicht van

bovengenoemde Claas Bruin

wil ik u niet onthouden.

Die plaats, gekogt of aangeplant

Door Brandjes, is hier wel gelegen

Tot allerhande visscherij

Welke handel hij door vlijt en zegen,

Met winst gedreven heeft aan 't IJ

Dit landhuis kan U klaar ontdekken

Hoe hij uit baars wist goud te trekken

Veel later als boerderij afgebrand, daarna weer opgebouwd. Zover ik mij kan herinneren werd Zwaanvecht bewerkt en bewoond door familie Arie

van Doorn, vervolgens P. van Schaik, familie Detmers, familie Kooman en familie G. van Schaik. Op het dak van de woning stond een grote zwaan

die dienst deed als windwijzer; nog steeds is hij aanwezig. Nu wordt Zwaanvecht bewoond door Cees en Jan Brouwer en familie Boonacker. Het

boerderijgedeelte is in handen van Cees en Huberta Brouwer, die hier nu met hun dochters verschillende activiteiten ontplooien.

De volgende is een mooie boerderij, helaas zonder naam. Hij werd bewoond en bewerkt door familie Theunis Grootendorst met vrouw en

kinderen. Zij werden opgevolgd door hun zonen Joop met zijn vrouw Bep en broer Ponsius Grootendorst. Nu bewoond door Thomas en Joke

Groenendaal-Bijlsma.

Vlak aan deze paalt de boerderij "Vecht-Zigt", de jongste boerderij toen in onze gemeente. Vecht-Zigt is een flinke, nieuwe boerderij met een

prachtig uitzicht op de Vecht, gelijk de naam aanduidt. De boerderij werd als veebedrijf bewoond en bewerkt door Reijer Dros met zijn vrouw tante

Mar de Wildt. Na deze kwam familie L. van de Greft-Koster naar de Klompweg. Zoon Henk met zijn vrouw Emmy van Bemmel, die toen de vee-

boerderij overnamen. Nu wordt Vecht-Zigt beheerd door Lex en Lotte van de Greft.

Ten slotte: mocht u zijn opgevallen dat de boerderij van familie Heimen en Gerda van Lindenberg niet is vermeld, dit had ik graag gedaan, maar in

de jaren waarover ik vertel was deze nog niet gebouwd. Ome Henk

HISTORISCH CD-presentatie Marco de Kramer

In een bomvol Wapen van Nigtevecht heeft zangtalent Marco de Kramer zondagmiddag zijn eerste CD-single "Dansen in de zon" gepresenteerd.

Onder toeziend oog van zijn moeder en manager Olga bracht Marco naast de titelsong en het nummer "Alleen" tot groot enthousiasme van het

publiek ook diverse hits van Nederlandse bodem ten gehore. De familie de Kramer woont vrijwel naast Het Wapen van Nigtevecht en Marco heeft

enkele jaren in het café-restaurant gewerkt, waar zanger Bob Lewis toen achter de bar stond. Lewis had oog voor Marco's talent, zette zijn netwerk

in en gaf tips en suggesties. Op Ibiza is Marco's clip opgenomen voor internet: www.marcodekramer.nl. hier kan ook de cd gedownload worden.

Marco de Kramer treedt momenteel op in de musical "Kruistocht in Spijkerbroek" en was eerder te bewonderen in Loverboy. Aan het eind van de pre-

sentatie in Nigtevecht trad zowel solo als in duet met Marco 'De 'Vrouwelijke André Hazes' Dayane op.

Terugblik Koninginnedag 2009
Weet u het nog, de prachtige eerste avond van

onze Oranjeweek die begon met een knallend

vuurwerk boven ons dorp? En een week later

een stralende Koninginnedag, die voor de men-

sen in Apeldoorn plotseling tot een vreselijk

einde kwam en waardoor onze eigen

Oranjedag werd versoberd en eerder was afge-

lopen? Het was al met al een bijzondere week,

waar we met zijn allen over het algemeen toch

met veel plezier op terugkijken, ondanks het

nare slot. 

De kermis op zaterdag, de culinaire avond, de

klaverjaswedstrijd, de vossenjacht en de disco-

avonden waren allen fantastisch en heel druk

bezocht. De boottocht met de ouderen was nat

maar gezellig en de taart viel in goede smaak.

En ook de gemeente was tevreden: de

Oranjevereniging heeft een pluim gekregen van

de gemeente voor de maatregelen om de

geluidsoverlast te beperken. We hopen dan ook

dat de overlast voor de omwonenden tot een

minimum beperkt is gebleven. 

Vele mensen vielen in de prijzen met de wed-

strijden en de loterijen. Eén uitslag heeft u tra-

ditiegetrouw nog van ons tegoed: die van de

ballonnenwedstrijd voor de jeugd. Maar wel-

licht heeft u met ons meekeken toen de ballon-

nen de lucht ingingen, maar het lijkt erop alsof

ze richting de Atlantische Oceaan, Ijsland en

Groenland zijn vertrokken. Er is helaas geen

kaartje aan ons teruggezonden! Dat betekent

dat de prijzen niet uitgereikt kunnen worden.

We hopen dat de wind ons volgend jaar beter

gezind is. 

Wij willen alle sponsors, vrijwilligers en deelne-

mers van harte bedanken voor hun inzet en

enthousiasme. Tot volgend jaar!

Gevonden in de Oranjetent  en af te halen op

Ambachtsheerensingel 14 zijn:

- knikkerzakje

- 2 kettingen 

- 1 spijkerjasje

- bruin vest

- roze t-shirt  (maat s)

- gebreid knuffeltje                                         

- diverse cd's v/d playbackshow

- zaklantaarn (vossenjacht) 
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De F1 op de platte kar!

Maandenlang is er gebouwd, bijgeschaafd, ge-

peptalkt, keihard getraind en zowel in teamver-

band als persoonlijk gecoached om van DOB F1

een kampioensteam te maken. En…dat is

gelukt! De laatste wedstrijd van de competitie,

thuis tegen BVV F6, werd gewonnen met 11-1

en de negen meisjes en jongens van de F1 wer-

den meteen in het zonnetje gezet. Een medail-

le, bloemen, cake en limonade waren de trak-

taties en de voetballers deden nog een ere-

rondje om het veld, luid toegezongen door alle

aanwezige supporters. En toen was het don-

derdag 14 mei. De F1 kwam trainen, want dat

blijven ze gewoon doen, kampioen of niet, dat

is de juiste mentaliteit. Er stond een platte kar

op het parkeerterrein. Wat stond er te gebeu-

ren? Zouden we weer… werd er gefluisterd. En

ja hoor…de kar werd versierd met slingers en

ballonnen en na de training was er eerst limo-

nade en chips en toen werd de trekker gestart.

Dick Verweij nam plaats achter het stuur en de

voetballers, leiders en trainers van het winnen-

de team bestegen de platte kar. Met een volg-

ploeg van ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en

vriendinnetjes op de fiets gingen we door het

dorp. Vlaggen hingen uit, veel mensen kwamen

uit hun huizen en de duimen gingen de lucht in.

Er werd geapplaudisseerd en uit de kelen klonk

luid het "Kampioenen", "We are the cham-

pions" en "Olé, olé, olé, olé". Wij willen alle

spelers, ouders en iedereen van DOB heel har-

telijk danken voor weer een prachtig voetbal-

seizoen. 

Volgend jaar weer! Sportieve groet van  Alfred

Hartog en Walter Bakker

Ik ga op reis en neem mee... de Sleutel2000
De grote uittocht naar de vakantiestek staat

weer voor de deur. Even laat u alles wat met

Nigtevecht heeft te maken achter u. En tijdens

het inpakken heeft u net te weinig tijd op uw

gemak de Sleutel 2000 te lezen. Gauw stopt u

uw dorpsperiodiekje in uw handbagage en "…

leest hem onderweg wel…".

Nu lijkt het ons leuk dat u uw vakantiegevoel

straks na terugkeer met ons deelt. En dat kan

via een foto. Van u terwijl u de Sleutel 2000

leest met op de achtergrond de Eiffeltoren, de

Grand Canyon, een mooi Frans haventje of,

zoals onze staatssecretaris adviseert, de

Scheveningse Pier. De mooiste inzending plaat-

sen we en trakteren we op een mooie verras-

sing.

Het zal u misschien ontgaan zijn, maar dit jaar

heeft de Brabantse zanger Guus Meeuwis een

heuse interland "gespeeld." In navolging op

zijn succesvolle "Groots met een zachte G"con-

certen in het Philips Stadion in Eindhoven van

de laatste jaren, had hij er dit jaar voor gekozen

om een Uit- en een Thuis wedstrijd te gaan spe-

len. Gekozen werd voor het altijd gezellige Abe

Lenstra stadion van de SC Heerenveen waar hij

op 5 & 6 juni de boel op zijn kop heeft gezet.

Wat Guus toen nog niet wist, was dat er om

17.00 uur een bus vol met 50 Nigtevechters

onderweg was gegaan om het concert bij te

gaan wonen…..

Na een gezellige rit door de polder kwam het

gezelschap aan in Heerenveen, waar allereerst

nog wat werd gegeten en gedronken op het

"Plein van de Hemelse voorpret".  Even na ach-

ten werden de plaatsen op de tribune ingeno-

men en kon het feest beginnen. En feest werd

het!! Guus speelde vele bekende nummers die

er voor zorgden dat het hele stadion in één

grote open lucht kroeg veranderde.

Ook in het Nigtevechtse vak brak het feest los,

en onder het genot van menig glas bier en rosé

werd het ook hier een prachtig feest. Moe maar

voldaan werd uiteindelijk aan de terugreis

begonnen, en kon er nog een uurtje worden

meegepakt van het verjaardagsfeest van gast-

vrouw Lida van ons aller Dorpshuis die hier op

deze avond haar verjaardag vierde tijdens het

maandelijks "Nigtevechts Avondje". En zo

werd het voor Guus en iedereen een avond om

niet snel te vergeten!!

De meegereisde redactie. 

Groots met een zachte G

Het voorstel van het college van gemeente

Wijdemeren om €50.000,- uit te geven aan

een nieuwe pont tussen Nederhorst den Berg

en Nigtevecht is zonder veel discussie aange-

nomen. Vorig jaar vond de raad dit plan nog

veel te duur en stemde tegen.

Het gehele project  'vervanging pont'  gaat

maximaal €425.000,= euro kosten. De pro-

vincies Utrecht en Noord-Holland dragen

samen €325.000,- bij. Het resterende bedrag

van een ton zal worden verdeeld tussen

Loenen en Wijdemeren. Dit jaar zal nog met

alle werkzaamheden, die ook nieuwe steigers

en een wachthuisje aangaan, begonnen wor-

den.

Voortgang
Fietspont

Geleidelijk worden er steeds meer zaken duidelijke over de inrichting van het project de Samenwoonschool. Na het bekend worden van de locatie bij

de volkstuinen is nu ook de uitslag van een verkeersonderzoek bekend geworden. Er zijn 6 varianten hoe de verkeerssituatie ingericht kan worden.

Ook de inrichting van parkeerplaatsen krijgt vorm. U ziet hier de voorkeurssituaties waar eenrichtingsverkeer vanaf Petersburg 58 wordt ingesteld.

Indien u het rapport wilt lezen, kunt u het inzien op: http://www.loenen.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=439&stukid=2257

Update: Samenwoonschool


