Nigtevechtse Achterklap:
Lida Sterk

Deze keer met Lida Sterk, medewerkster in Het Dorpshuis en beste
bron van informatie voor het hele dorp!
Hoe ben je in Nigtevecht terecht
gekomen?
In 1995 is Berry, mijn man, overgestapt van het
leger naar de gevangenis. Hij kon toen werk
krijgen in Nieuwersluis. In 1996 kregen wij toen
een huis aangeboden in Nigtevecht aan de
Petersburg, waar wij nu nog wonen.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Dat zijn er eigenlijk 3. In de zomer is dit de
Klompweg, waar ik menig uurtje doorbreng aan
het water samen met Karin om te vissen of Storm
en Pumba uit te laten. De 2e is het Dorpshuis
waar ik veel tijd doorbreng om alles schoon te
houden. Het 3e plekje is gewoon thuis op de bank
ontspannen naar de TV kijken naar programma’s
als Boer zoekt vrouw en Expeditie Robinson.
Wat mis je Nigtevecht?
Toen wij hier net kwamen wonen miste ik vooral
een winkelcentrum, want in Elburg (vorige
woonplaats) hadden wij die vlak achter ons huis.
Op dit moment kan ik niet zeggen dat ik wat mis
en ik denk dat zo’n klein dorpje als wij zijn blij
kunnen zijn met de dingen die wij wel hebben.
O,ja misschien toch: een pinautomaat. Regelmatig
krijg ik in het Dorpshuis de vraag: “Kunnen wij
hier ook ergens pinnen?”.

Hoeveel geef je uit bij de Attent per
week?
Ik kom bijna dagelijks bij de Attent. Ik koop een
deel van de boodschappen voor mijzelf, maar ook
regelmatig dingen voor in het dorpshuis. Hoeveel
ik precies uit geef durf ik niet te zeggen, want dat
hou ik niet bij.

meer over. Ik hoor vaak de opmerking: “Die
hadden wij vroeger ook niet en wij vermaakten
ons best” maar in deze tijd heeft de jeugd andere
dingen nodig dan vroeger. Geef ze een goede
plek en maak ze mede verantwoordelijk.
p.s. een paar goede visplekken langs de oever van
de Vecht zou ook welkom zijn.

Waar erger je je het meest aan (in
Nigtevecht of ergens anders)?
Ik erger mij niet zo vaak. Als ik het doe ben ik
meestal zelf de oorzaak. Ik kan namelijk erg
moeilijk “nee” zeggen als mij iets gevraagd wordt
en daardoor ben ik vaak met allerlei dingen bezig
waar ik eigenlijk geen tijd voor heb.

Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze
vragen de volgende keer stellen en
waarom?
Youri Dalmulder. Een aardige, vriendelijke maar
vooral een jonge ondernemer uit ons dorpje.

Wat was je mooiste moment in je
leven?
Naast de door iedereen al geroepen dingen zoals
trouwen, geboorte kinderen en zo, is dat voor
mij ook het moment dat wij Storm, onze hond,
gingen bekijken. Ik was direct helemaal verliefd
op dat beestje
Wat is je favoriete muzieknummer?
Ik heb eigenlijk geen favoriete nummers of stijlen.
Ik luister vaak naar de radio en soms vind ik een
Nederlandstalig nummer erg mooi, maar ook
nummers van bv DJ Tiesto vind ik soms leuk om
naar te luisteren. Alleen klassieke muziek kan ik
niet zo waarderen, maar misschien komt dit nog.
Wat houdt je bezig in het nieuws?
Al het nieuws volgen doe ik niet echt, daar
heb ik gewoon geen tijd voor. In Nigtevecht
volg ik een beetje de ontwikkelingen rond de
“samen op weg” school. Alhoewel wij zelf geen
kinderen meer hebben in die leeftijd, vind ik het
wel belangrijk dat er een goede oplossing komt
voor ons dorp. Uit ervaring weet ik wat er kan
gebeuren als het niet goed gaat. (sluiting scholen,
vervoer per bus naar ander dorp en zo)
Je bent een dag burgemeester: wat ga
je veranderen in Nigtevecht?
Een plek voor de jeugd. Hangjongeren klinkt zo
negatief. Een tijd terug was dit onderwerp van
gesprek in het dorp, maar nu hoor je er weinig
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Procedure Samenwoonschool
Nigtevecht in volle gang
Onlangs organiseerde de gemeente
in het Dorpshuis een ‘inloopavond’
inzake de plannen rondom de Samenwoonschool Deze avond maakte
deel uit van de planologische procedure,
welke
uiteindelijk
moet
leiden tot de realisering van de
Samenwoonschool Nigtevecht op het
volkstuinencomplex.

Kopij- en verschijningsdatum

Bij de keuze voor de volkstuinenlocatie is
het gemeentebestuur niet over één nacht ijs
gegaan. In de keuze hebben, in samenhang met
elkaar, onder meer meegewogen: ligging (deels)
binnen de zogenaamde planologische rode
contour en de mogelijkheden tot de realisering
van een verantwoorde verkeersafwikkeling en
parkeermogelijkheden. Verder was het feit dat
het volkstuinencomplex eigendom is van de
gemeente een belangrijke factor, zowel voor de
financiële kant van het project als ook de factor
‘tijd’. Het alsnog kiezen voor een alternatieve
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locatie zou in ieder
vertraging van het
volstrekt onzeker is
mogelijk zelfs afstel
hebben.

geval tot een ernstige
project leiden, waarbij
of een dergelijk uitstel
tot gevolg zou kunnen

Het ontwerpprojectbesluit lag tot en met 14
oktober 2009 ter inzage. Inmiddels is een
vijftal zienswijzen ingediend, met name over de
gekozen locatie. Burgemeester en wethouders
zullen deze zienswijzen beoordelen en daarop
een reactie gaan geven. Met de indieners van
de zienswijzen zal dan nader overleg worden
gepleegd.
De volgende stap betreft het nemen van
het (definitieve) projectbesluit. Bij dat besluit
wordt rekening gehouden met de ontvangen
zienswijzen en met de tijdens de inloopavond
en de nadien gemaakte opmerkingen. Na
deze besluitvorming wordt de procedure
voortgezet en heeft de burger nieuwe (formele)

mogelijkheden om zijn mening over het
uiteindelijke plan te geven.
De verkeerssituatie en de oplossing van de
mogelijke
parkeerproblematiek
verdient
speciale aandacht. De oplossing zoals die tijdens
de inloopavond is getoond wordt, mede naar
aanleiding van de gemaakte opmerkingen, verder
uitgewerkt. De indeling van de binnenkant van
het gebouw zal de komende periode onderwerp
van overleg zijn tussen architectenbureau,
gemeente en de toekomstige gebruikers. Het
zal daarbij vooral ook gaan om de vertaling van
het gemaakte Programma van Eisen/Wensen
naar het nu voorliggende schetsplan.
Verdere en actuelere informatie over dit
project is te vinden op de website van de
gemeente Loenen: www.loenen.nl (>bestuur
en organisatie, >plannen en projecten,
>scholenprojecten).
Wim Molenkamp
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Graffiti

Najaarsmodeshow

Hij komt….op
21 november!

ontsiert Nigtevecht
In de nacht van 11 op 12 september heeft een groepje onverlaten op
diverse plaatsen in Nigtevecht met lelijke graffiti ons dorp ontsiert. Het
Dorpshuis, de supermarkt, een aantal glasbakken, de Tweemaster en
op een paar huizen stonden de lelijke teksten als “Ginna”, “05/11” te
lezen. Diverse media spreken al van een schadepost van ca 50.000,= om
deze spuitbusterreur te verwijderen. Wij hopen dat deze smerigheid zo
spoedig mogelijk weer verdwijnt.

Om 12.30 uur komt de Stoomboot van Sinterklaas met zijn Pieterbaas. Hij komt bij de pont
in het Adriaan Ameszpark aan.
Onder begeleiding van de band zal hij aanmeren en na een kort gesprekje met de burgermeester,
gaat de Goedheiligman een tocht door het dorp maken. De hele stoet komt om 13.45 uur aan bij
het Cultureel Centrum “Het Dorpshuis”. Daar aangekomen zullen alle kinderen zo snel mogelijk naar
binnen gaan om in de gymzaal plaats te nemen en met zijn allen naar een voorstelling te gaan kijken.
Na de voorstelling komt Sinterklaas op het podium om met de kinderen te praten of ze kunnen een
liedje voor hem zingen. En na afloop krijgen alle kinderen een cadeautje van Sinterklaas.

In de Sleutel 2000 van december 2004 schonken we al eens aandacht aan
deze vernielingen. Het heeft helaas niet geholpen. Een gesprek met de politie
leert ons dat één Nigtevechter heeft bekend betrokken te zijn geweest bij
deze vernielingen, maar dat er meerdere daders waren. De politie geeft aan
nog altijd op zoek te zijn naar de identiteit van deze vernielers. Als u in die
bewuste nacht iets heeft gezien wat kan helpen ook de overige schuldigen
aan te houden kunt u dat melden op telefoonnummer 0900-8844 of op het
nummer van Meldt Misdaad Anoniem 0800-7000.

Een speciaal verzoek van het Sinterklaascomité aan alle ouders;
Dat er géén ouders in de gymzaal achter blijven, ervaring leert dat de kinderen daar
onrustig van worden, het is niet nodig want er zijn gelukkig voldoende begeleiders in de
zaal aanwezig om alle kinderen op te vangen. Uiteraard kunnen de ouders c.q. begeleiders
onder het genot van een lekker drankje in de bar blijven wachten tot alles voorbij is. Volgens
de planning zal dat ongeveer 16.00 uur zijn.
Ook dit jaar heeft de Sinterklaas zijn uiterste best gedaan om voor 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 voorstelling is het helaas niet mogelijk cadeautjes uit te delen.
Moet uw kind tóch onverwachts weg, geef het ons dan vóór de 21e door, wij zullen het dan op naam
apart laten leggen. (Anja de Bruin tel: 253058).

De redactie

Een prettige woonomgeving
Om prettig te kunnen wonen is niet alleen een
goed onderhouden en passende woning van
belang. Uw omgeving, zoals tuin, trappenhuis,
achterpad of plantsoen, telt net zo hard mee.
Die moet schoon, veilig en vertrouwd zijn
zodat u zich thuis voelt in uw buurt. Om dat
te bereiken, is het belangrijk dat bewoners
rekening houden met elkaar, maar ook respect
tonen voor elkaars gebruiken en gewoonten.
Brandgangen en achterpaden
Voor brandgangen en achterpaden geldt dat
de bewoner het stukje dat aan zijn huis grenst,
schoon en onkruidvrij houdt. Zet uw fiets,
brommer of kinderwagen niet in de brandgang
of in achterpaden. Dan kunnen ouders met een
kinderwagen of bewoners die slecht ter been zijn
er moeilijk langs. Bovendien moeten in verband
met de brandveiligheid deze doorgangen altijd
goed begaanbaar zijn.
Tuinen en balkons
Op uw tuin of balkon kijken ook uw
buurtgenoten. Het is daarom belangrijk dat u
ze regelmatig onderhoudt. Zet een balkon niet

vol rotzooi. Laat geen bloembakken buiten uw
balkon hangen maar hang ze aan de binnenzijde.
Denk aan uw onderburen. Snoei regelmatig de
struiken in uw tuin en verwijder onkruid. Uw
buren mogen geen last ondervinden van uw
tuin. Overhangend groen kan lastig zijn voor
voorbijgangers. Gebruik uw tuin ook niet als
opslagplaats.

de daarvoor bestemde plekken. Zorg dat u uw
hond niet te lang alleen laat, als hij daardoor
langdurig gaat blaffen. Schaf voor uw kat een
kattenbak aan, zodat het dier niet in de tuin van
uw buren of in de speeltuin zijn behoefte gaat
doen. Maar ook van andere dieren, zoals vogels
of kleine knaagdieren, mogen uw buren geen
last hebben. U bent daarvoor verantwoordelijk.

Afval
Het spreekt voor zich dat op galerijen,
achterpaden, brandgangen en in tuinen
geen afval geplaatst mag worden. Dat trekt
ongedierte aan en het geeft een onprettige
aanblik. Het is ook onveilig. In geval van nood
kan de brandweer of een brancard er moeilijk
langs. Zet vuilniscontainers aan de straat op de
dag dat het vuil opgehaald wordt. Voor grof
vuil kunt u de gemeente bellen, zie hiervoor de
huis-aan-huis afvalkalender van de gemeente
Loenen.

Feestjes
Geeft u een feestje? Gezellig. Maar laat het ook
voor uw buren gezellig zijn. Licht uw buren van
tevoren in of nodig ze uit. Dat voorkomt irritatie
achteraf.

Huisdieren
Andere bewoners mogen geen last hebben van
uw huisdieren. Laat uw hond daarom uit op

Het Sinterklaascomité Nigtevecht

Op maandag 2 november verzorgt
Justina Mode uit Nigtevecht weer
haar najaarsmodeshow in het
Dorpshuis.
Justina Mode is al 30 jaar gespecialiseerd
in mode voor seniore dames en heeft een
uitgebreide najaars- en wintercollectie
kleding in vrijwel elke prijsklasse.
Op de gehele collectie wordt 50%
korting gegeven. Er zijn deskundige
verkoopadviseuses aanwezig om u te
helpen, ook is er voldoende gelegenheid
om te passen en als het nodig is zal
de coupeuse van het bedrijf de door u
aangekochte kleding op maat maken en
binnen 14 dagen bij u thuis bezorgen.
Graag tot ziens op maandag 2 november
om 14.00 uur. Toegang en een kopje
koffie met cake zijn gratis.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Hannie Udo of Peter
Zandbergen van Justina Mode, telefoon
0294-254213.

Volle bak
voor Dorpsvisie
Het kon ook bijna niet anders, het
Dorpshuis was 13 oktober afgeladen
vol. De 70 stoelen waren volledig bezet
en zo’n 43 belangstellenden hebben de
avond staand en hangend gevolgd. Met
kleurige herinneringsborden aan bomen
en palen in de Raadhuisstraat had de
Dorpsraad ervoor gezorgd dat
deze
avond niet vergeten kon worden.
De Dorpsraad, bestaand uit Kees Neervoort,
Kees Boonacker en Bob ten Hoope, had deze
avond georganiseerd om haar Dorpsvisie voor
de komende 15 tot 20 jaar te presenteren.
Onderwerpen als veiligheid, voorzieningen,
sport en recreatie, cultuur, onderwijs en
ruimtelijke ordening werden door middel
van stellingen gepresenteerd. De ervaren
gesprekleidster van de avond wist aan de

Klussen
Als u gaat klussen, houdt u dan rekening met
uw buren. Boren klinkt behoorlijk door, tot
wel vier woningen. Vertel uw buren dat u gaat
klussen en overleg welke tijden beide partijen
het beste uitkomen. Algemeen geldt: om 22:00
uur stilte!
Mede namens de heer Van Zadelhoff
(oostzijdsestraat), hartelijk dank!
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hand van de stellingen de verschillende
meningen van de toehoorders naar voren te
brengen waardoor er op een constructieve
wijze werd gediscusieerd over Nigtevecht in
de toekomst.
De avond kreeg een knallend slotakkoord
nadat er op persoonlijke titel door o.a.
Dennis Jannette Walen en Klaas van der Lee
een zienswijze werd gepresenteerd voor een
nieuwe locatie van de Samenwoonschool,
gesitueerd aan het begin van de Klompweg,
naast de witte Boerderij. De meningen
daarover waren sterk verdeeld.
Het concept van de dorpsvisie is na te lezen
op www.dorpsraadnigtevecht.nl/nieuwbrief.
php. Uw mening kunt u schriftelijk sturen
naar Bob ten Hoope, Dorpsstraat 56 of mailen
naar info@dorpsraadnigtevecht.nl

Geschiedenis
herhaalt zich in
Nigtevecht

Otten’s historie

In de voetsporen van je familie treden lijkt in
Nigtevecht heel gewoon. Toen in april 2001 een
nieuwe voorzitter bij de VV DOB gevonden moest
worden werd dat gezocht en gevonden in de lijn
van de familie Vonk. Arie Vonk heeft dit geheel in
stijl gedaan. Nu neemt hij afscheid door drukke privé
werkzaamheden elders. VV DOB weet vervolgens
weer een andere Nigtevechtse voetbalfamilie aan
te spreken op hun verbondenheid bij de club. Bart
de Ridder is bereidt om in de voetsporen van zijn
vader, Jan de Ridder te treden. Bart is ad interim tot
de algemene vergadering, die op 28 oktober in de
DOB kantine heeft plaatsgevonden. Daar heeft hij
zich kandidaat gesteld voor de functie en we gaan
er bij het ter perse gaan van deze Sleutel natuurlijk
van uit dat hij is gekozen. Bart succes….

Deze keer een geheel ander onderwerp dan wat u van mij gewend bent. Iemand in onze
gemeente heeft mij gevraagd of ik iets kon vertellen van de periode 1940-1947 over het voetbal
in Nigtevecht. De jaren 1939 t/m 1945 waren mijn schooljaren die ik op de Openbare Lagere
School heb doorlopen. Het voetballen was toen al bij veel jongens een grote liefhebberij. In de
oorlogsjaren hadden wij met een groep medeleerlingen een voetbalclub opgericht, die de naam
O.K.B. droeg (Op Klompen Begonnen). Een toepasselijke naam, want van voetbalschoenen
hadden wij nog nooit gehoord, op klompen of sokken werd het spel gespeeld. Een echte voetbal
ontbrak, meestal werd er gespeeld met een grote kaatsiebal.
Het grasveld waar we konden spelen was gelegen aan de Kanaaldijk Oost. Eigenaar was familie
G. Vendrig, die ons toestemming had gegeven om op de middelste akker onze voetbalkunsten
te vertonen. Om er te kunnen voetballen moesten we een loopplank hebben om over de sloot te
komen, plus vier doelpalen, die beschikbaar werden gesteld door de heer A. Vonk (grootvader van
voorzitter Arie Vonk). Wilden we voetballen dan moesten wij eerst de plank en de palen heen en
weer sjouwen van de punt van het dorp naar het speelveld, wat ongeveer 500 meter was.
De oprichting was een feit, het bestuur werd gekozen en de contributie vastgesteld op één
dubbeltje per week. Helaas was deze club geen lang leven beschoren daar de penningmeester er
met de kas vandoor was gegaan.
In de zomer van 1945, dus na de oorlog, had ik van wagenmakerij familie J. Robijn een echte
voetbal gekregen. Dus maar weer aan het oprichten van een club begonnen. Het spel werd
gespeeld op een kamp land van Rijkswaterstaat, dat bestemd was voor de verbreding van het
Merwedekanaal. Door met een echte voetbal te kunnen spelen was het spelplezier veel groter.
Ook kwamen wij erachter dat de bal min of meer ouderdomsverschijnselen had, want na één
wedstrijdje was hij meestal lek en dan was het weer plakken! In het jaar 1947 is toen onze huidige
voetbalvereniging opgericht: D.O.B. (Door Oefening Beter).
Hier wil ik nu eindigen, maar u toch melden dat wij met beperkte middelen veel plezier hebben
beleefd. Foto’s uit die jaren ontbreken helaas, maar ik hoop dat degenen die deze periode samen
met mij hebben meegemaakt dit met plezier zullen lezen.

De redactie.

Kiek op Nigtevecht
De zomer is definitief voorbij. Heeft u
mooie foto’s kunnen maken in Nigtevecht
of van de omgeving? Bewaar ze dan
goed want als de lente volgend jaar gaat
beginnen kunt u ze weer inleveren voor
‘Kiek op Nigtevecht’, de tentoonstelling
van zomerfoto’s uit Nigtevecht.
Dit keer willen we naast de wedstrijd voor de
mooiste, leukste en meest bijzondere foto, de
tentoonstelling nog mooier maken door u ook
in de gelegenheid te stellen foto’s in te sturen
waar u zelf trots op bent. Het mogen er zes zijn.
Dit opgeteld bij de drie voor deelname aan de

aanleiding om eens te polsen of er mensen zijn
die belangstelling hebben voor een (bescheiden)
fotoclub. Te beginnen met eens in de twee
maanden een avond. Hoe zo’n avond er uit gaat
zien en waar we het precies over gaan hebben
willen we met de ‘fotografen in de dop’ op de
eerste bijeenkomst bespreken.
Dus vind je het leuk om meer met je hobby
te gaan doen, geef je dan op. Een kaartje of
email is genoeg. Vermeld je naam, e-mailadres
en telefoonnummer en eventueel wat jij leuk
zou vinden voor zo’n fotoavond. Doe dit vóór
1 november!! Je ontvangt dan hierna bericht

wedstrijd, maakt dat u maximaal 9 foto’s kunt
inleveren. Niet meedoen aan de wedstrijd maar
wel showfoto’s inleveren mag natuurlijk ook. In
het begin van volgend jaar zullen we u verder
op de hoogte brengen.
We worden regelmatig aangesproken door
mensen die uitkijken naar de volgende
tentoonstelling. Dat enthousiasme was voor ons

van de uitslag.
Het e-mailadres is creatiefnigtevecht@hotmail.
com. (geen punten of streepjes in het adres!!) of
je gooit een kaartje/briefje door de brievenbus
van Raadhuishof 3 of 5. Joke Baks en ik hopen
op veel reacties.				
		
Truus Brouwer

Collecte MS Fonds

Consultatiebureau
in Nigtevecht

weer open!
Hoera! Het consultatiebureau is door
inspanningen van gemeente, dorpsraad,
dorpshuis, WMO raad en Zuwe weer open!

Ome Henk

Cabaret: Zaterdag 28 november 2009,

Klaas van de Eerden

Niet meer weg te denken van ons Nigtevechtse theaterpodium is Klaas van der Eerden. Hij is
weer terug met een flitsend nieuw humoristisch en muzikaal programma. Alleen met zijn eerste
programma stond hij niet in Nigtevecht, maar toen was ons Dorpshuis nog niet verbouwd.
De try-outs van zijn nieuwe voorstelling ‘Schwalbe’ zijn inmiddels in volle gang en het is nu al een
hilarische voorstelling. Naar het oordeel van zijn impresariaat zou dit wel eens zijn beste programma
tot nu toe kunnen gaan worden. Ras-entertainer Klaas haalt ook dit keer weer alles uit de kast om
de zaal compleet uit haar dak te laten gaan. Muzikale hoogstandjes, gestoorde typetjes, hilarische
verhalen, Klaas laat geen kans onbenut om het publiek aan zijn voeten te krijgen. Dat hij dan hier
en daar een vette schwalbe moet maken draagt alleen maar bij aan de feestvreugde.
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Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met
vlaggenmasten of vlaggenstokken die tijdens
de collecteweek van 23 t/m 28 november de
vlag van het Nationaal MS Fonds willen hijsen.
We weten niet hoe MS ontstaat of hoe we
het kunnen genezen of voorkomen. Maar
lijdzaam toezien hoe steeds meer mensen ziek
worden……dat mogen we niet. Daarom zet het
Nationaal MS Fonds zich in om zoveel mogelijk
patiënten te ondersteunen. U ook?
Wilt u zich aanmelden als collectant, wilt u een
vlag hijsen of heeft u andere vragen? Neem
contact op met het Nationaal MS Fonds, 010591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl of
doe een donatie op giro 5057.

Nigtevechters steken de 		
helpende hand uit in Oeganda

Nigtevechts Festijn

Interview:

Het was een geweldig feest, vorig jaar op
8 november in het Dorpshuis. Mede dankzij
de gulle giften van vele bedrijven konden
we top entertainment neerzetten!

“Er zal twee weken aan één stuk worden gewerkt.
Maar dan moet de fundering al klaar zijn, anders
gaat het niet lukken. Daarom gaat Coen (van
Zadelhoff. red) er al een paar maanden van
tevoren heen om kwartier te maken. Na die twee
weken noeste arbeid gaan we er nog een week
rondtrekken om ook iets van het land te zien.”
De club heeft al een bouwcommissie en een
reiscommissie. “De onderlinge taken werden vrij
makkelijk verdeeld. We zien er al erg naar uit.”

Al sinds 2000 loopt het Project “Helpt u hopen”.
Op initiatief van de diaconie ondersteunen
diverse Nigtevechters een school in Oeganda en
hun kinderen. Tot nu toe ging dat voornamelijk
financieel. Door het succes van dit project groeit
het aantal leerlingen gestaag en is de behoefte
om naast de school een lerarenverblijf te bouwen.
Komende zomer gaan letterlijk de mouwen
omhoog. Volgend jaar juli zullen minimaal 15
Nigtevechters op reis gaan naar Oeganda om
daar ter plaatse te gaan meebouwen aan een
lerarenverblijf van de school. Natuurlijk een
prachtig initiatief op zich, maar ook een avontuur
waar wij van de Sleutel 2000 redactie meer van
wilden weten.

Jacobien’s schoonzus Nambi geeft les op de
basisschool in Oeganda. Zij zal daar ter plaatse
veel regelen. Coen van Zadelhoff is er ook al
geweest, dus de link was zo gelegd. Jacobien
vervolgt: “Het is best een avontuur, dus we
moeten ons goed voorbereiden. Omdat Sam’s zus
er zit hebben we al goed contact daar en kunnen
we op afstand al voorbereidingen treffen. Hier in
Nederland loop je als je misgrijpt gewoon even
naar de bouwmarkt, maar dat ligt daar gewoon
anders.” Tijdens het gesprek komen de drie er
achter dat het cement niet in een molen, maar
gewoon met de hand in een ton gemaakt moet
worden. “We nemen best ook wat gereedschap
mee hoor,” stelt Henk gerust.

Naar aanleiding van dit succes heeft de
organisatie besloten om elk jaar een
soortgelijk feest te organiseren. Om alles in
goede banen te kunnen leiden is er een stichting
opgericht genaamd Stichting Nigtevechts Festijn.
Het doel van de stichting is het vermaken van
de inwoners van Nigtevecht en nabije omtrek.
Ook zullen we elk jaar een donatie doen aan
een goed doel!
Dit jaar zal het Nigtevechts Festijn op 13
en 14 november losbarsten. Het programma
op vrijdag 13 november is voornamelijk bedoelt

Voor dit project is veel geld nodig. Dus liep de
groep op 10 oktober de Herfstdagtocht in Berg en
Dal als sponsortocht: 40 kilometer door de bossen.
In de wandelwereld staat deze tocht bekend als erg
zwaar. “Hoeveel we hebben opgehaald weten we
nog niet exact maar ook dit draagt weer een mooi
bedrag bij. Het was geen makkelijke tocht, maar
we hebben erg gelachen”

voor de inwoners van ons mooie dorpje. Deze
avond begint om 21.00 uur in ons dorpscafé het
Wapen van Nigtevecht
en zal een echte Hollandse Avond worden, met
optredens van zangeres Tante Annie, DJ Titus en
onze eigen dorpszanger Marco de Kramer.
De zaterdagmiddag = kindermiddag! Van 14.00
uur tot 17.00 uur in het Dorpshuis zal Joan’s
Kindershow een spetterend optreden geven!
Ook is er een hele maffe maar o zo grappige
clown aanwezig. En om de boel helemaal af
te maken hebben we DJ VINNIE gevraagd. Hij
zal de kinderen vermaken met zijn spetterende
beats!
We hopen dat jullie er allemaal zijn en uiteraard
kost het geen centjes om binnen te komen!

Voor de zaterdagavond hebben we alles uit
de kast getrokken met De Sensatie uit België:
The Boozers. Kijk vast maar eens op www.
theboozers.be hoe geweldig deze band is!
Afgewisseld met onze eigen DJ GO van Groove
Productions zal het aan de muziek op deze
avond niet liggen! Ook hebben we nog special
guests op het programma staan.
Iedereen is welkom op deze avond dus nodig
gerust alle vrienden en kennissen uit!
Kaarten zijn inmiddels verkrijgbaar op bij
Café het Wapen van Nigtevecht, Dorpshuis
Nigtevecht. Attent Supermarkt Nigtevecht en
Intersport Bijvoet Weesp.
Stichting Nigtevechts Festijn

Sleuteltjes
Verloren
Felgroene kinderjas (jongen)
tel 295789

De Sleutel 2000 ondersteunt dit project van
harte en natuurlijk zijn we nieuwsgierig hoe het
deze ploeg de komende maanden vergaat in de
aanloop naar de reis en natuurlijk houden wij u
op de hoogte; ook na hun terugkeer. En om het
een succes te maken melden we natuurlijk ook
het bankrekeningnummer waarop u deze club
financieel kan ondersteunen: 34 31 53 882 o.v.v.
bijdrage project Oeganda.

Te koop
Aanhangfiets, 50 euro,
Tel 295789
Te koop
Damesfiets, Batavus, 8 versnellingen,
handremmen en nieuwe banden
tel 253806

De redactie.

Stoelendans gemeentelijke
herindeling nadert einde

Tegenover mij zitten Jacobien Kalule, Janda van
Zadelhoff en Henk Holtmanns. Zij zijn drie van
de minimaal vijftien Nigtevechters die volgend
jaar de reis naar Oeganda zullen maken en
daar eigenhandig het lerarenverblijf zullen gaan
bouwen. Ik vraag: “Ddat je met geld projecten in
Afrika ondersteunt is op zich niets nieuws, maar
hoe kom je op het idee om letterlijk in het vliegtuig
te stappen”? Janda zegt:”We kregen inspiratie
van een groep jongeren uit Loenen die iets
dergelijks in Peru hadden gedaan. We hebben het
met elkaar er over gehad of ook vanuit Nigtevecht
een groep jongeren ook zoiets zouden kunnen
ondernemen, maar gaandeweg kwamen we tot
de conclusie dat we het zelf gingen doen.” En de
keuze voor een project was niet moeilijk.

Loenen zal niet zelfstandig blijven operenen in de toekomst, dat is zeker. Maar met wie we
verder gaan in de toekomst is onzeker. De gemeenteraad van Loenen heeft een primaire
voorkeur uitgesproken om samen te gaan met Breukelen en als dat niet kan, dan met
Maarsen erbij. Maar dan moet je gewenste partner, Breukelen, wel hetzelfde willen anders
gaat het niet goed met het huwelijk. Gelukkig heeft Breukelen een primaire voorkeur om
met Loenen en Maarssen samen te gaan. Een prima oplossing zou je denken, ware het
niet dat staatsecretaris Bijleveld ook tevreden moet worden gehouden. Zij wil het liefst
een grote Vecht en Venen gemeente waarin Loenen samen gaat met Breukelen, Abcoude
en de Ronde Venen (Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen). Abcoude is het met de staatsecretaris
eens. Wat de Ronde Venen wil is nog niet duidelijk. Wat het ook wordt, vanaf 1 januari
2011 is Loenen niet meer zelfstandig. Wie luistert er dan naar de Nigtevechters?
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Te Koop
Caravanluifel Dorema met uitritsbare
zijwanden (ramen)
Omlooplengte 875 – 880 + tochtflap
voor onderkant caravan
Als nieuw, slechts 6 dagen gebruikt
Voor info: H. Valkenburg tel: 0294 – 254173
Te koop
Blauwe Easywalker + accessoires (2001).
25 euro. Tel: fam. Stroeken, 295919
Gevonden
Tijdens het septemberfeest op de Tweemaster
een sleutel aan een Keycord,
info bij Inez Tammens tel 252786

