Nigtevechtse Achterklap:

Yuri Dalmulder

Statiegeld

Het tweemaandelijkse huis-aan-huisblad voor Nigtevecht

w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l

voor DOB jeugd

Op zaterdag 9 januari 2010 zamelt DOB
weer huis-aan-huis uw lege statiegeld
flessen in. Spaar daarom vanaf nu uw lege
statiegeld flessen op en plaats deze vanaf ’s
ochtends 9:00 uur bij de voordeur, want wij
weten er wel raad mee. De opbrengst is voor
diverse jeugdactiviteiten van v.v. DOB. De
jeugdleiders en spelers trekken in karavaan
door het dorp en danken u bij voorbaat heel
vriendelijk voor uw gulle giften. Vorig jaar
bedroeg de opbrengst maar liefst € 460.
Zullen we dit overtreffen? Ja toch!

Terugblik 2009
en vooruitkijken op 2010
We zien na het vertrek van de
Goedheiligman de kerstverlichting al
weer in het straatbeeld verschijnen
en de bomen worden alweer versierd.
Tijd voor melancholische terugblikken
op 2009 en vooruitkijken naar hopelijk
een goed en gezond 2010. Ook voor
ons als redactie.

Jeugdcommissie v.v. DOB

Kopij- en verschijningsdatum
Deze keer beantwoord Yuri Dalmulder,
een jonge ondernemer uit ons dorp,
de vragen van de redactie!
Hoe ben je in Nigtevecht terecht
gekomen?
Op 3-jarige leeftijd ben ik met mijn ouders
en mijn broer Casper, vanuit Weesp naar
Nigtevecht verhuist. Omdat het hier plezierig
wonen is, hebben mijn vriendin Karin en ik
besloten om hier 6 jaar geleden een huis te
kopen.
Wat doe je voor de kost en waarom?
Casper en ik hebben sinds 2007 een bedrijf
opgericht in grond- weg- en waterbouw. Beide
hadden we zo’n 10 jaar ervaring in dit werk en
leek het ons een uitdaging om hier ons eigen
idee aan te geven.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Nigtevecht kent meerdere mooie plekken. De
Vecht is een favoriete plek waar we in de zomer
graag varen en zwemmen. Aan de Aetsveldsche
polder heb ik goede herinneringen. Schaatsen,
slootje springen en vogels kijken waren mijn
favoriete bezigheden.
Wat was het mooiste moment in je
leven?
Er zijn meerdere mooie momenten in mijn

leven, bijvoorbeeld onze mooie reizen. Echt
één mooiste moment heb ik nog niet.
Wat mis je in Nigtevecht?
Bomen. Fijn zou het zijn als er meer aandacht besteed wordt aan het groen in onze
omgeving.
Wat is je favoriete muziek, thuis
of in de auto?
Graag luister ik jaren 80 muziek.
Wat houdt je nu bezig in het nieuws?
De snelle verandering van het klimaat vind ik
verontrustend. En de recessie is tevens een
onderwerp dat mij bezig houdt.
Je bent 1 dag burgemeester:
wat ga je veranderen in Nigtevecht ?
Dat staat eigenlijk al vermeld onder ‘wat mis
je in Nigtevecht’.
Ook zou ik zorgen voor meer
parkeergelegenheid op diverse plekken.
Aan wie uit Nigtevecht gaan we
deze vragen de volgende keer stellen
en waarom?
Aan Cees Schipper. Cees woont al geruime
tijd in Nigtevecht en zet zich in voor
Streekbelangen/Nigtevecht plus en is zeer
actief in het groene hart.
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2009 was onder andere het jaar van het in de
koelkast zetten van de JOP, onze buren in Weesp
haalden landelijke pers dankzij een slechte grap
van twee pubers waardoor ook in Nigtevecht

met argusogen naar alle onbekenden rondom
onze scholen werd gekeken. Onze Nigtevechtse
pont hield de gemoederen bezig; wat voor
een soort zou er komen? De plannen voor
Garsten Noord werden ruim besproken, de
lichten op de klok van de kerktoren kwamen
terug. De samenwoonschool krijgt langzaam
contouren, het dorp kreeg bezoek van een paar
graffiti artiesten en een groep Nigtevechters
presenteerden hun visie op de toekomst in
de dorpsvisie. En dat allemaal in een tijd van
economische – en financiële crisis.
Wat ons komend jaar 2010 gaat brengen is

een raadsel. Eén ding is zeker: wij vieren ons 2e
lustrum. De Sleutel 2000 is volgend jaar 10 jaar
oud en dat zullen we niet ongemerkt voorbij
laten gaan. En wat we daarmee bedoelen is één
van de vele verrassingen van na oud-en-nieuw.
Vanzelfsprekend wensen wij u allemaal
bijzonder veel liefde, voorspoed en gezondheid
in ons jubileumjaar en hopen u weer met zes
leuke edities te verpozen. Geniet van alles in
2010!
De redactie

COLOFON
Redactie
Alfred Kersbergen 		
Frans Govers 		
Pieter Tammens 		
Rob Thijssen 		
Walter Bakker 		
Annelieke Sijbesma 		
E-mail: info@sleutel2000.nl
Opmaak en vormgeving
Ursula Stroeken		

Op zoek naar de
knapste klas van Nederland

25 3169
25 1990
25 2786
25 2624
29 5789
25 3030

De Nationale Wetenschapsquiz Junior is een jaarlijks terugkerend programma
van de VPRO. Ze gaan ook dit jaar weer op zoek naar de knapste klas van
Nederland. In de juniorquiz strijden vier basisschoolklassen met elk een
klassenvertegenwoordiger om de eretitel en een ontdekkingsreis voor de
hele klas. De editie van 2009 wordt op zondag 20 december om 17.20 uur op
Nederland 3 uitgezonden. We roepen iedere Nigtevechter op te gaan kijken,
want De Tweemaster doet deze editie mee.

29 5919

Druk
DSS Achter de Grachten ~ Weesp
Met dank aan de sponsors:
Van Zadelhoff • Dentima • Woningstichting
Wuta • Compromis Tankvaart BV • Sprotrans
• Ten Have • www.geboortewinkel.nl • Avalancha IT • Franssen Corporate Finance / Via
Vorm • Kinderopvang De Boerderij • EDM
Media • ALLSAFE • Justina Mode •

De klassenvertegenwoordigster van de Tweemaster is Joosje Gorter. Zij neemt het samen met
haar klas op tegen kinderen van CBS De Vliet uit Klaaswaal, G.J. van den Brinkschool uit
Wageningen en OBS Cranendonck uit Maarheze. Kijken dus, spannend wie er gaat winnen.
De redactie

Woningstichting
Woningstichting Wuta
Wuta •• Van
Van Zadelhoff
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Sleutel 2000 redactie is een
werkgroep van Stichting het
Dorpshuis Nigtevecht
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Help brandweer Loenen uit de brand!

Nigtevecht 2,5% sterk

Brandweervrijwilligers wonen en/of werken in de gemeente Loenen en zetten zich naast hun dagelijkse werkzaamheden in voor de veiligheid
van inwoners en bezoekers van de gemeente Loenen. De vrijwilligers worden opgeleid en geoefend om hun taak op een goede en veilige
wijze uit te kunnen voeren.

Wat blijft erover van Nigtevecht bij de
gemeentelijke herindeling? Niet meer dan
2.5%. De nieuwe gemeente BreukelenMaarssen-Loenen zal meer dan 62.000
inwoners hebben. Van die 62.000 inwoners
zal zo’n 2,5% zich Nigtevechter mogen
noemen. Er zijn dus minder dan 1600
Nigtevechters.

Het lijkt zo vanzelfsprekend, je belt in geval van brand naar alarmnummer 112 en binnen een paar minuten arriveert de brandweer. Wat men
zich daarbij niet altijd realiseert is dat de uitrukdienst van de brandweer volledig wordt ingevuld door vrijwilligers.
Brandweer Loenen is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers
voor de posten Loenen a/d Vecht en Nigtevecht! Mannen en
vrouwen tussen de 17,5 en 45 jaar die zich willen inzetten voor
de veiligheid van zichzelf en van anderen.

Op cbs.nl zijn op postcodegebied 1393,
interessante cijfers te zien over ons dorp.
Ons postcodegebied telde per 1 januari 2008
1590 inwoners, met in totaal 5 vrouwen
meer dan er mannen in Nigtevecht zijn.
We hebben 645 huishouden,waarvan 155

Ben jij geschikt voor de brandweer?
Als je onderstaande vragen met ‘ja’ kunt
beantwoorden dan is brandweerwerk wat voor jou.
• ik wil iets zinvols doen voor de samenleving
• ik hou van teamwerk
• ik ben gezond
• ik heb een goede conditie
• ik sta stevig in mijn schoenen
• ik ben praktisch ingesteld
• ik ben tussen de 17,5 en 45 jaar

Opbrengst collecte
Dierenbescherming 2009
De opbrengst voor de Dierenbescherming bedraagt dit jaar € 787,15. Een mooi
bedrag waarmee we de dieren kunnen blijven steunen.We hopen volgend jaar ook
weer op uw steun te mogen rekenen.

Kijk voor meer informatie over de functie van vrijwilliger op de website www.brandweerloenen.nl of neem tijdens
kantooruren contact op met Theo Kranenburg, medewerker preparatie, op telefoonnummer 0294-236205.

Hartelijk dank aan alle collectanten voor jullie inzet en graag tot volgend jaar.
Anja Masmeijer

				
Oranjevereniging
Jaarvergadering

Zoals elk jaar houdt de Oranjevereniging in januari haar jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering mag iedereen vragen stellen over het beleid en de financiën en wordt het
nieuwe bestuur vastgesteld. De vergadering is openbaar. Iedereen is van harte uitgenodigd
op maandag 11 januari 2010 vanaf 20.30 uur in het Dorpshuis.
Oranjevereniging Nigtevecht

Feest bij de

Nierstichting!

Kerst in Nigtevecht
Op Kerstavond 24 december (22 uur) en op 1e kerstdag 25 december (10 uur) vieren
we in onze Dorpskerk Kerst.
De Kerstnachtdienst wordt extra opgeluisterd door onze Cantorij en het Koperensemble uit
Weesp en na de dienst is er warme chocolademelk met kerstkransjes. Op Kerstochtend geven
de Spoorzoekers een extra bijdrage aan de dienst met onder andere een kerstspel. Iedereen
is (net als altijd) van harte welkom om deze diensten mee te vieren!!!
Protestantse Gemeente Nigtevecht

eenpersoons huishoudens, 210 huishoudens
zonder kinderen en 280 huishoudens met
kinderen. Qua leeftijd is Nigtevecht een jonge
gemeenschap. De leeftijsopbouw kent 22%
van 0 – 14 jaar oud. 13% is ouder dan 65 jaar.
In Nederland is dat respectievelijk 18% en
15%. De grootste leeftijdsgroep in ons dorp
is 45-64 jaar oud met 30%. Nigtevecht is niet
arm. Gemiddeld verdienen we € 24.200 per
jaar. In Nederland is dat gemiddeld € 18.600.
31% van de Nigtevechters verdient minder
dan € 13.900 en 35% verdient meer dan
€ 24.300 per jaar. In Nederland zit 40% in de
lage categorie en 20% in de hoge inkomens
categorie. Leuk om te weten, nietwaar?

Beste Nigtevechters,
De Oranjevereniging heeft de afgelopen feestweken allerlei activiteiten georganiseerd waarbij
enkele creatieve breinen prachtige verkleedkostuums hebben ontworpen en gemaakt.
Deze verkleedkostuums bewaren wij om eventueel over enkele jaren weer te kunnen gebruiken,
maar………….
Misschien heeft iemand van jullie binnenkort wel een feestje of wil iemand een feest organiseren
waarbij mensen verkleed dienen te komen. Neem dan contact op met Kim (of iemand anders van
het bestuur) en vraag naar de mogelijkheden om een verkleedkostuum van de Oranjevereniging
te “huren”. Afhankelijk van wat je leent zal er een klein bedrag gevraagd worden. Dit geld zal
gebruikt worden om hopelijk nog spectaculairdere festiviteiten met nog fraaiere kostuums in de
feestweek te kunnen organiseren.

Beschuit
met muisjes
Chevano is geboren
op 16 november 2009;
zoon van Fahrettin Gitgel
en Diana Cornelissen

Heeft u dit stukje gelezen en denkt u nu: ”op zolder heb ik ook nog allerlei attributen en of
kleding liggen die gemakkelijk als verkleedkostuums gebruikt kunnen worden”.(boerenkiel,
Batmanpak of piraten outfit) Aarzel dan niet als u dit weg wil doen, maar neem ook contact op
met Kim (of iemand anders uit het bestuur). Wij komen dan graag deze spullen ophalen om ze
later in de feestweek te kunnen gebruiken bij een van onze activiteiten.

Quin is geboren op
2 december 2009; zoon
van Barbara Brouwer
en Aran Labrijn

Met vriendelijke groet
Bestuur Oranjevereniging Nigtevecht
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In september 2009 had de Nierstichting
afdeling Nigtevecht drie dingen te vieren,
namelijk:
1 Els de Ridder collecteert al 25 jaar voor de
Nierstichting. Dit vinden we een hele prestatie
en daarom kreeg zij namens de Nierstichting een
collectebusje en een bos bloemen uitgereikt
2 Anja de Bruin collecteert al 15 jaar. Ook dit is
al een hele tijd waar een bloemetje ook zeker
op zijn plaats is.
3 De mooie opbrengst van € 1.004,00 van de
collecte 2009.
Wij willen iedereen bedanken en wilt u net als
Els en Anja collectant worden meldt u dan aan
bij Laura Koningen. Tel: 253052.
Met vriendelijke groet,
Laura Koningen

Otten’s historie
Met deze wil ik u vertellen over de muziekvereniging “Juliana” in de jaren van haar
bestaan. Op 16 december 1909 werd opgericht de Algemene Muziekvereniging “Juliana”
te Nigtevecht, goedgekeurd bij koninklijk besluit, staatsblad nummer 245 van 20 oktober
1910. De vereniging bestond toen uit 14 leden. De notulen die sinds de oprichting waren
opgeschreven zijn niet meer volledig. Er zijn namelijk 6 bladzijden uitgeknipt. Waarom dit
gedaan is blijft een raadsel, dit is niet meer te achterhalen. Vervolgens leest men in deze
notulen dat de heer M.H. Ladéé de vereniging financiële steun gaf. Dit blijkt ook uit alle
besluiten die met toestemming van hem werden genomen. De eerste voorzitter was de
heer J. Nanning, secretaris de heer D. Groot, penningmeester de heer J.R.B. Bolderdijk. In
1915 werd een aanvraag gedaan om als lid tot de Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen
in de provincie Utrecht te mogen toetreden, dat verleend werd. Op 25 januari 1915 werd
de heer C. Hennipman, na vijf stemmingen de nieuwe voorzitter. Op 5 maart 1915 werd
de heer Arie Vonk, met 13 stemmen vóór, lid van de Vereniging “Juliana”. Hij kreeg later
zes zonen die allen een muziekinstrument bespeelden. De heer Vonk is de overgrootvader
van de huidige generatie.
Op 16 juni 1944 ben ik lid geworden van de Vereniging “Juliana”. Mijn broer Piet drie jaar
later en broer Arie, de meest getalenteerde van de drie, begin 1951. Dirigent toen was de
heer J.J. Dokkum uit Vreeland, die ons allen heeft geleerd een instrument te bespelen. In
de jaren 1945 en daarna was het een bloeiende vereniging en werd aan vele concoursen
deelgenomen. Enkele wil ik benoemen: Diemen 1946-1947, Maarssen, Elst en Nijkerk. De
vereniging telde toen ongeveer 50 leden. Het niveau: afdeling Uitmuntendheid, daarna
Ere-afdeling.
Het 50-jarig bestaan der vereniging werd gevierd op 19 december 1959 met een receptie
in Café ’t Rietnest, met groot succes. Een fijne tijd, elke vrijdagavond repetitie van 20 tot 22
uur in het verenigingsgebouw. Het 70-jarig bestaan werd gevierd op 8 december 1979 in
de Hervormde Kerk met medewerking van het Interkerkelijk Zangkoor onder leiding van de
heer Kamminga. De solozang werd verzorgd door mevrouw C. Otten, begeleid op piano
door Hans Welle. Eenieder kon terugzien op een zeer geslaagde muzikale avond.
Na deze prachtige muzikale jaren kwam er een terugval in het aantal leden. De oorzaak
hiervan was waarschijnlijk een té professionele aanpak. In de jaren tachtig is de vereniging
ter ziele gegaan, dit tot groot verdriet van broer Arie en velen in ons dorp. Einde van
een prachtig muziekcorps “Juliana”, waar in ons dorp grote waardering voor bestond, zal
waarschijnlijk nimmer terugkeren.
Ome Henk

Nigtevechts Festijn 2009

Wie worden de

Nigtevechtse
muziekkenners
2010?

Het Nigtevechts Festijn wat werd gehouden
op 13 en 14 november is een groot succes
gebleken. De start van het feestweekend
op vrijdag in ons dorpscafé begon al goed,
het café stond vol!

We weten het na de 2e editie van de
Nigtevechtse muziekquiz 6 februari 2010 in
het Dorpshuis.

Marco de Kramer en Tante Annie op het
podium, kaas en worst, rood/wit/blauwe en

kindershow van Joan en clown Wimpie, bekend
van Kidzcity in Utrecht. Bijna alle kinderen
hebben meegedaan aan de kleurwedstrijd, de
winnaars mochten een echte wedstrijdbeker
in ontvangst nemen. De verkoop van de beren
en sleutelhangers is ook goed verlopen, er zijn
ruim 30 beren verkocht waarvan de gehele
opbrengst naar de Stichting KiKa gaat.

oranje verlichting boven de bar… het werd een
Wij nemen u die avond weer mee in een
muzikale reis door de laatste 60 jaar en
toetsen de deelnemers op hun muzikale
kennis in de meest brede zin van het
woord. Het winnende team kronen wij tot
“Nigtevechtse Muziekkenners van 2010”.
En zonder publiek geen sfeer dus naast de
deelnemers nodigen wij iedereen van harte
uit de teams te komen aanmoedigen.

avond om niet snel te vergeten!
De kindermiddag op zaterdag werd ook goed
bezocht, ruim 100 kinderen genoten van de

Zaterdagavond was het lekker dansen en
swingen met de “Boozers”, deze Belgen wisten
een mooie show neer te zetten. Afgewisseld
met de meiden van Female Hollandia (bekend

van de Gerard Joling concerten) was ook
deze avond zonder problemen verlopen en
hebben de 315 bezoekers het erg gezellig
gehad gezien de vele leuke reacties die we
mochten ontvangen.
Hierbij willen we graag alle bezoekers en
sponsors bedanken dat we dit Festijn mogelijk
konden maken!
In 2010 zal het Nigtevechts Festijn
plaatsvinden in het eerste weekend van
november.

www.innigtevecht.nl
Welk woord lees je bij een eerste blik op dit websiteadres? Iemand zei ‘innig’.
En dat is precies waar het om gaat; een innige, betrokken band met Nigtevecht
bouwen. Deze website wordt gebouwd om mensen te informeren over het leven
‘in Nigtevecht’

De details voor het inschrijven volgen nog.
Houdt u de leaflet bij het Dorpshuis, bij de
Attent en op het raam van Klein Muiden 53
in de gaten.

Het moet een site worden waar je kunt zoeken naar: links van organisaties, verenigingen,
clubs en Nigtevechtse ondernemers. Waar je kunt zien wanneer er in het Dorpshuis iets te
doen is, welk telefoonnummer de nieuwe oppascentrale heeft of wie er een leuke cursus
geeft. Aankondigingen van het Gemeentehuis of de Dorpsraad. Informatie voor oud en jong
en nog veel meer ….

Kanaaldijk
wordt opgeknapt
De raad heeft een beslissing genomen om de
weg duurzaam op te knappen. Om dit goed
voor te bereiden hebben we tijd nodig om het
werk aan te besteden en in een goed jaargetijde
te kunnen uit voeren, zodat de kwaliteit bij
verbetering gewaarborgd is. U begrijpt dat
als er in eind oktober een beslissing genomen
wordt, er tijd nodig is om alles te organiseren.
Wij zijn ook van mening dat de huidige staat
van de weg onvoldoende is. Daarom is besloten
om de slechtste gedeeltes tijdelijk te vervangen
met nieuw asfalt, zodat weg tijdelijk veilig is. In
maart-mei 2010 zal de weg volledig opgeknapt
worden. Voor de duidelijkheid: gemeente
Loenen heeft contact opgenomen met
Gemeente Weesp om asfaltwerkzaamheden
samen uit te voeren. Weesp voelde hier niets
voor en wilde dit zelf doen.
Bron: Carel Smits, projectleider Civiele
Techniek, gemeente Loenen

Hondenbezitters!
Dringende oproep om uw hond niet in en
rondom de speeltuinen (Garstenstraat en
Petersburg) te laten poepen en plassen,
ook niet aan de slootkant. Bij een
ongewild hondenongelukje graag het
lichaamwarme uitwerpsel oprapen, in
een zakje doen, dit mee naar huis nemen
en daar weggooien. Het is werkelijk té
smerig voor woorden, de laatste tijd. Zeer
regelmatig staan wij met tandenstokers
de schoenzolen van onze kinderen te
ontdoen van hondenpoep en dat vinden
wij heel vies. Dank u!
De redactie

Wanneer je nu www.innigtevecht.nl opzoekt zul je zien dat er nog niet veel informatie te
vinden is. Dat is niet voor niets. Alle Nigtevechters worden van harte uitgenodigd om mee te
bouwen; welke informatie zou je zelf graag op deze site willen zien, iets waarvan je denkt dat
het belangrijk is voor ons dorp en zijn bewoners maar ook voor NN’ers (Niet Nigtevechters!)
De site moet natuurlijk ook worden bijgehouden en onderhouden. Wil je deel uitmaken van
een klein groepje mensen dat iets weet van websiteonderhoud en informatie verzamelen,
geef je dan op. Je bent van harte welkom en vooral nodig!!!
Alle Nigtevechtse clubs, organisaties, instanties, verenigingen, ondernemers en initiatiefnemers zijn bij deze ook uitgenodigd om hun informatie aan te leveren. Voor alle
correspondentie geldt, zoek het contactformulier onder de knop Contact, vul het in en
verstuur het. Is jouw idee te gebruiken dan wordt het zo snel mogelijk geplaatst en zijn er
vragen over, dan wordt er contact met je opgenomen.
In het bijzonder wil ik onze jeugd aanmoedigen om eens na te denken of het leuk is een site
voor ‘jongeren in Nigtevecht’ te maken. Stuur je ideeën in. De kerstvakantie komt eraan,
maak daar gebruik van! Bij genoeg inzendingen kunnen we met elkaar kijken hoe we het
gaan aanpakken. Jullie horen nog van me. Succes allemaal!!		
Truus Brouwer
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Interview:

Nigtevechtse muziekvereniging

Goede doel Sleutel2000 Nieuwjaarswens:
				
Het Emma Kinderziekenhuis AMC

die traditionele vorm willen verlaten. Wij spelen
liever lichte muziek. Big band bijvoorbeeld.”

Het Emma Kinderziekenhuis AMC wil het
beste kinderziekenhuis van de wereld
worden. Topzorg in de kindergeneeskunde
beperkt zich niet tot zorg voor ziekten alleen,
maar ook zó zorgen voor kinderen met een
ziekte dat ze de kans krijgen succesvol en
gelukkig aan het leven mee te doen.

Ik vraag ze of ze nog wat te wensen hebben qua
bezetting of instrumenten. “Drums, we hebben
iemand nodig voor het ritme. Ook is onze wens
dat er uiteindelijk ook een jeugdorkest zou
komen te ontstaan. Maar dat zal vrij lastig zijn.
Als er Nigtevechtse jeugd zou willen leren spelen
kunnen ze beter voor nu bij Vreeland aansluiten.
Van orkestleider Simon Westveen kunnen ze
veel leren.” Als ik ze vraag of de Nigtevechtse
afdeling al een naam heeft vinden ze dat wel
een mooi onderwerp voor een prijsvraag.

Op de eerste dag van december zet ik mijn
fiets bij het hekje aan de ingang van het
Adri Ameszpark. Bij Bart Selders thuis,
die naast het parkje woont, tref ik een
aantal enthousiaste Nigtevechters die
een muziekvereniging in ons dorp nieuw
leven willen inblazen. En zo stilaan begint
dat initiatief vaste vormen aan te nemen.
Want mede dankzij hulp uit Vreeland
worden deze muzikanten steeds vaker
gezien bij evenementen in ons dorp. Tijd
voor polshoogte hoe de muzikale vlag er
voor staat.
Aan de tafel zitten Miriam Goenendaal, Kees van
Roemburg, Bart Selders en Klaas Bootsma. Zij
zijn een paar van de orkestleden, die regelmatig
samen repeteren en bij diverse gelegenheden
muziek spelen. “We moesten in het begin
muzikaal wat aan elkaar wennen, maar het
gaat steeds beter.” Een aantal jaar geleden
sprak ik Bart al eens over zijn idee om weer een
Nigtevechts orkest op te richten. Toen al was er
sprake van een zoektocht naar muzikanten uit
ons dorp die samen een orkest zouden kunnen
vormen. In die tijd kwam het ondanks goede
bedoelingen nog niet echt van de grond.
Twee jaar geleden ontstond er iets toen een
kleine groep tijdens de kerstviering op De
Tweemaster ter ondersteuning van de kerstliedjes
meespeelden. Maar consequent met elkaar
gaan oefenen en spelen kwam er nog niet van.
“In die begintijd werd er wat gerommeld.” Dat
de groep wat serieuzer aan de slag ging kwam

mede door het initiatief van Kor van der Kooi.
“Zij heeft de handschoen opgepakt. Dankzij
haar initiatief zijn we bij meer gelegenheden
begonnen met optreden.”
Wat ook hielp was dat Kor en Miriam
gingen spelen bij muziekvereniging “De
Vecht” in Vreeland. Met hen ontstond een
samenwerkingsverband. “We spelen allebei
saxofoon,” vertelt Miriam. ”Ik had eigenlijk al
drie jaar mijn instrument in de wilgen gehangen.
We sloten ons bij dit orkest aan om ons spel
te verbeteren. Met de contacten die we daar
opdeden ontstond het idee om met hulp van een
aantal muzikanten uit Vreeland een Nigtevechts
orkest te starten. Weliswaar onderdeel van “De
Vecht”, maar toch apart. In Vreeland is men
toch wat meer van de marsmuziek, terwijl wij

Daarom wordt het Emma een plek waar
het gewone leven zo veel mogelijk gewoon
doorgaat. Waar een kind als het zich maar een
beetje beter voelt, meteen doet wat een kind
het liefste doet: spelen. Samen met de ouders.
Broertjes, zusjes. Opa’s, Oma’s. En natuurlijk met
vriendjes. Daarom loopt er straks een hoofdstraat
door het Emma, waar kinderen kunnen fietsen,
op een terrasje kunnen zitten met hun ouders of
vriendjes. Even kunnen sporten of met elkaar wat
kunnen eten in het kinderrestaurant. Of samen
naar de film. Maar het gewone leven is ook een

Een mooie herinnering hebben ze aan hun
optreden bij het afscheid van Cor Rensenbrink
bij de pont in het park. “We hadden nog niet
veel repertoire, maar de sfeer was zo mooi.
Prachtig.” Er ontstaan meer ideeën. Zo vertelt
Kees dat een optreden in de kerk best mooi
zou zijn, zeker met de akoestiek daar. Maar
het meeste enthousiasme ontstaat als de
muziektent ter sprake komt. “Als net als vroeger
de muziektent weer zou kunnen terugkeren
in het Dorpsgezicht. Dat zou pas mooi zijn,”
vinden ze unaniem.

“Straaterij” 5 september groot succes!
Ondanks wind en regen was de zon ook regelmatig te zien en veel kopers uit Nigtevecht en omgeving
hadden de moeite genomen een rondje “straaterij” te maken. De bewoners van de Nieuweweg uit
Nigtevecht hebben zich van de beste kant laten zien. Zij hadden de spulletjes uitgestald op tafels
en kleden etc. Er was een kraam met diversiteiten van kaarsen tot kroonluchters en gereedschap.
De opbrengst van deze kraam ging naar een goed doel. Ook diverse huisraad artikelen stonden te
koop. Sieraden etc. vonden gretig aftrek. Voor de kinderen was er een kraampje met spelletjes. De
inwendige mens werd verzorgd met koffie en cake. Het Wapen van Nigtevecht zorgde voor een
versnapering zoals bier, wijn en saté. Er was een “Straaterij”-muzikant met accordeon. Hij luisterde
het geheel op met gezellige meezing muziek. Met een optreden van het “Straaterij”-orkest werd
de eerste “straaterij” van de Nieuweweg in Nigtevecht afgesloten. Het volgende jaar is de 2e
“Straaterij” en natuurlijk weer in September. Noteert u het vast in uw agenda? Wij, als organisatie,
kunnen terug kijken op een, ondanks het weer, geslaagde “Straaterij” en hopen volgend jaar op
nog meer deelnemers en publiek!
Met vriendelijke groet en tot ziens op de volgende “Straaterij”.

Ze kunnen dus nog versterking gebruiken bij
het Nigtevechts orkest. En een naam. En levert
u allebei; nou dat zit er vast een lekker wijntje
in. Want de wijn was lekker die avond.
Pieter Tammens

Loenen vriendelijk met bouwleges
Een landelijk onderzoek van Vereniging Eigen Huis zet onze gemeente Loenen in een
positief daglicht als het om Bouwleges gaat. De Vereniging Eigen Huis heeft bij de 441
Nederlandse gemeenten onderzocht in drie categorieën wat de bouwleges zijn voor een
verbouwing van respectievelijk € 10.000,-, € 45.500,- en € 130.000,- (exclusief BTW,
inclusief welstand). Loenen staat met haar leges landelijk resp. op de, 352ste, 267ste en
237ste plaats (van de 441 gemeenten). De bouwleges van resp. € 195,20, € 1.035,66
en € 2.938,60 zitten zowel onder het provinciale als landelijke gemiddelde. In vergelijk
met 2008 zijn de bouwleges in Loenen gedaald met resp. 6.17%, 3,29% en 2.92%. De
goedkoopste tarieven in Nederland voor de drie categorieën zijn € 34,88 (Leiden), € 455,(Medemblik) en € 1.300,- (Medemblik). Wij dagen de gemeente Loenen uit om volgend
jaar net zoals de gemeente Smallingerland voor te komen in de top tien goedkoopste
gemeenten van Nederland in alle drie de categorieën. De redactie
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basisschool en een middelbare school.
Zo’n ziekenhuis voor de toekomst kost geld. Heel
veel geld. Maar we zijn er bijna. We hebben de
komende drie jaar nog de tijd om twee miljoen
in te zamelen. Er zijn een heleboel goede doelen.
Dichtbij en heel ver weg. Er is nu een doel heel
dichtbij: het Emma Kinderziekenhuis AMC. Zo
dichtbij Nigtevecht, dat onze kinderen helaas ook
soms gebruik moeten maken van dit ziekenhuis.
En voor ons is het dus van groot belang dat het
Emma een prachtig ziekenhuis wordt.
Onze bezorger komt einde van het jaar weer
langs de deuren met bezorgkaartjes. 50% van
de opbrengst mag hij zelf houden omdat hij door
weer en wind de Sleutel bij u bezorgt. En 50%
gaat dit jaar naar het Emma.
We bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage
en wensen u een heel gezond 2010!
De redactie

Sleuteltjes
Te koop aangeboden:
Maxi Cosi Rodi XP (stoelverhoger
voor in de auto met rugleuning).
Kleur: blauw In zeer goede staat.
Vraagprijs: € 50,Ilonka van Maanen
Tel 0294-254978
Te koop:
Houten hoogslaper. Zo goed als nieuw
Voor info: Erica van Zadelhoff
Tel 0294-254600

