Nigtevechtse Achterklap: Cees Schipper

Het tweemaandelijkse huis-aan-huisblad voor Nigtevecht

Maarssen. Ik vind het jammer dat die optie bij
de verschillende herindelingsplannen niet is
betrokken.
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Inzamelingsactie
Haïti v/d Flambouw

9. Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze
vragen de volgende keer stellen en
waarom?
Aan Rob Hottentot, bij iedereen bekend als
‘de badmeester van Weesp’. Ongekend veel
Nigtevechtse ‘kinderen’ hebben van hem
zwemles gehad.
11. Welke vraag stel je aan je opvolger in
de Achterklap?
Heb je wel eens in De Vecht gezwommen,
Rob?
1. Hoe ben je in Nigtevecht terecht
gekomen?
We woonden in Abcoude, in een huurhuis en
ik was onder meer polderopzichter in HoekerGarsten. Door die economische gebondenheid
kwam ik in aanmerking om hier een huis te kopen.
Dat heb ik gedaan en nooit spijt van gehad.
2. Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Eigenlijk heb ik die niet, ik vind het dorp leuk.
Een leuke plek vind ik het Ameszpark, daar is ’s
zomers altijd wel iets te zien of te beleven. En
Bertha’s hoeve natuurlijk, aan de Klompweg. Dat
vind ik zo’n mooie, karakteristieke boerderij.
3. Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel?
Thuis zijn, het dorpse. Mensen om je heen die
je kent, die je gedag zeggen, waar je op terug
kunt vallen als het nodig is. Waar je een biertje
mee kunt drinken. Nigtevecht zelf is een oase
in de Randstad, onder maar niet in de rook van
Amsterdam. Vanuit hier kun je van alles, op korte
afstand, ondernemen.

5. Wat was het mooiste moment in je
leven?
Hoe ouder, hoe moeilijker die vraag te
beantwoorden wordt. Er zijn er meerdere,
waaruit ik geen echte keus wil maken. Heel
blije momenten waren de geboortes van mijn
vier kleinkinderen, één van Manon en drie van
Cécile.
6. Wat is je favoriete muzieknummer en
waarom dit nummer?
Dat hangt een beetje van mijn bui af. Al sinds
de zestiger jaren is me bijgebleven: “Only a fool
breaks its own heart” van Mighty Sparrow (1965).
Maar eigenlijk houd ik van vrijwel alle soorten
muziek, met een lichte voorkeur voor Rock and
Roll, met als uitspringer: “Buona Sera ‘, van Louis
Prima (1956).

4. Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen
vertellen?
Geboren en getogen in Amsterdam, maar al langer
wonend in Nigtevecht dan ooit in Amsterdam.
Veel gedaan in het dorp; leuke dingen, nuttige

7. Wat houdt je nu bezig in het nieuws?
(Het idiote van) de kabinetscrisis staat voorop,
maar ook de Olympische Spelen zijn natuurlijk
interessant. En zeker niet onbelangrijk: het
economisch tij, in de wereld en in Nederland.
Lokaal is het de op handen zijnde herindeling
met Breukelen en vanzelfsprekend het al of
niet realiseren van een samenwoonschool in
Nigtevecht. Persoonlijk vind ik dat een onzalige
gedachte.

dingen, stomme dingen.
Ik ben met vervroegd pensioen, maar doe nog
volop schrijf- en advieswerk, voor verschillende
opdrachtgevers. Bovendien ben ik gelukkig
getrouwd met Geertrui. We houden beiden erg
van zeilen en doen dat dus vaak, onder meer op
de Spiegelplas in Nederhorst den Berg.

8. Je bent 1 dag burgemeester: wat ga je
veranderen in Nigtevecht?
Ik zou Nigtevecht ogenblikkelijk onderbrengen bij
Weesp. Hoe je het wendt of keert, daar liggen
Nigtevechts meeste (economische) belangen, niet
in Loenen, Breukelen of straks misschien zelfs in
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Na de aardbeving op 12 januari in Haïti en alle dramatische gevolgen hiervan, besloten de kinderen uit groep 7 en 8 van de Flambouw om
geld in te zamelen voor dit goede doel. Er werden statiegeldflessen opgehaald, vele auto’s gewassen, honden uitgelaten en opgepast. En
de bioscoopmiddag op woensdag 27 januari deed ook een behoorlijk duit in het zakje. Al het eten en drinken tijdens de bioscoopmiddag
werd gesponsord door ouders en de kinderen zorgden voor een perfect georganiseerd bioscoopmiddag met maar liefst 3 “zalen”. Na
afloop van alle acties werd er druk geld geteld en alle centen en dubbeltjes bij elkaar gelegd. De opbrengst was grandioos: maar liefst
euro 970. Het geld is inmiddels gestort op giro 555. Kinderen, bedankt!
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Sleutel 2000 redactie is een
werkgroep van Stichting het
Dorpshuis Nigtevecht
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Brand Kor van de Kooi

Zaterdagavond 10 januari ontstaat er brand
in het huis van Kor van der Kooij. Ze is
alleen thuis op dat moment met haar zoon
Teun. Man Peter is op dat moment voor
een maand voor zijn werk naar Suriname.
Na afloop van dit onheil wat hun trof realiseert ze zich hoe belangrijk het is goede
buren te hebben hier in Nigtevecht en hoe
kordaat optreden van de brandweer erger
kon verkomen. Met dit verhaal wil ze alle
helpers ongelooflijk bedanken.
“Kort na 12 uur wil ik wat te drinken pakken uit de keuken. Ineens zie ik dat het
gordijn brand; ik had gezellig wat kaarsjes
aangestoken. Ik twijfel wat te doen; moet ik
naar boven Teun roepen of kan ik beter de
brand proberen te blussen? Ik zie hoe snel
het vuur gaat, ren naar boven en schreeuw
dat Teun onmiddellijk uit bed moet komen.
Vanaf de trap zie ik dat het vuur snel om
zich heen grijpt. Snel vlieg ik naar de telefoon en bel 112. “Brand, brand”, schreeuw
ik (ik had mezelf koeler ingeschat). Teun
neemt de telefoon over en geeft ons adres
door. Ik probeer de brand te blussen met
een kleed uit de kamer, maar ik maak het
alleen maar erger.”
Ze rent naar buiten en waarschuwt de buren. Onmiddellijk komen ze in actie en proberen samen met Kor het vuur te blussen.
Dan roept iemand: “Het huis uit. Nu!” Kor
verteld: “Er komt een enorme rookwolk

aan, zo groot en angstaanjagend, ik ren
naar de achtertuin waar ook Guido, Eric en
Edward zijn en realiseer me dat Teun voor
het huis staat, in slaaptenue en in zijn eentje.
Snel ren ik het huis door naar de voorkant.
Daar zie ik zie de brandweermannen de kazerne in rennen. Ik gil: “hier is de brand!”
Vrij kort daarna komt de brandweerauto
voorrijden. Enorme mannen in enorme
pakken. Terwijl zij rennen en blussen, vertrekken Guido, Eric en Edward stilletjes. De
brandweer neemt het over.”
Als Kor zich realiseert dat ze veilig buiten
staan, ook de poezen, is ze gewoon even
heel gelukkig. Jochem, de buurjongen van
de hoek vraagt of ze thee willen en neemt
Teun mee om hem wat kleren te geven.
Langzaam wordt het rustiger, ze kunnen
het huis weer in. De televisie staat gewoon nog aan. “Later sta ik met een van
de brandweermannen te praten en besef
ik opeens dat deze brandweermannen allemaal bekenden zijn,” verteld Kor.
Ze kunnen na de brand niet in het huis
blijven. Kor besluit Ben Goes te bellen. “ik
belde hem uit zijn bed, en ja, we waren
welkom. De poezen mogen naar onze buren, Cor en Sonja. Met een aantal mensen
gaan we naar de brandweerkazerne. Een
biertje en wat grapjes. Ineens is Ben er ook
en wordt het toch nog een soort van gezellig.” Teun zit stilletjes tussen al die volwass-

Opbrengst
eindejaarskaartjes
Onze nieuwe bezorger, Rik Holtmanns, heeft zoveel
bijval van u ontvangen voor het goede
doel dit jaar, dan
we uit de opbrengst
van de eindejaarskaartjes maar liefst
300 euro hebben
kunnen overmaken
aan het Emma
Kinderziekenhuis.
We ontvangen
van het ziekenhuis dan ook een
leuk bedankkaartje (zie foto).
Iedereen van
harte bedankt!

enen. “Ik heb nog snel twee tandenborstels
en de tandpasta uit de badkamer gegrist.
Ben had de bedden al klaar gemaakt en we
kruipen onder de wol. Teun en ik met de
bedden dicht tegen elkaar geschoven, we
vallen al pratend in slaap.”
En zo krijgen Kor en Teun hulp van alle
kanten. De één helpt ze met de was, van
anderen lenen ze een fototoestel en een
mobiele telefoon. “Telkens sta ik voor een
open deur en kan mijn verhaal kwijt. Het
voelt goed, mede dankzij de gastvrijheid
van Ben en Maarten, bij wie we zomaar een
aantal dagen kunnen wonen. Vanavond
voordat Teun ging slapen zei hij: “eigenlijk
ook wel gezellig zo’n brand” en ik moet
bekennen dat ik Teun’s opmerking goed
begrijp. Uiteindelijk is de brand in ons huis
goed afgelopen.”

Enkele maanden geleden werd vanuit het
dorp aan de Sleutel redactie gevraagd of
wij een keer aandacht wilden besteden
aan de defibrillator (AED). Dit is een apparaat waarmee in geval van een hartstilstand stroomstoten kunnen worden
toegediend om de patiënt te reanimeren.
Het apparaat hangt in het Dorpshuis en is
daarmee beperkt bereikbaar en inzetbaar.
Dit is sinds enkele maanden al verbeterd,
omdat de defibrillator nu ook voor de huisarts bereikbaar is via een deur tussen de
huisartspraktijk en het Dorpshuis. Maar
dan nog is de inzetbaarheid beperkt tot de
openingstijden van het Dorpshuis en/of de
huisartspraktijk.

De redactie

Kinderkleding en speelgoedbeurs Het Hummeltje

“De schade is redelijk beperkt gebleven
dankzij de vrijwillige brandweer. En dankzij
drie buurmannen die voordat de brandweer
er was ons huis inrenden om de brand te
blussen, en die daarna in stilte zijn vertrokken. Guido Ekker, Eric Hazeleger en Edward
Boonacker, ik wil dat het hele dorp weet
dat zonder jullie hulp de gevolgen van de
brand veel groter waren geweest. En Ben en
Maarten Goes wil ik hartelijk danken voor
alle gastvrijheid en een luisterend oor.”

Heeft u nog kinderkleding in de kast
liggen, die niet meer wordt gedragen,
maar nog wel in goede staat is? Of bakken speelgoed waar thuis niet meer mee
gespeeld wordt, maar voor andere kinderen nog helemaal leuk is?
Op zaterdag 27 maart van 10.00 tot 12.00
organiseert peuterspeelzaal Het Hummeltje een kinderkleding en speelgoedbeurs. Het succes van deze ochtend valt
of staat met uw inbreng. Dus duikt allen
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Defibrillator

de kast in en breng uw spullen. Van de
opbrengst is 50% voor u en 50% voor de
peuterspeelzaal. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Sabine Willig (254346).
Ook dit jaar willen we weer een aparte
sporthoek creëren met voetbalschoenen,
tennisrackets, schaatsen etc.
Misschien heeft u op dit gebied ook wel
het een of ander.

De vraag die we graag aan de eigenaar van
de defibrillator (is STAG uit Loenen), het
Dorpshuis en de huisarts willen stellen, is of
er maatregelen getroffen kunnen worden
om de defibrillator nog beter bereikbaar
en inzetbaar te maken. Dat heeft zeker
voordelen omdat elk mensenleven telt,
maar het moet ook praktisch uitvoerbaar
zijn. Graag nodigen wij genoemde drie instanties hierbij uit om hier in een volgende
editie van Sleutel 2000 gezamenlijk op te
reageren. Wordt dus vervolgd!
De redactie

Drukbezochte MuziekQuiz

Otten’s historie

werd hartstochtelijk meegezongen en velen
beten op de lippen om te voorkomen dat
de antwoorden werden voorgezegd.
Drie formaties bleven over voor de
zinderende finale: het kampioensteam
van 2008 met Joke Otten, Walter Bakker
en Michel Westland deden dit jaar mee
met versterking en droegen de naam
“Hitdossier”. Ook de familie Leidelmeijer
haalde de eindstrijd, maar de onbetwiste
winnaars waren de collega’s van Barbara
Brouwer en Aran Labrijn met hun team
“Babyfeest”. Van harte gefeliciteerd.

Door weer eens te bladeren in mijn prentkaartenalbum kwam ik
fotokaarten tegen van het station “Loenen-Vreeland” en kreeg
ik het idee u hierover iets te vertellen. De ene kaart is van 1904,
de andere van juli 1920. Ik kan mij het volgende nog herinneren.
Mijn vader moest naar Utrecht, wij gezamenlijk op de fiets, ik
achterop, richting de toenmalige draaibrug over en langs het
Merwedekanaal, ongeveer zes kilometer ver, naar het station,
fiets gestald, kaartje gekocht en ingestapt in de trein AmsterdamUtrecht. Eenmaal in de trein, comfortabel gezeten, voelde ik mij
toch prettiger dan achterop de fiets. Vanaf Vreeland kon men
het station bereiken over de Spoorlaan, via de veerpont over het
Merwedekanaal.
Het talrijke publiek zag tijdens de
Nigtevechtse
Muziekquiz
2010
hoe
negen teams elkaar met kennisvragen,
muziekfragmenten en meezingers de loef

Het station is in 1843 gebouwd, lag aan de spoorlijn AmsterdamUtrecht en werd geëxploiteerd door de Nederlandse
Rhijnspoorweg Maatschappij. De trein stopte bij Abcoude,
Vreeland, Loenen, Nieuwersluis en Breukelen; de reistijd
bedroeg één uur en vijfentwintig minuten. Dit type station
was gebouwd op een eilandperron, dat tussen twee sporen in
stond. U ziet hier een rechthoekige wachtruimte met enkele
deuren richting het perron. Door de overkapping konden de
reizigers ook buiten overdekt staan. Achter het perron stond
een klein bedrijfsgebouwtje, rechts van het station stond
de woning van de stationschef. Deze woning werd in 1932
afgebroken. In 1944 werd het stationsgebouw gesloten. De
reden was dat het steeds moeilijker werd om vanaf Vreeland
het station te bereiken. In 1960 is het station gesloopt.

af staken. Ruim 200 man bezocht het
Dorpshuis en verbeten zich op de vragen
die werden gesteld. Want makkelijk was het
niet. Wel erg gezellig, want menig deuntje

Op naar de derde editie! Alfred, Rob en
Pieter

Sanering Vecht in aanbestedingsfase

Kan iemand mij nog van dienst zijn met enige details of kaarten,
dan houd ik mij aanbevolen. Ome Henk

Geslaagde gymwedstrijden jeugd DAW
We gaan even terug in de tijd: op 31 oktober 1996 hebben Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen de
intentieverklaring Restauratieplan Vecht
(RPV) ondertekend, een integraal plan voor
het hele watersysteem. De waterkwaliteit
van de Vecht was namelijk lange tijd slecht
als gevolg van de vele lozingen op de Vecht.
Het water was erg troebel, waardoor waterplanten er niet konden groeien en dieren
de verontreinigende stoffen binnenkregen.
Door de slechte waterkwaliteit is ook de
waterbodem verontreinigd geraakt.

Op zaterdag 13 februari hebben meer dan
30 kinderen uit Nigtevecht meegedaan met
de gymwedstrijden voor teams in Wilnis. In
totaal waren een recordaantal teams ingeschreven (109), waarvan 6 uit Nigtevecht 2
jongensteams en 4 meisjesteams.
Onder leiding van Tonny van Hal en de hulp
van vele ouders was het een spannende
maar vooral leuke strijd.
2 groepjes haalden na een drukke dag de
finale: de grotere jongens 7-11 jaar, DAW
6: 4-kamp, en de meisjes 6-8 jaar DAW 3:
4-kamp. En uiteraard krijgen alle deelnemers een diploma. Kom allen aanmoedigen
bij de finale in maart! Voor meer info zie
www.daw-nigtevecht.nl

De uitvoering van het plan is voor het
grootste gedeelte succesvol afgerond. Twee
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belangrijke projecten lopen nog: het verder
verbeteren van de waterkwaliteit en het saneren van de waterbodem.
Om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit
verbetert, zijn de belangrijkste verontreinigingsbronnen aangepakt. De rioolwaterzuiveringsinstallaties die op de Vecht
lozen, voldoen aan steeds strengere normen. Er zijn milieuservicepunten ingelegd,
waar (plezier)vaartuigen hun afvalwater
kunnen inleveren en huizen en woonschepen waar dat nog niet het geval was, worden
aangesloten op het riool.
Ondanks deze maatregelen wordt de Vecht

nog steeds belast met te veel voedingsstoffen (stikstof en fosfaat) uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties, de verontreinigde
waterbodem en uit het achterland (Kromme Rijn en Lek).
Binnenkort wordt gestart met de sanering
en de werkzaamheden zullen voor 2015
zijn afgerond. Op dit moment bevindt het
project zich in de aanbestedingsfase. Er is
nog niet bekend waar en wanneer r gestart
gaat worden en wat de consequenties voor
de bewoners zullen zijn. Per locatie zullen
de bewoners geïnformeerd gaan worden,
zodra hierover meer bekend is.

Interview met Roel Westland
Eén van de Nigtevechters tijdens de barre tocht van ‘63
men ze dat de tocht was afgelast. Nu
op die 17e januari, de dag voor de start,
reden ze naar Leeuwarden om zich bij de
organisatie als lid van de “Vereniging der
Friesche Elfsteden” aan te melden. “Dat
koste me sindsdien een tientje per jaar. En
uitgerekend in 1985 kon ik niet meedoen
vanwege ziekte.” Maar die dag waren ze
fit en klaar voor de tocht.

schaatsen onder deze omstandigheden
is klein. “Jan wilde wel verder, maar we
hadden geen keuze. Met Koster zijn we
teruggereden. Gelukkig zijn wij er zonder
kleerscheuren vanaf gekomen.” Dat hebben ze onderweg wel anders gezien.
“Dat was pas een winter,” zegt Roel.
“Die Evert van Benthem reed op pracht
ijs in vergelijking met die tocht van ons.”
Alsof de tweevoudig winnaar het maar
makkelijk had. Maar in feite heeft Roel
natuurlijk wel gelijk. Ik ben benieuwd
hoe ver de mannen zouden zijn gekomen
onder betere weersomstandigheden. Met
de armen in de lucht op de Bonkevaart na
200 kilometer zwoegen, absoluut. Maar ik
denk dat een stempelkaart tot Franeker
kwart over vijf ’s middags van “De Barre
Tocht” van ’63 een beter verhaal oplevert
dan een volle kaart van ’85, ’86 of ’97.

“Het was allemaal goed geregeld. We
sliepen bij een marktkoopman in huis. 6
uur in de ochtend, een uur na de wedstrijdrijders begonnen de toerrijders en begon
voor onze Nigtevechtse schaatshelden
de rit. De temperatuur was min 12 en
gedurende de dag stak er een noordoosterstorm op. “In het donker zag je helemaal
niks. Hier en daar had een boer langs de
kant een butagasfles met een lamp erop
langs de kant gezet. Eenmaal op de meren
ging het beter. Bij Stavoren stapten al honderden mensen uit. Wat een gezicht was
dat. Er zaten er zo veel langs de kant dat
je er niet eens tussen kon zitten.”

Velen vragen zich af hoe lang het geleden
is dat we in Nederland zo lang vrieskou
kenden en we zo veel sneeuw zagen
vallen. Onwillekeurig groeit de spanning in de provincie Friesland rondom de
komst van een mogelijke Elfstedentocht.
4 januari 1997 stonden er voor het laatst
een kleine 15.000 schaatsers op het Friese
ijs om langs de Elfsteden te rijden. Niet de
tocht van 1997, maar de editie van 1963
is de meest legendarische tocht. Eén van
de 9.294 toerrijders van toen woont hier
in Nigtevecht: Roel Westland. Samen met
Cees en Jan Brouwer en Henny Moolhuizen startte hij op 18 januari 1963 aan een
avontuur wat in Franeker gedwongen zou
eindigen.
De stempelkaart zit in een fotoalbum vol

foto’s. Het verhaal start. “We hadden al
jaren op de Elfstedentocht gewacht. Ik
kan me niet meer herinneren hoe we er zo
bij kwamen met zijn vieren te gaan, maar
ik weet nog wel dat we naar Friesland
werden gereden door meneer Koster,”
vertelt Roel, terwijl hij me zijn stempelkaart laat zien en een logboek over de
tocht van 1963 met verhalen en foto’s. “Er
was al jaren niet meer echt ijs geweest.
Hoe ik toen fit bleef? Ik werkte indertijd
bij Schiphol en fietste daarheen op en
neer. Verder liep ik veel hard door de polder en trainde vaak door de dammen op
en af te klimmen.”
Een paar jaar voor 1963 waren de Nigtevechters al eens afgereisd naar Friesland
voor de tocht, maar onderweg verna-

Statiegeldactie levert
recordbedrag op voor D.O.B.

Ik weet het wel zeker!
Pieter Tammens

“Meneer Koster reed zo goed en kwaad
als het ging met de auto met ons mee. Ergens onderweg kregen we een stuk worst
van hem. Goed bedoeld, maar wat was die
worst smerig. Toen we verder reden heb
ik het stiekem weggegooid,” lacht Roel.
Op het gedeelte over het IJsselmeer na
Stavoren is het ijs een stuk beter. Maar het
zwaarste moet dan nog komen. “Vanaf
Harlingen was het bijna niet meer te doen.
De wind was zo hard en het sneeuwde zo
veel dat je steeds verdwaalde. Sommigen
kwamen onbedoeld in weilanden terecht.
En onderweg kwamen we veel verkleumde
en gewonde schaatsers tegen.”

De DOB lege statiegeldactie vond plaats op zaterdag 10 januari. Het was de koudste dag
van dit jaar met temperaturen tot -10 graden en een straffe windkracht 7 uit het oosten.
Maar dit mocht de pret niet drukken. Een aantal kinderen, vaders en moeders trotseerden
de Siberische omstandigheden en trokken in karavaan door het dorp. En wat heeft u veel
gegeven, want er is dit jaar maar liefst 586,10 euro opgehaald. Ter vergelijking: vorig jaar
was dit 460 euro, dus een zéér mooi resultaat en nieuw record. Namens de jeugd van DOB
dank aan alle kinderen, ouders, DOB leiding en supermarkt Attent, die hier aan mee hebben geholpen.

Beschuit met muisjes
Levi is 22 januari
geboren bij Mathijs
en Marjet Hoogendoorn
Benjamin is op 14 december geboren bij Govaert, Cécile en Philine
Plesman-Schreiner

Franeker wordt het eindstation van de
mannen. Om exact 5.15 uur in de middag
staat op de stempelkaart van Roel dat dan
de Elfstedentocht voor hen stopt. Het is
onverantwoord verder te gaan en de kans
dat ze nog op tijd Leeuwarden binnen-

18 december
2009 hebben Yasmine
en Jayden Quinten als
broer gekregen.

Roan is 23 december
geboren. De ouders zijn
Tamara Willemsen en
Gert-Jan Versteeg
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