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Het tweemaandelijkse huis-aan-huisblad voor Nigtevecht

Waar willen we heen?

S

Hoe ben je in Nigtevecht terecht
gekomen?
Ik werd op een zondag op mijn werk in
het voormalige zwembad Blijwater door de
toenmalige burgemeester Verkerk benaderd of
ik interesse had in een koophuis in Nigtevecht.
Dat heb ik met beide handen aangegrepen. De
volgende dag heb ik getekend. Tot op de dag
van vandaag heb ik geen dag spijt gehad.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Dit vind ik moeilijk. Het is eigenlijk het geheel.
Als ik toch iets moet kiezen is het de Vecht,
waar ik graag een hengeltje uitgooi en ook
graag zwem.
Wat is voor jou het Nigtevechtse
gevoel?
De rust, het vriendelijke karakter. Je kunt
hier nog midden op straat lopen. De
mensen zeggen elkaar hier nog gedag.
Het is nog steeds een dorp. Kijk maar naar
Koninginnedag, één grote familie.
Wat zou je de Nigtevechters over jezelf
willen vertellen?
Ik heb tot mijn ziek worden, 5 jaar geleden, 41
jaar met heel veel plezier sport- en zwemles
gegeven in zwembaden en sporthallen. Later
heb ik me ook toegelegd in het lesgeven van ’t
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In de afgelopen Sleutel gaf Cees
Schipper de pen door aan Rob
Hottentot.

bewegen van oudere mensen en Judolessen
bij een vereniging in Almere. Ik heb een
docentenopleiding “Weerbaarheid” gedaan.
Helaas kan ik er nu niets mee doen. Ik ben
volledig afgekeurd. Maar wie weet in de
toekomst...
Wat was het mooiste moment in je
leven?
Dit is een moeilijke vraag. Ik heb zoveel
mooie momenten gehad en nog. Een goed
voorbeeld was nadat ik net uit het ziekenhuis
kwam en DOB net kampioen was geworden.
Het hele elftal reed op een boerenkar door
het dorp. Voor mijn huis hielden zij stil en
zongen uit volle borst: Robbie bedankt,
Robbie bedankt. Dit vond ik heel mooi en
had ik net nodig op dat moment. “Jongens
bedankt, jongens bedankt!”
Wat is je favoriete muzieknummer en
waarom dit nummer?
Ik houd van zoveel soorten muziek, dat ik
er eigenlijk geen favoriet op nahoud. No
more Boleros van Gerard Joling vind ik erg
mooi. Ik kan ook erg genieten van de muziek
van André Rieu. Ik heb hier een heleboel
optredens van op DVD. Ik vind het kijken
en luisteren ernaar erg ontspannend en het
maakt me blij.
Wat houdt je bezig in het nieuws?
Wat gaat er in ons mooie landje gebeuren?
Er is zoveel verdeeldheid, agressie en
onverdraagzaamheid. Laten we alsjeblieft
blijven nadenken! Niet alles negatief zien en
zo opvatten.
Je bent 1 dag burgemeester in
Nigtevecht: wat ga je veranderen?
De drempel als je het dorp binnenkomt en
beter aangeven hoe hard je op verschillende
plekken mag rijden.
Wie gaat de volgende Sleutel op de
Achterklap?
Jan Sebo Luursema. Hij is o.a. een oud collega
van mij. Hij heeft zijn eerste stappen gezet in
het voormalige zwembad Blijwater in Weesp.
Welke vraag stel je aan Jan Sebo?
Jan Sebo, hoe zie je Nigtevecht in de
toekomst ontwikkelen?

De opbrengst van de collecte van het Reumafonds
in Nigtevecht bedraagt dit jaar € 1.019,05.
Hartelijk dank voor dit mooie bedrag, en hartelijk
dank aan alle collectanten voor jullie inzet en
hopelijk tot volgend jaar.
Joke Spronk
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Rob Hottentot
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De dorpsraad houdt de vinger aan de pols daar
waar het de belangen van ons dorp aangaat.
Wil je weten wat er speelt, heb je een idee, of
wil je ergens op reageren kijk dan op www.
dorpsraadnigtevecht.nl

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

10 jaar

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

Dit zijn de 10 kinderen die in ons oprichtingsjaar 2000 zijn geboren en met hun
geboortekaartjes in het jaar 2000 in de Sleutel hebben gestaan.
Tessa van Zadelhoff, Job Bakker, Emma Snel, Puck Harmsen, June van den Hout, Jurriaan
Cuppen, Daan Hartog, Taco van Zelm. Liv Vink en Lisa Boshuizen konden helaas niet aanwezig
zijn toen de groepsfoto werd gemaakt, maar ze horen er natuurlijk wel bij, dus zijn ze op
deze manier toegevoegd. Zij zijn dus ook 10 jaar, net als de Sleutel 2000. Het symboliseert zo
prachtig wat er in 10 jaar allemaal kan veranderen in een mensenleven. Van de wieg, via de
peuterspeelzaal, de basisschool en nu al bijna naar de middelbare school. Kleintjes worden
groot, wordt wel eens gezegd. Het is een cliché, maar o-zo-waar!

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 •

Nog een lang en gelukkig leven voor jullie allemaal!
De redactie

Al tien jaar valt de Sleutel 2000 op elke Nigtevechtse
deurmat. De plof op de deurmat is dit keer extra
dof omdat we dit vieren met een dubbeldikke
editie. U kunt in dit nummer lezen wat er allemaal
is veranderd en waar we ons steeds weer druk om
maken, maar toch onveranderd blijft. Uiteraard
ook met de actualiteit.
Terugkijkend kunnen we stellen dat we in onze
doelstellingen geslaagd zijn. De Sleutel 2000 wordt
gemaakt en gelezen voor en door Nigtevechters.
En dankzij de bescheidenheid van onze sponsors
hebben we de Sleutel en de natuur kunnen
behoeden voor pagina’s volledig gevuld met
advertenties. Volledig in overeenstemming met
onze uitgangspunten, zoals we die in de allereerste
editie in maart 2000 hebben geschreven. Alle
dank voor u als lezer, maar ook alle sponsors,
opmakers, baby’s, drukkers en bezorgers die de
Sleutel de afgelopen 10 jaar gemaakt hebben tot
wat het is. Dank aan de familie Boonacker voor
10 jaar financiële administratie en aan Alfred
Kersbergen die er na 10 jaar redactielid mee stopt
(zie elders).
De eerste editie werd opgemaakt in Word, geprint
en handmatig geniet aan de linker bovenhoek.
Intussen wordt het professioneel opgemaakt en
gedrukt met nietjes in de vouw. De Sleutel is in
10 jaar zichtbaar geëvolueerd. Hoe zal ons dorp er
over 10 jaar uitzien? We houden u op de hoogte!
De redactie
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Woningstichting Wuta
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Sleutel 2000 redactie is een
werkgroep van Stichting het
Dorpshuis Nigtevecht
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10 jaar Hummeltjes

Regionale Voorleeswedstrijd
Vorig jaar begon de voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8 op de Flambouw
en de Tweemaster. De winnaar op de Flambouw was Bas Thijssen en op
de Tweemaster was Britt van Roemburg de winnaar. Bas en Britt mochten
op woensdag 10 maart meedoen met de regionale voorleeswedstrijd in
Maarssenbroek. Met heel wat fans kwamen Britt en Bas nerveus aan.
Er deden 11 deelnemers mee, 9 meisjes en 2 jongens. De juryleden
waren: Eric de Haan, directeur Regionale Bibliotheek, Wil Schouten,
Jeugdboekenschrijfster en Jolanda de Groot, logopediste.
Britt was als zevende aan de beurt en Bas als achtste. Bas had het boek
Spijt! van de schrijfster Carry Slee uitgekozen en Britt het boek Lena Lijstje
van de schrijfster Francine Oomen. Ze deden het beiden erg goed. De één
wat nerveuzer dan de ander.
Na 11 deelnemers trok de jury zich terug om de nummers 1, 2 en 3 te
bepalen. Helaas zat Bas niet bij de eerste 3. Maar Britt stond nog wel in de
rij voor nummer 1, 2 of 3. Britt werd derde! Britt van harte gefeliciteerd.

“Wat?” reageren juf Liesbeth en juf Joke
verbaasd, “zitten we alweer tien jaar in
het Dorpshuis?”
Tsja lieve dames, het is al weer tien jaar geleden
dat de peuterspeelzaal het krakkemikkige
noodgebouw op de Hoekerstraat verruilde
voor de mooie ruimte in het Dorpshuis. Voor
de nieuwe Nigtevechters onder ons: het
noodgebouw stond op de Hoekerstraat, op
een stuk grond waar nu familie De Bruin en
familie Wolffenbuttel wonen. De verhuizing
werd een mooi ritueel. De juffen, ouders en
peuters gingen al zingend in optocht van het
oude naar het nieuwe gebouw. De peuters
mochten allemaal een stuk speelgoed dragen
om zo allemaal een steentje bij te dragen aan
de verhuizing. “Dat noodgebouw zou nu
zeker niet door de GGD-keuring heen komen”

Ilse van Roemburg

In memoriam Pieter Wijmans

Op 25 maart is Pieter Wijmans overleden.
Het was een bijzonder mens, die van 1970
tot 1994 op ons dorp heeft gewoond. Eerst
in de Garstenstraat, later in de Dorpsstraat,
nummer 13. Veel mensen, en vooral veel
jongeren, zullen zich hem herinneren. Voor
zijn werk was hij fotograaf en docent
aan de Kunstacademie. Daarbij werkte
hij freelance als grafisch ontwerper. Hij
was een van de eersten die bij dit werk
computers gebruikte. In zijn werk was hij
perfectionist: als op een A4 afdruk ook maar
een paar pixels verkeerd waren moest alles
over. Pieter was een goede musicus: hij speelde

vibrafoon en piano, en kende alle klassieke
jazznummers. Hij speelde deze niet alleen
perfect, maar zong er ook bij. Hij trad op met
diverse bands, bij diverse gelegenheden, zoals
op Koninginnedagen, ook in ons dorp. Politiek
was Pieter actief in de Partij van de Arbeid.
Daarover was hij bloedserieus. Om ome Joop
mocht niet gelachen worden. Voor de rest was
zijn gevoel voor humor legendarisch. Hij was
vriendelijk, naar mens en dier. Zo bekommerde
hij zich om de enige junk die ons dorp toen had.
Totdat deze de fiets van Julian bleek te hebben
gestolen. Want al te goed is ook weer buurmans
gek. Zijn huis leek een dierentuin. Katten,

lacht juf Joke, “want helemaal veilig was het
niet. Toch was het er wel gezellig“, mijmeren
de dames. “En dan die eindeloze kastruimte,
dat is eigenlijk het enige wat ik mis.”
Maar het Hummeltje kreeg er veel voor terug.
Een plek in het Dorpshuis, het kloppend hart
van Nigtevecht-city. Met een knus speelplein
en een zee van ruimte binnen. En mede
dankzij de mooie inrichting en natuurlijk
de vriendelijke huurprijs van het Dorpshuis
draait de peuterspeelzaal nog altijd op volle
toeren. En het mooiste van de nieuwe locatie?
Dat zijn toch wel de lage raampjes, waar de
peuters hun broertjes of zusjes of andere
bekenden voorbij zien komen op weg naar
de gymnastiekles. Dan is het dringen voor de
raampjes om te zwaaien!
Bestuur Peuterspeelzaal

Doorgaand verkeer
Niets is zo permanent als tijdelijk. De indruk
zou kunnen bestaan dat vanwege de
wegwerkzaamheden een tijdelijk geel bordje
geplaatst zou worden om alle niet-Nigtevechtse
verkeersdeelnemers uit ons prachtige dorp
te begeleiden. Maar de keuze voor dit bord,
en er staat er nog één aan het einde van de
Ambachtsheerensingel, doet ons toch angstig
vermoeden dat we hier kunnen spreken over
een definitieve route. We zien de doseerlichten
met belangstelling tegemoet.
De redactie

Kanaaldijk-Oost 60 km
konijnen en geiten. De geiten liepen soms op
straat. Of in onze tuin. Maar vooral was hij
vriendelijk naar kinderen. Zeker twee generaties
jonge Nigtevechters hebben hem goed gekend.
Hij nam kinderen serieus, en ze mochten altijd
bij hem spelen. Dat deden ze graag. Desnoods
braken ze bij hem in. Toen Julian groter werd
groef hij een zwembad in zijn tuin en leek het
ieder weekend feest. Toen Julian bij DOB ging
spelen werd Pieter ook daar, natuurlijk, actief.
Hij speelde ook tennis, in een unieke eigen stijl.

Zoals u heeft gemerkt zijn er door
de
gemeente
Loenen
verschillende
onderhoudswerkzaamheden aan de wegen
in en rondom Nigtevecht opgestart. Bij het
sluiten van deze Sleutel zullen niet alle
werkzaamheden zijn afgerond.

Zelf hebben we Pieter meegemaakt als
buurman en als vriend. We liepen bij elkaar
binnen en konden een stevig glas wegdrinken.
We onderzochten de mogelijkheden van de
Commodore 64, en later de ATARI 1040ST. Hij
speelde, als enige, op onze piano. Die deden
we daarom toch maar niet weg. Hij speelde
poppenkast voor de kleintjes. En vertelde zijn
eigen Kerstverhaal. Politiek waren we het niet
eens. Het drukte de pret niet. Het had nog
jaren zo door kunnen gaan. Op 13 mei 1994
kreeg Pieter een hartinfarct en raakte in coma.
Hij is nooit meer beter geworden. De laatste
jaren woonde hij in een verpleeghuis. Hij is op
Zorgvlied begraven. Hij was 67 jaar.

Ook de Klompweg wordt opgeknapt door het
repareren van lokale schades en het overlagen
van de bestaande asfaltconstructie met
een nieuwe slijtlaag. De eerste fase is reeds

In de Dorpsstraat zijn verschillende stoepen
opgehoogd en geëgaliseerd. Dit is geweldig
voor de veiligheid en de kwaliteit van onze
Dorpsstraat.

uitgevoerd, de nieuwe slijtlaag wordt van 26-29
april gelegd, hierdoor zal de Klompweg op één
dag op werktijden niet toegankelijk zijn.

afgesloten zal zijn. Met hulpdiensten is overleg
gepleegd: zij mogen wel over de wegvlakken
rijden, zij het met aangepaste snelheid.

De Kanaaldijk-Oost heeft meer onderhoud
nodig: om deze kwalitatief op peil te houden
en de veiligheid te waarborgen is onderhoud
aan de wegconstructie noodzakelijk. De weg
wordt hiertoe helemaal afgesloten. De heer F.
Vermeulen van BAM legt uit: “Door het in een
keer asfalteren van beide rijstroken voorkomen
we een naad in het midden van de weg. Dit
biedt voor een weg als de Kanaaldijk, die door
de onderliggende dijkconstructie al niet zo
stevig is, een betere kwaliteit asfalt. Het nadeel
is natuurlijk dat de weg hierdoor helemaal

De werkzaamheden bestaan uit het repareren
van lokale schades en het overlagen van de
bestaande asfaltconstructie met 2 nieuwe
asfaltlagen. Hierdoor is de weg voor de komende
jaren in een prima staat. Helaas is dit voorlopig
slechts het geval tot de gemeentegrens (bij De
Boerderij): de gemeente Weesp moet het andere
stuk voor haar rekening nemen. De totale weg
wordt ingericht als een 60 km/h zone.
Planning Kanaaldijk Oost:
Fase 1, asfalteren weg: 15 - 21 april,
Kanaaldijk Oost niet toegankelijk
(in het weekend toegankelijk)
Fase 2, inrichten weg: 22 april,
1 rijstrook beschikbaar voor beide richtingen
Omleiding:
De Kanaaldijk Oost is een belangrijke
verbindingsweg. Gedurende de werkzaamheden
zal de weg afgesloten zijn voor doorgaand
verkeer. Het verkeer dient de ingestelde
omleidingroute te volgen via de N201, N523
en N236 en omgekeerd. De omleiding zal een
extra reistijd van circa 22 minuten opleveren.

Wouter Pauw
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Annelieke Sijbesma

Bietenrisotto;
gezond,
goedkoop,
biologisch, vegetarisch en allemaal
verkrijgbaar in het dorp. Het is
vrijdagmiddag en ik heb zin in rijst! En niet
zomaar rijst, maar in bietenrisotto met
mierikswortel en maggikruid. Ik trek mijn
schoenen aan en loop naar de Attent.

Breng het bietensap en de kippenbouillon in 1
pan aan de kook.
Zet een brede pan met een dikke bodem,
bijvoorbeeld een gietijzeren juspan, op het
vuur. Doe er een flinke scheut olijfolie in en
fruit daar het gesnipperde sjalotje in. Voeg de

risottorijst toe en bak de rijst tot de korrels
glimmen van de olie. Voeg dan de kokende
bieten-kippenbouillon toe (kijk uit voor de
stoom die vrijkomt) en laat alles zachtjes koken
zonder deksel. Dit duurt ongeveer 25 minuten.
De risotto moet nattig zijn, maar wel gaar en
romig!
Rasp de geschilde (of uit een potje) mierikswortel
over de risotto. Voeg fijngesneden maggikruid
of selderijblad toe en een scheutje maggi. Maak
af met geraspte Parmesan. Roer alles door
elkaar en serveer direct met een lekkere salade.
Je proeft zoet, pittig, kruidig en romig.
Eet smakelijk!
Olaf Harmsen
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Adios Alfredo!
Na een decennium
Alfred Kersbergen was aanwezig bij de
wederopstanding van ons Dorpssufferdje,
de
Sleutel
2000,
tijdens
een
verjaardagsfeestje waar het idee geboren
werd. Meteen werden er plannen
gesmeed hoe het mogelijk zou zijn om een
dorpsperiodiek te maken. Direct wist Alfred
de geschiedenis te vertellen over oprichters
van de Vrije Vechter en daarna het ontstaan
van de Sleutel. Direct begon Alfred mee
te denken over rubrieken, columns,
onderwerpen en potentiele schrijvers.

Gezien in Nigtevecht

Tien jaar lang is Alfred actief geweest in de
redactie en heeft nu besloten te stoppen. Zijn
drukke werkzaamheden bij Bavaria en bijna
dagelijkse werkzaamheden in het Dorpshuis
hebben Alfred doen besluiten het toetsenbord in
de spreekwoordelijke wilgen te hangen. Jammer,
vinden wij als redactie, maar begrijpelijk.
We zijn met Alfred het enige in Nigtevecht
geboren redactielid kwijt. Zijn kennis van alle
familiare banden in het dorp zullen gemist

De Historische Kring Gemeente Loenen (HKGL) heeft bij bakker “De 7 Heerlijkheden”
een elektronische fotolijst mogen plaatsen. Daarop zijn oude foto’s van Nigtevecht en
omgeving te zien. Het blijkt een groot succes, vele klanten bukken of gaan zelfs op
hun knieën zitten om de foto’s te bekijken. Zo wil de HKGL meer bekendheid geven
aan haar activiteiten. Wij zijn altijd geïnteresseerd in meer oude foto’s. Mocht u nog
iets hebben in uw oude album of doos, dan willen wij uw foto’s graag scannen voor
verder gebruik op onze website. Zo kan iedereen meegenieten van vervlogen dagen
en wordt de verandering van onze omgeving zichtbaar. U kunt contact opnemen met
de Historische Kring of met Lida Eppenga tel: 0294-252410.
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Walter Bakker

Reken per persoon:
• 75 gram risottorijst
• 1 deciliter bietensap
• 1 deciliter kippenbouillon sterk, van blokjes
• Maggikruid of bladselderij en een scheutje
maggi
• 15 gram Parmesan
• 1 centimeter vers geraspte mierikswordtel of
1 theelepel uit een potje
• ½ sjalotje

S

10 jaar Sleutel2000….ik woon nog niet eens
zolang in Nigtevecht. Ongeveer 9 jaar geleden
liep ik de achtertuin in van Dorpsstraat 26, en
daar ben ik daarna nooit meer weggegaan.
Onze achtertuin is mijn favoriete stukje
Nigtevecht. ’s Winters prachtig rustig, zonder
watervogels en rondvarende boten: de
opvarenden varen altijd zo dicht mogelijk
langs de kant om even goed te kijken wie
of wat er in de tuin gebeurd. Zomers is
het een waar (speel)paradijs: mijn kinderen
springen er trampoline , vangen er vissen,
doen bommetje in de Vecht vanaf de kant
en geven de eenden te eten. Wij zitten er
heerlijk in het zonnetje met een glaasje wijn
of kopje koffie en hopen dat ze de boel een
beetje heel laten. Het ultieme vakantiegevoel,
het hele jaar door. Wie wil dat nu niet!
Ongeveer 3 jaar geleden schoof ik als enige
vrouw aan bij de redactie van de Sleutel.
Zo ben ik erg snel verder ingeburgerd in dit
dorp! En daarom is 10 jaar Sleutel niet mijn
persoonlijke verdienste, maar wel dat van
Walter, Rob, Pieter, Alfred en Frans: hulde!

Jammie Olaf hier!
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een zelfde soort weg te rijden als waar ik net
vandaan kwam. Later mij bekend geworden
als “De Klomp”. Kleine glijpartijtjes, inritjes,
boerderijen, woonarken, een hele scherpe
bocht, nog een paar kilometer en toen weer
zicht op de bewoonde wereld: een provinciale
weg. Ik kwam uit op de weg die ik normaal ook
reed tussen huis en werk, de weg tussen Bussum
en Weesp. Ik was een uur onderweg, effectief
5 kilometer opgeschoten en sloot alsnog aan in
de file die ik die ochtend wilde mijden.
Boos.
Op mijn werk aangekomen vertelde ik mijn
hachelijke avontuur van die ochtend en
noemde die toch wel wat vreemde plaatsnaam
“Nigtevecht”. Nooit van gehoord! Behalve één
collega, die woonde er en begon er meteen
heel enthousiast over te vertellen. Zo waren er
leuke feestjes, gezellige mensen en werd er elk
jaar een hele week gevierd met Koninginnedag.
Je kon er niet pinnen en iedereen kende elkaar.
Ik werd uitgenodigd om een keer zo’n feestje bij
te wonen en dat heb ik gedaan.
En geweten!
Op dit feestje ontmoette ik een mooie, spontane
vrouw, die twee jaar later mijn vrouw werd en
met wie ik vorige week 10 jaar gelukkig ben
getrouwd en drie kinderen heb. Inmiddels lach
ik niet meer om de naam “Nigtevecht”, steek
ik ook mijn hele hand op in de auto, kan ik
elke bocht van “De Klomp” en Vreelandseweg
dromen, zeg ik net zo gemakkelijk als de
autochtone bevolking “langs het kanaal” en wil
ik hier begraven worden.
Maar nu nog niet!
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Bij toeval
Mijn eerste bezoek aan Nigtevecht herinner
ik mij goed. Ik woonde nog in Kortenhoef,
werkte in Diemen en probeerde op een
koude winterdag de drukke ochtendspits
tussen Bussum en Weesp te omzeilen door
over Vreeland te rijden. Het was 1997. We
hadden nog geen navigatie, maar wel
sneeuw.
Veel sneeuw!
Bij Vreeland besloot ik niet door te rijden naar de
A2 en koerste op gevoel in noordelijke richting
over wat later de Vreelandseweg bleek te zijn.
Bedenk u dat ik daarvoor 30 jaar in de stad heb
gewoond en weggetjes als deze mij niet geheel
onbekend waren, maar zo dichtbij Amsterdam
had ik ze nog niet gezien. Ik heb die ochtend
een aantal keren achteruit moeten rijden en
glibberend op inritten en dammen moeten
steken om tegenliggers de vrije doorgang te
verschaffen. Ik was immers op bezoek. Iedereen
stak bij het passeren een hand op, terwijl ik in
de auto alleen nog de middelvinger kende als
ledemaat om een gevoel mee uit te drukken.
“Nigtevecht”?
Ik reed de bebouwde kom in en wist absoluut niet
waar ik was. Voetbalvelden, boerderijen, links
een oud-metaalhandel, rechts een jachthaven
en een groene brug. Door alle kronkelingen van
de weg was ik mijn oriëntatie volledig kwijt en
reed ik, opnieuw op gevoel, rechtdoor het dorp
in. Bijna op mijn werk, dacht ik.
Bijna!
Einde van de weg links en toen hield de weg op.
Of beter gezegd: ging over in een fietspad. In de
richting die ik wilde maar niet mocht. Achteruit
terug en dan de andere kant maar op. Einde van
de weg links en na 200 meter bleek ik op
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worden. Hij weet exact welke Vonk met
welke Westland, vd Broek, Otten of de Vries is
getrouwd. Wie was nu de neef of nicht van Jan
die getrouwd is met die-van-op-de-Klompweg?
Wat stond er vroeger bij de Rubatex? Veel van
de redactioneel besproken laatste nieuwtjes,
geruchten en vaagheden hadden de oorsprong
bij dit afscheid nemend redactielid. Vind
maar een opvolger met gelijke kennis. Zijn
onvolprezen dorpskennis compenseerde Alfred
met zijn digibetisme. Wij hopen dat Alfred nu
meer tijd krijgt om te ontdekken wat je allemaal
met een computer in combinatie met Microsoft
Office kan doen. Het is gewoon een combinatie
van toetsen op een toetsenbord met een muis :
Alfred probeer het gewoon, je kan het.
Dankjewel voor je inzet de afgelopen 10 jaar,
de getapte pilsjes, kaasstengels en schaaltjes
in het Dorpshuis. Sleutel 2000 gaat door maar
dan helaas zonder jou. Adios Alfredo, tot in het
Dorpshuis.
De redactie Sleutel 2000

Fotografie
Mijn naam is Kim Vonk. In mijn vrije tijd
maak ik foto’s van alles en iedereen.
Zo heb ik ook bij een wedstrijd van
DOB (mix van 1e+2e) tegen Waterwijk
foto’s gemaakt. Natuurlijk zijn deze
foto’s te zien op mijn website: www.
kimvonk.fotografeert.nl. Heeft u zelf een
fotowens? Of als cadeau? Voor vraag
en antwoord kunt u mij altijd mailen!
Kim Vonk
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Voor het eerst in het tienjarig bestaan
van de Sleutel 2000 ga ik het dorp uit
voor het portret. Onze hoofdgast woont
in Amsterdam vlak bij het Oosterpark.
Maar ik heb het er graag voor over als je
bedenkt dat zij al sinds jaar en dag met
trein en fiets naar Nigtevecht komt om
pianoles te geven. “Al sinds 1988 volgens
mij, ik weet het niet eens meer helemaal
zeker.” Bij goed weer komt ze op de
racefiets naar ons dorp en bij mindere
weersomstandigheden komt ze per trein
met een handige vouwfiets. Het wordt een
gesprek met een vrouw die van haar passie
haar werk heeft gemaakt. Want vallen de
woorden “muziek” of “ritme” dan stralen
haar ogen.

Zelf begon Anja ooit als vele startende
muzikanten op de blokfluit. Ze kreeg les op
de muziekschool in Haarlem. Toen bleek dat
ze talent had voor muziek en het natuurlijk
ook leuk vond kwam er een oude piano thuis.
Ze was circa 8 à 9 jaar oud. “Mijn eerste
pianolerares was knettergek,” zegt ze lachend.
“Haar kerstboom stond nog in februari en
haar honden dronken uit de kraan.” Via een
vriendinnetje kwam ze bij een andere lerares
terecht. “Zij was een geweldige vrouw. Ze
moest me eerst heel veel afleren voor ik
weer echt verder kon.” Uiteindelijk ging Anja
muziekwetenschap studeren. Het werd al snel
duidelijk: ze werd beroepsmuzikant. Lesgeven
is leuk, maar zelf doen blijft het mooiste.
Dianne Kroon tipte ons over Anja. Zij heeft al
sinds november 2001 les van deze enthousiaste
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Vorige editie schreven we al over www.innigtevecht.nl, een website met allerlei informatie voor
Nigtevechters, opgericht door Truus Brouwer. Maar niet alleen deze site is recent actief geworden: ook
de Oranjevereniging heeft een feestelijke nieuwe site: www.ov-nigtevecht.nl . Hierop vindt u naast
informatie over het programma en het bestuur ook foto’s van de festiviteiten. De Tennisvereniging
Nigtevecht heeft een vernieuwde site gelanceerd, met nieuw logo voor de club: www.tvnigtevecht.nl.
Hier vind u o.a. informatie over speelschema’s van de competitieteams, lesroosters en kantinediensten.
Maar ook hier foto’s van de evenementen op de TVN! En ga ook eens kijken op de vernieuwde
website van DAW www.daw-nigtevecht.nl. Ook hier veel verenigingsinformatie , o.a. over het nemen
van een proefles, of om u in te schrijven voor een sport. Er zullen vast meer digitale ontwikkelingen te
melden zijn over het dorp, die we nog niet ontdekt hebben. Heeft u online nieuws: meld het ons!
De redactie
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muzikante. Maar zij is niet de enige die in
Nigtevecht heeft geleerd hoe piano te spelen.
Ik vraag Anja hoe ze vanuit Amsterdam ooit in
het voor haar verre Nigtevecht terecht gekomen
is. “Ik had een leerlinge die naar Nigtevecht
verhuisde, maar toch graag les wilde blijven
krijgen. Omdat ik niet voor één les daar naartoe
wilde reizen zegde ik haar toe dat als ze meer
leerlingen kon regelen ik dan zou komen. Toen
heeft ze een briefje opgehangen bij de bakker.
Binnen afzienbare tijd sprokkelde ze zes tot
acht mensen bij elkaar en kon ik in Nigtevecht
beginnen.”
Momenteel heeft ze 12 leerlingen in ons dorp.
Volwassenen en kinderen. “Ik probeer de
methodes af te stemmen op de smaak van de
leerling. Als je zelf de muziek kan spelen die
je leuk vind gaat het makkelijker. En er is aan
bijna alle muziek wel te komen.” Natuurlijk
let ze ook op de houding en de stand van de
handen. “Niet altijd leuk, maar wel belangrijk.
Het duurt veel langer iets af te leren dan om
aan te leren.” Ik vraag haar of er in het dorp
in die ruim twintig jaar nog uitzonderlijk talent
heeft rondgelopen. Lachend zegt ze: ”Ik noem
geen namen van mijn leerlingen. Maar ik kan
je wel zeggen dat er verschillende soorten
talenten zijn. Zo kan de één vrij snel zonder

De drukte op de weg in de regio Schiphol,
Amsterdam en Almere blijft toenemen.
De noordvleugel van de Randstad is een
belangrijke economische groeipool in
Nederland. De komende jaren zijn hier veel
ruimtelijke ontwikkelingen voorzien.
Schiphol is de economische motor van de regio en
Almere heeft in de nota ruimte een omvangrijke
woningbouwopgave
meegekregen.
Ook
Amsterdam blijft groeien. Files, sluipverkeer en
lange onvoorspelbare reistijden zijn aan de orde
van de dag. Als het wegverkeer blijft groeien
zal de situatie in 2020 onhoudbaar worden. De
bereikbaarheid van het hele gebied en daarbij
ook de leefbaarheid komt in het geding. Sinds
2004 wordt er in een planstudie onderzocht
hoe de bereikbaarheid in dit gebied verbeterd
kan worden. Er is besloten tot een uitbreiding
van de weginfrastructuur tussen het knooppunt
Badhoevedorp en Almere Buiten-Oost. De
voorgestelde oplossing omvat de uitbreiding
van circa 63 kilometer autosnelweg, de aanleg
van 2 tunnels, 2 grote bruggen, een aquaduct
en de wijziging van 5 knooppunten, waarvan 3
ingrijpend. De Vechtstreek wordt gekenmerkt
door polders, riviertjes en vestingsteden. De
aanwezigheid van het hooggewaardeerde
natuurgebied Naardermeer is een opvallend
kenmerk. De A1 wordt verlegd naar het zuiden,
wordt verbreed van 2x3 rijstroken naar 2x5
rijstroken, het wegstuk heeft een lengte van
circa 9 kilometer. Er komt een centraal gelegen
aansluiting voor Muiden en Weesp en een bypass
naar de A9. Er komt een aquaduct bij de kruising
met de Vecht en er wordt een nieuw tankstation

bladmuziek uit zijn hoofd spelen en de ander
heeft weer een heel sterk ritmegevoel.” Ze
geeft soms les aan meerdere gezinsleden. “Als
het laat wordt eet ik wel eens een hapje mee.
En is het vreselijk weer brengen ze me even
naar het station in Weesp”.
Als de fotoalbums op tafel komen zie je mooie
beelden uit het verleden. Plaatjes uit het
Dorpshuis voor de verbouwing en allemaal
bekende gezichten achter de piano. Als we de
boel doornemen zegt Anja dat het haar leuk
zou lijken als ze nog eens een optreden zou
kunnen laten verzorgen door de leerlingen.
Ze zei het al, zelf doen is het leukste. Ze speelt
in verschillende bands met allerlei muziekstijlen.
En ze dirigeert een koor in Leiden. “Wat je ook
doet in de muziek, spelen, lesgeven of dirigeren,
plezier is de belangrijkste bron van energie.”
Met een blad vol aantekeningen neem ik
afscheid en loop weer door de ondertussen
stromende regen naar de auto, terug naar
Nigtevecht. Met in mijn hoofd het synthesizer
deuntje van Stiekem gedanst van Toontje Lager.
Kon ik ook spelen. Heel vroeger.
Pieter Tammens
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met verzorgingsplaats ingericht. Al met al een
reden om als Nigtevechter na te denken wat we
hier voor een gevolgen van gaan ondervinden.
Nu al neemt het sluipverkeer langs ons dorp
enorm toe. Als het kabinet een definitief besluit
neemt, kan de uitvoering tussen 2011 en 2017
plaatsvinden.
U kunt uw mening geven. Van 26 maart tot en
met 6 mei 2010 ligt het Ontwerp-tracébesluit
weguitbreiding
Schiphol-Amsterdam-Almere
(OTB) ter inzage op de volgende locaties: de
gemeentehuizen van Almere, Amstelveen,
Amsterdam, Diemen, Muiden, Naarden, OuderAmstel, en Weesp , de stadsdeelkantoren
van Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer en
Amsterdam Zuidoost , voor overige zie de site:
http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_
en_projecten/a_wegen/a9/planstudie_schiphol_
amsterdam_almere/index.aspx.
Voor de aanleg of vernieuwing van een rijksweg
moet de tracé/MER-procedure van de Tracéwet
worden doorlopen. De Tracéwet is de wet waarin
de besluitvorming voor grote infrastructurele
projecten is geregeld. Het OTB is de op één
na laatste stap in deze tracé/MER-procedure.
Gedurende de periode van ter inzage legging
kunnen omwonenden en belanghebbenden
hun mening geven op het OTB en het aanvullend
MER. Die reacties worden meegenomen en
afgewogen bij het opstellen van het definitieve
tracébesluit (TB).
De redactie
bron: Rijkswaterstaat

Toen ik net in Nigtevecht woonde en
nog maar weinig mensen kende, werd ik
gevraagd om mee te doen met de redactie
van Sleutel 2000. Ik vond schrijven wel leuk
en een beetje organiseren zit me ook wel
in het bloed. Ik zei ja en zat erbij. De eerste
redactievergadering deden we in de kroeg
en al snel werd mij duidelijk dat Nigtevecht
niet zomaar een dorp was. Werkelijk
iedereen kende elkaar en alle namen en
gebeurtenissen begonnen me te duizelen.
En nog steeds komt het voor dat ik hoor dat
die of die een zoon of dochter is van die of
die. Ik heb door Sleutel 2000 versneld veel
mensen en het dorp leren kennen. De eerste
paar jaar schreef ik trouw voor elke editie een
column. Uw reacties waren uiteenlopend. Op
een gegeven moment werd het schrijven van
een column een opgave en kwam de klad
erin. Een paar jaar geleden ben ik gestopt
met mijn column, maar ik schrijf nog met veel
plezier over feiten en wetenswaardigheden
in het dorp. Voor mij betekent deelname aan
de redactie van Sleutel 2000 dat je continu,
bewust en onbewust, bezig bent met wat er
in dit mooie dorp gebeurt en hoe we daar
verslag van kunnen doen. Zonder u hadden
we echter geen bestaansrecht, want iets dat
niet gelezen of gewaardeerd wordt, daar
moet je mee stoppen. Daarom dank aan u,
lezers!
Walter Bakker

S

Anja Nieuwkoop

Nu heb je in de Oosterpark buurt eerder
een winnend staatslot te pakken dan een
parkeerplek, dus is het even zoeken. Met
opgestoken kraag loop ik naar het huis. Ze
verwelkomt me en schenkt koffie in terwijl me
meteen in het interieur opvalt dat muziek een
belangrijke rol speelt in het leven van Anja.
Bladmuziek en instrumenten. “Zullen we in de
keuken gaan zitten? Dan kan je makkelijker
schrijven.”
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Nigtevecht digitaal
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In Nigtevecht waren ze nog klein, maar later
herkenden we er velen. Veldhuis en Kemper
zongen in 2001 al “Ik wou dat ik jou was” lang
voor ze er de hitparade mee bestormden. Kasper
van Kooten warmde een extra voorstelling
van De Vliegende Panters op en kwam terug
als gevierde ster. Al lang niet meer “de zoon
van…”. Sandifort en Klaassen, Jochem Myer en
Jan Jaap van der Wal.

in kwestie houdt tenminste, want de
optredens zijn vaak voer voor discussie
tijdens de vermaarde nazit. Uw recensent
in ruste (want de laatste jaren houdt ik de
pen en het notitieblok op zak tijdens de
voorstelling) kijkt terug op een Sleutelleven
lang Cabaret in Nigtevecht.

De grootste naam in 10 jaar was ongetwijfeld
die van Youp van ’t Hek. Gek toch dat een klein
relletje over het niet op tijd krijgen van koffie
in de pauze van die voorstelling het meeste is
blijven hangen.

Met een schitterende voorstelling van
zijn cabaretprogramma zette Marc-Marie
Huijbrechts Nigtevecht in één klap op de
culturele kaart. Ons dorp heeft zijn theater! Een
theater waar een unieke sfeer moet zweven.
Een sfeer vergelijkbaar met de nazit na het
volleybal. Want daar is dit idee geboren,
aldus initiatiefnemer Ben Goes. Zo begon onze
eerste recensie net als de reeks voorstellingen.
Marc-Marie is ondertussen wereldberoemd in
Nederland, maar toen stond hij bekend als de
tijdelijke vervanger van Thomas Acda in “Dit
was het nieuws”. Die eerste jaren kwamen toen
veelbelovende artiesten naar ons dorp onder
het motto “als je in Nigtevecht hebt gestaan
kan je heel Nederland aan”.

Over smaak valt niet te twisten, dus behoud ik
me als zelfbenoemde Nigtevechtse recensent
het recht voor mijn absolute top 5 te benoemen
in 10 jaar cabaret in ons eigen gymtheater. Aan
u als lezer het recht hier het met mij volledig mee
oneens te zijn; ik kijk uit naar onze discussie.
Mijn topfavorieten die ons dorp aandeden
het laatste decennium zijn Najib Amhali, Eric
van Sauers, Kasper van Kooten, Alex Klaassen
en Jochem Myjer. Maar mijn lijstje is niet
compleet zonder de mannen die we allemaal
al jaren in ons hart hebben gesloten en maar
die niet “echt” zijn doorgebroken: Ernesto en
Marcellino. Deze mannen hebben samen met
Wilfried Finkers unieke voorstellingen gegeven.
Op naar het volgende lustrum!

Beschuit
met muisjes
Feline is geboren
op 6 maart 2010;
dochter van Henk en
Henny den Hartog

LIzzy is geboren op 19 februari
2010; dochter van Wendy van
Dijk en Erland Galjaard

Pim is geboren op
10 maart 2010; zoon van
Vincent en Annebeth

2000

Al 10 jaar lang bezoekt de redactie van
de Sleutel 2000 de cabaretvoorstellingen
in het Dorpshuis. Met doorgaans zes
voorstellingen per seizoen trakteert Ben
Goes de Nigtevechters op aanstormend
talent en gevestigde namen uit de wereld
van de bulderende lach en de subtiele
grap. Soms messcherp, maar altijd met een
komische toon. Als je van de cabaretier

EL

Wilkommen, bienvenue, welcome …..
een decennium Cabaret in Nigtevecht

SLEUT
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Hondenpoep

Al een decennium lang mag ik schrijven in de
Sleutel 2000, ons onvolprezen dorpsperiodiekje.
Inderdaad ware lezer, ik gebruik het werkwoord
“mogen”. U denkt wellicht dat deze nijvere
vrijwilliger louter terugkijkt naar zware avonden
achter zijn computer. Niets is minder waar.

Het onderwerp waar we de afgelopen 10
jaar het meest over hebben geschreven is
Hondenpoep. Niet verwonderlijk, want ook
landelijk staat Hondenpoep elk jaar in de top
10 van meest irritante dingen van het leven.
Wat wel is veranderd is de samenstelling van de
Hondenpoep. Was het 10 jaar geleden vaak een
stevige drol, meestal donkerbruin tot diep zwart,
heden ten dage is de hondendrol verworden
tot een grote variatie aan verschijningsvormen.
Zacht, hard, grof, met nootjes (!), beige, rood
en zelfs blauw zijn ze al gesignaleerd. Hoe ik
dat allemaal weet? Omdat ik zeer regelmatig
met een tandenstoker de zolen van mijn
kinderschoenen sta uit te peuteren.
De gemeente heeft rondom de speeltuin
nieuwe paaltjes met “verboden voor honden”
geplaatst, maar de honden blijken niet te
kunnen lezen, hebben vervaagde normen en
schijten gewoon in de speeltuin. Ze schijten bij
de schommels, onder het klimrek en voor en
achter de voetbaldoeltjes. Ga maar eens kijken.
En ruiken!
Inderdaad, een uiterst cynisch stukje en
hopelijk heb ik uw aandacht, hondenbezitter!
Laat uw hond niet uit in de directe omgeving
van de speeltuinen en neem op uw ronde dat
zakje mee om de lichaamswarme drol van uw
lieve viervoeter in te stoppen, zodat u het mee
naar huis kunt nemen en daar weggooien. Het
is een plicht en de hondenbelasting ontslaat u
hier niet van.
Dank u wel,

Natuurlijk: soms moet de krant af op momenten
dat je liever voor de televisie zou zitten met een
drankje in de hand en het verstand op nul. Het
is niet alles goud wat er blinkt. Geloof me: de
meeste keren levert het meer energie op dan
het kost. Dankzij de Sleutel 2000 heb ik mensen
mogen spreken en plaatsen mogen bezoeken
die ik zonder deze bezigheid nooit zou hebben
gezien. Als één van de hoogtepunten zie ik de
datum 29 mei 2004. Bert Letteboer en Arie
van der Meent namen een groep mensen
op uitnodiging van de Historische Kring mee
door de Dorpsstraat voor een onvergetelijke
rondleiding met prachtige verhalen.
We gingen langs diverse historische plekken.
Maar voor mij was een bezoek aan de toren
van de kerk het mooist. Want zeg nou zelf: hoe
vaak kan je zo maar de toren beklimmen en
het uurwerk van de oude klok aanschouwen.
En het prachtige orgel.
U ziet dat de Sleutel 2000 deuren opent die
voor velen gesloten blijven. Bovenal kijk ik zelf
terug op een mooie periode kijken en luisteren
naar onze dorpsbewoners en wat hier allemaal
leeft en speelt. Zo lang ik daarvan kan en mag
genieten zal ik er over blijven schrijven.
Met uw welnemen.
Pieter Tammens

Walter Bakker
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Ouderensoos op reis
Dinsdag 9 maart was het weer zover. De
bezoekers van de ouderensoos gingen een
dagje met de bus op pad. Om 13.15 uur was
het inchecken in de bus en omstreeks 13.30 uur
ging, na het welkomstwoordje van de chauffeur,
het gas erop. Het was een prachtige, zonnige
dag, dus dat maakte de stemming ook al vrolijk.
Al snel werd duidelijk, dat deze chauffeur het
niet alleen bij het rijden hield maar hij wist ook
heel veel van de omgeving te vertellen. Zo werd
duidelijk, dat toenmalig Koningin Wilhelmina
een vakantiehuisje had aan de Bloklaan bij de
brug over de Vecht in Loenen. Wist U dit? Ik
niet in ieder geval. Zo blijkt maar weer dat je
nooit te oud bent om te leren. En overal waar
wij vervolgens langskwamen had de chauffeur
wel iets te vertellen. Via Loenen, Loosdrecht,
Hollandsche Rading, Maartensdijk met prachtige
monumentale boerderijen, Lage Vuursche, Baarn,
langs Kasteel Drakensteyn, via Soest langs Paleis
Soestdijk ging de reis naar Houten waar, midden
in het oude centrum, de eerste stop was voor een
kop koffie met gebak. Nadat iedereen gelaafd
was werd de reis voortgezet. Vanaf Houten ging
het dwars door het bosgebied van de Utrechtse
heuvelrug. Een prachtige rit waar je alleen maar
om je heen hoefde te kijken om te genieten. Af en
toe was het wel angstig benauwd op die smalle
weggetjes maar chauffeur Cees draaide zijn hand
daar niet voor om en stuurde de bus vakkundig
langs de obstakels die we tegenkwamen. Volgens

mij had hij daar zelfs het grootste plezier in.
IJzersterk!
Via Elst, langs het huis van Mies Bouwman,
ging het uiteindelijk naar Scherpenzeel voor een
pannenkoek. Wat heet, we konden kiezen uit
vier soorten en als je de pannenkoek half op had,
kwam de bediening vragen of je er nog een zou
lusten. Nou, er was maar een enkeling die dat
afsloeg dus het viel wel in de smaak. Vervolgens
was toch het moment aangebroken dat we weer
naar huis moesten. De avond was gevallen en
over de drukke snelweg werd Nigtevecht weer
opgezocht en werd onder applaus afscheid
genomen van Cees, onze chauffeur.
Het bestuur van onze Nigtevechtse Ouderen
Recreatie (Soos) heeft zich weer enorm
ingespannen om ons een onvergetelijke dag te
bezorgen en ik wil deze dames dan ook hartelijk
bedanken voor dit fantastische uitje dat zij voor
de ouderen van Nigtevecht hebben verzorgd.
Namens ditzelfde bestuur wil ik alle jonge
senioren oproepen om ook deel te gaan nemen
aan deze gezellige middagen. Iedere dinsdag van
14.30 tot 16.30 uur is het echt een heel gezellige
onderbreking van uw drukke bestaan. Ik zeg:
Gewoon Doen!!!
Cees van Roemburg

Bep Vonk
“Volksdans is zo puur. De sfeer die je met elkaar
beleefd heeft zo’n positief effect op kinderen.”
Zodra we het over het volksdansen hebben
begint Tante Bep pas echt los te komen. Het is
haar passie, dat kan je aan alles zien. “Ja, we
hebben dansen gedaan uit verschillende landen.
Joegoslavische dansen, uit Griekenland. Ik heb
vaak mensen uit die landen gesproken en daar
telkens wat van opgestoken”
“Als ik nog wat beter uit de voeten zou komen
zou ik best op de scholen nog les willen geven.”

T
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In 2003 sprak ik met de markante, door en door
Nigtevechter Arie Verheul. Helaas is hij niet meer
onder ons. Vol met verhalen zat hij. Ik herinner
me een gesprek met zo veel anekdotes dat ik
het moeilijk had met de selectie van wat er in
het portret moest en wat niet.

Het was winter 2006. “Tante” Bep stond al
enige tijd op mijn verlanglijstje. Ondanks haar
respectabele leeftijd is ze altijd vrolijk op straat
en nog altijd met een vriendelijke lach. Ze kan
de laatste tijd wat moeilijker uit de voeten, maar
die pretoogjes raakt ze nooit meer kwijt.
Sjaak Visser
“Stel dat Christus zelf nu naast je op de bank
zou komen zitten, wat zou je doen?”. Lange tijd
is het stil. Hij kijkt lange tijd naar het plafond. “Ik
kan me het niet voorstellen,” zegt hij oprecht.
Mensen als Moeder Theresa en Desmond Tutu
zijn mensen die op schitterende wijze zijn woord
personifieerden, maar de gedachte dat Hij zelf…
Nee, ik kan me dat echt niet voorstellen”.
In 2001 sprak ik tegen de Kerst met onze
toenmalige dominee. Een mooi, lang en gezellig
gesprek tussen een atheïst en een predikant wat
schitterende gesprekstof opleverde.
Elias Valkenburg
Is er een stuk hout in Nigtevecht wat jullie niet
hebben geplaatst, vraag ik gekscherend? Via
die vraag komen we op de concurrentie. “In de
beginjaren deden we alleen werk op plaatsen
waar we met de handkar konden komen.” In
de werkplaats staat inderdaad nog een handkar
waar gereedschap en materiaal op kan worden
verplaatst. “Ja, en een oude tweede hands
bakfiets, die hebben we ook nog gehad.”
Dat lijkt een beperkte ruimte, maar ook de
concurrentie had dezelfde mogelijkheden, dus
er bleef doorgaans genoeg werk over. De eerste
vijf huizen van de Nieuweweg,die hebben wij
gebouwd.” Ik vraag plagerig of dat de huizen
zijn die waren verzakt of die er nog staan. “Ze
staan er nog,” zeggen de mannen met een
glimlach.
Het was de nazomer van 2005 toen ik met
Elias en zijn zoons heerlijk in het zonnetje in de
werkplaats aan de Vecht zat. We spraken over
de historie van het bedrijf en ons mooie Dorp.
De redactie
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Arie Verheul
“Ik ben een echte globetrotter,” zegt Arie
schertsend. “Ik ben 34 centimeter verhuisd
in mijn leven. Twee rijen stenen en een
spouwmuur.” Hij doelt op het huidige winkeltje
van Prast naast zijn huis, waar zijn vader ooit
een elektriciteitswinkel had. Zelf werkte hij er
15 jaar. “Toen mijn broer Joop besloot de zaak
niet over te nemen bedankte ik ook voor de eer.
Mij interesseert het niet iets te kopen om het
vervolgens voor een paar centen meer weer
te verkopen. De omgeving keek eerst negatief
aan tegen mijn beslissing om het niet te doen.
Maar het werk bij de gemeente was mij meer op
het lijf geschreven. Ik ben blij dat ik het gedaan
heb.”

Het zou haar nog best af gaan. Ze krijgt er
helemaal pret oogjes van. Je zou bijna vergeten
dat 78 jaar is.

Defibrilator (2)
Met interesse heb ik uw stuk gelezen in de
laatste Sleutel. De STAG (Stichting Aanvullende
Gezondheidszorg Gemeente Loenen) is blij dat de
aandacht eens wordt gericht op de aanwezigheid
van een AED. Ik wil echter wel iets rechtzetten: in
2006 zijn AED’s geschonken aan alle dorpshuizen
in de gemeente Loenen Zij zijn dan ook eigenaar
van de AED en alleen zij kunnen verder beslissen
over de plaats en gebruik ervan. De STAG is van
mening dat een AED in ieder geval aanwezig
behoort te zijn op die plaatsen waar regelmatig
grotere groepen mensen samenkomen. Naast
het aanwezig zijn van een AED vinden wij het
van groot belang dat zoveel mogelijk inwoners
van de Gemeente Loenen reanimatie met en
zonder hulp van een AED kunnen toepassen. Om
niet de kosten van een cursus de spelbreker te
laten zijn, neemt de STAG de volledige kosten
van een cursus en/of herhalingscursus voor haar
rekening. Een cursus duurt twee avonden en
de herhalingscursus één avond. Om een cursus
te volgen kunt u contact zoeken met Saskia
Peterzon van de EHBO vereniging Loenen aan de
Vecht. E-mail: saskia.peterzon@planet.nl.
Lida Eppenga

Gemeente Loenen,
wat doet u met onze centen?

Sleuteltjes

De
economische
perikelen
hebben
Nederland stevig in de greep en ook de
redactie ondervindt dat er scherper op
de inkomsten gelet moet worden. De
gemeente Loenen helpt daar niet echt bij,
gezien de nieuwe bepaling van de WOZ
waarde en een onderzoek van Vereniging
Eigen Huis over de gemeentelijke
woonlasten. Waar we in heel Nederland
een daling van huizenprijzen zien, weet
gemeente Loenen zeker dat de WOZ
grondslag toch omhoog moet. In het
bijgevoegde bestaande Nigtevechtse
voorbeeld is te zien dat de WOZ waarde
voor dit huis in 10 jaar met 306% gestegen
is. En toch kan er nog meer bij volgens de
gemeente!

Gevonden:
T-shirt meisje, grijs met glitters, merk
Benetton. Ongeveer maat 134-140.
Fam. Sijbesma 0294-253030
Gevonden:
Sleutel + hanger op het grasveld van de
grote speeltuin. Is deze van u of van jou,
bel dan met Job Bakker, 0294-295789
Gezocht:
Kiepkar/aanhanger voor (Berg) skelter.
Fam. Sijbesma 0294-253030
Gezocht:
Zelfstandige woonruimte in Nigtevecht
of omgeving gezocht. Voor nette vrouw
met goede baan. Reacties graag naar 0638502033 of francisoptland@hotmail.com
Te koop:
Fietsaanhanger € 45, ideaal voor
de fietspuzzeltocht. Maar ook erna!
0294-255400
Te koop:
Skelter in goed staat. € 150. Bel 432065.

De Gemeente legt uit op haar website (www.
loenen.nl/WOZ loket) dat er met allerlei
omstandigheden rekening wordt gehouden
gebruikmakend van diverse bronnen. Dat de
WOZ waarde voor 2010 bepaald wordt door
een momentopname van 1 januari 2009 maakt
het mogelijk voor de gemeente Loenen om de
WOZ verhoging te verantwoorden. Juist na
2009 zagen we in onze omgeving de waarde
van huizen dalen.
Wat het echter zuur maakt is een onderzoek
van Vereniging Eigen Huis naar de
ontwikkeling van gemeentelijke woonlasten
van 2007 tot 2010. Woonlasten zijn
onroerende zaakbelasting (OZB), rioolrecht en
afvalstoffenheffing. Men doet onderzoek naar
één- en meerpersoonshuishoudens.
Het onderzoek laat zien (zie de tabel) dat
de gemeente Loenen zowel absoluut als
procentueel het meest was gestegen in de
woonlasten. Zowel voor éénpersoons als
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meerpersoonshuishoudens. Van alle 408
Nederlandse gemeenten is de Gemeente
Loenen de grootste stijger. De grote veroorzaker
is de verhoging van de rioolrechten met €
195 (164%) in 4 jaar tijd. Het verhaal wordt
nog moeilijker te verteren wanneer je kijkt
naar het landelijke gemiddelde. Daar zijn de
kosten jaarlijks € 250 lager en is de stijging
de afgelopen 4 jaar zo’n 7 tot 8% geweest. In
Loenen betaal je meer en stijg je meer dan de
rest van Nederland. Waar een kleine gemeente
groot in kan zijn.
Een lichtpuntje in dit zure verhaal is de komst
van de Vechtse Sticht. We kijken reikhalzend
uit naar het samengaan met Maarssen en
Breukelen. Wanneer je het gemiddelde
neemt van de woonlasten van deze drie
gemeenten ziet, dan zal de Nigtevechter
jaarlijks € 250 minder betalen voor een
meerpersoonshuishouden en € 200 minder
voor een éénpersoonshuishouden. Als er
verkiezingen komen voor de raad van de
nieuwe gemeente, onthoud dan dit verhaal en
wie er verantwoordelijk is geweest voor deze
exorbitante kostenstijging, betaald uit uw en
mijn portemonnee.
Rob Thijssen

SLE U

De Sleutel 2000 brengt u het grote en kleine
nieuws van Nigtevecht en omstreken. Naast
alle berichten gunden diverse dorpsgenoten
u ook een kijkje achter de voordeur. Wat
begon met Cor Bemelman, hoofd van
het olifantenteam van Artis werd een
portrettenreeks van ruim veertig verhalen in
de afgelopen 10 jaar. Oud en jong, geboren
en getogen Nigtevechters of net aan komen
waaien, vogels van diverse pluimage sierden
onze krant met ieder hun eigen verhaal.
Zonder één van hen tekort te willen doen kijk
ik terug naar een paar van hun verhalen.
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Als je wat verder komt in je levensjaren dan
komt “vroeger” dichterbij dan je denkt. Daar
hoef je niets voor aan te leren of voor op school
te hebben gezeten. Het overkomt je gewoon
en je gaat er over spreken. Zo ontstond ook het
begin van Sleutel 2000. Het “vroeger” kwam
op de (sta)tafel, gewoon in de buitenlucht bij
DOB, tijdens een jubileumfeestje van een paar
zeer gewaardeerde Nigtevechters . Een aantal
niet onbekende Nigtevechters hadden het over
“vroeger” al snel werd dat wat filosofisch van
als we nu dit en vroeger was er dat maar als
we nu eens zo dan hebben we weer iets wat
er vroeger was. Het ging over de Vrije Vechter
en de Sleutel van toen, echte dorpsbladen.
Het was in het voorjaar 2000 dat
jubileumfeestje, gewoon een aantal nog niet
zo ouderen die spraken over vroeger omdat ze
zelf die herinneringen ook al hadden. Dat is mij
altijd bij gebleven. En dat is ook zo mooi dat
je dan in de kleine gemeenschap Nigtevecht
direct met een aantal enthousiastelingen wat
kan gaan doen voor het dorp. Zo leven nu
eenmaal in dit Dorp.
Er werd besloten om het gewoon te gaan
doen, ondernemerschap kwam naar voren
en voor een ieder het besefte waren we
bezig met artikelen vergaren. Het werd niet
meer als toen, de Sleutel werd vernieuwd en
omgedoopt in de Sleutel 2000. Niet meer een
getypte versie gestencild in het gemeentehuis.
Het werd een opmaak met de computer en
met een uitgeprinte versie, naar het werk om
een uitgave 750 keer te kopiëren. Dozen vol
mee terug in de auto en daarna verspreiden.
De Vreelandseweg de Klompweg staan nu
nog goed in het geheugen en je weet waar
Nigtevecht zijn grens heeft, tot hier en niet
verder was het credo. Nu tien jaar na de start
hebben we weer tijd voor een herinnering
erbij we kunnen weer tien jaar “vroeger”
toevoegen. Het was mij wat waard om wat
aan de Nigtevechtse historie bij te kunnen
dragen. Vroeger lijkt steeds meer dichterbij
te komen. Redactieleden bedankt voor de
afgelopen tien jaar het was het waard op naar
het volgende “vroeger”.
Frans Govers
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In de vorige editie is iets misgegaan met de foto’s bij het stukje van Ome Henk.
Wij hebben twee keer dezelfde foto afgedrukt en niemand van de redactie was
het opgevallen. Ome Henk wees ons erop en was ontstemd over dit voorval. En
terecht, want het had niet mogen gebeuren. Na zoveel trouwe jaren dienst als vaste
correspondent verdien je beter. Daarom, Ome Henk, onze welgemeende excuses!
In overleg met Ome Henk hebben we besloten om het stukje nogmaals te plaatsen,
nu met de juiste foto’s.

SLE

Rectificatie

JAAR

Op bezoek bij . . . .

Ton en Magda Wassing in Dwingeloo,
van Nigtevecht naar Lhee
Als kleine jongen, geboren in Amsterdam,
droomde Ton altijd al van de boerderij. En
wie vast houdt aan zijn dromen ziet ze vaak
ook nog uitkomen.

De redactie

Otten’s historie
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
Amsterdam-Utrecht. 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 station is in 1843 gebouwd, lag aan de spoorlijn Amsterdam-Utrecht 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.
Kan iemand mij nog van dienst zijn met enige details of kaarten, dan houd ik mij
aanbevolen.
Ome Henk

Ton leerde Magda kennen en samen
woonden zij tien jaar in Nigtevecht aan de
Ambachtsheerensingel 1. Daar werden ook
Danielle (14) en Youp (12) geboren. Vaak komen
dingen zo op je pad. Dat was ook het geval toen
het gezin enige jaren geleden op vakantie was
in de provincie Drenthe in de omgeving van het
prachtige brinkdorp Dwingeloo. Omdat het hele
gezin er achterstond ging men daar op zoek naar
hun droomhuis. Het werd een vroegere boerderij
aan de Lhee 11, waar nog 1 ha grond bij was,
net buiten Dwingeloo. Voor Ton en Magda(die
van thuis uit wel ”boeren-bloed” in haar aderen
had) begonnen dromen werkelijkheid te worden.

Een avond in de week vanaf 21 uur, meestal
in het Dorpshuis soms thuis , eens in de
2 maanden. De redactievergaderingen.
Driekwartier bijpraten, driekwartier de
nieuwe Sleutel samenstellen. Daarna 1 tot
3 uur napraten, altijd eindigend met een
schaaltje. Een leuke hobby, voor 6 goed
bedoelende amateurs waarbij het plezier
en het dorp voorop staan.
Altijd leuk? Niet als je werk je energie
vraagt of je thuis ook gewenst bent.
Niet als je bij controversiële onderwerpen
tegen de haren van dorpsgenoten instrijkt
of de redactie verdeeld raakt. Niet als je
eigenbelang in strijd is met objectiviteit.
Niet als de copy deadline een deel van het
weekend opslurpt door mijn eigen slechte
planning.
Toch is het elke keer weer een plezier om
met de redactie samen te werken voor
Sleutel 2000. Het creatieve organisatietalent
Walter, de generaal met de voeten in de
modder, Annelieke, overheidsprocedures
en agenda’s doorgrondende Frans, niet
alleen veel pratende maar ook veel
schrijvende Pieter en de Nigtevechtse
genealoog, gezelligheids dier, gastronoom
en afscheidnemende Alfred zijn echt
vrienden geworden.
Bij zakelijke introductierondes laat ik
altijd een oneliner Powerpoint sheet zien.
Met door toehoorders onbegrepen trots
introduceer ik mezelf. Daarbij vertel ik over
mijn gezin, mijn carrièrepad, mijn dorp en
de Sleutel. Ik hoop dat mijn introductiesheet
nog lang onveranderd blijft.

Na enige verbouwingen aan de boerderij werd
uitgekeken naar een invulling met enige dieren.
Dat werden koeien van het oud Nederlandse ras
Lakenvelder en om praktische redenen Swifter
schapen. Op dit moment hebben zij een zevental
koeien waarvan er vijf drachtig zijn en over
een paar maanden gaan kalveren. De schapen
hebben tot nu toe al 26 lammeren gekregen
en dat houdt de gehele familie druk. Youp is
echt de hulp voor zijn vader en behulpzaam
bij de vele werkzaamheden. Danielle rijdt nog
steeds paard en springt over hindernissen als
een volleerd amazone. Vlak bij Dwingeloo
heeft men 3½ ha land kunnen kopen waarop
het vee straks de wei in kan. De bedoeling is
om met de huidige koeien en jongvee hun
veestapel kwalitatief te verbeteren. Met hun
liefde en gedrevenheid en de wil om zich te
verdiepen in de Lakenvelder fokkerij zal hun dat

zeker lukken. Zowel Ton als Magda houden van
vriendelijke, makke en sobere koeien. Magda,
die nu als verpleegkundige werkt in Z.W.
Drenthe ontmoet veel mensen die vaak hun
waardering uitspreken over hun mooie koeien
in het landschap. Ton werkt nu nog enkele
dagen bij KPMG en is verantwoordelijk voor het
nieuwe hoofdkantoor dat gebouwd is langs de
A9 in Amstelveen. Twee van de redactieleden
hebben er onlangs van Ton een rondleiding
gekregen en waren diep onder de indruk van de
stijl en kwaliteit die het kantoor uitstraalde. Ton
chapeau. Mocht u als Nigtevechter nog eens in
de buurt komen van Lhee, kijk dan uit naar de
boerderij met het grote witte hek, want daar
wonen ze. Wij wensen Ton en Magda, Danielle
en Youp nog veel succes en geluk toe.
Frans Govers

Graffiti
Over beleving van kunst en grappenmakerij blijkt toch behoorlijk verschil te bestaan.
Zaterdag 12 september 2009, Nigtevecht ontwaakt en al snel blijkt dat enige jongeren het
nodig hebben gevonden om hun idee van kunst en grappenmakerij voorgoed achter te
laten in het dorp.
Op zeer veel plekken zijn “tags” achtergelaten oftewel men heeft grote delen van wanden, gevels,
bouwkeet en andere delen van bouwwerken ondergespoten met verf. Het ontsiert het landelijke
dorp ontzettend en velen hebben het erover. Men is verontwaardigd en voelt woede over wat
er door een aantal jongeren is gedaan. Dit kan niet. De beschadigingen kosten veel geld om te
verwijderen. Velen doen aangifte bij de politie, wat een goede zaak blijkt te zijn. De politie spoort
een viertal daders op en levert hen over aan Justitie. De daders blijken een viertal jongens te zijn en
moeten voor de kinderrechter verschijnen. Een drietal heeft ook spijt van hun daden (namen bekend
bij de redactie) en heeft naar de slachtoffers een brief gezonden waarin ze dit verwoorden. Ook
geven ze aan dat zij hun excuses aanbieden en het nooit meer zullen doen. Gezien de hoge kosten
van de claims geven ze aan dat zij graag in de gelegenheid gesteld willen worden om het zelf schoon
te maken. Op dit moment is nog niet bekend wat de straf is die de rechter heeft uitgesproken.
Hopelijk zien we de komende tijd dat er gewerkt gaat worden aan het herstel van de schade.

Rob Thijssen

De redactie
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• Een paar nieuwe woningen: in de
Hoekerstraat na het slopen van de oude
Peuterspeelzaal en drie witte villa’s in de
Dorpsstraat aan de Vecht op de plek van
de oude scheepswerf. Ook op
de Nieuweweg werd ‘genieuwbouwd’.
• We kregen een trapveldje met naam:
Klein Nigtevecht (ooit geweten?)
• Het hele dorp is een 30 km zone geworden. Nu merk je hier niet altijd iets van…
• We kregen een grotere en mooiere haven
• De huisartsenpraktijk vestigde zich in
het Dorpshuis
• In juli 2003 kregen we ADSL. En nu
hebben we ook een GSM mast. We gaan
gewoon met onze tijd mee!
• Een gele brug in plaats van een groene.
En een rijstrook-fietspad gescheiden brug,
door het aanlassen van een constructie
van 2,5 meter
• En, na veel vijven en zessen:
een (tijdelijke) Buitenschoolse Opvang
op locatie Tweemaster

op redelijk korte termijn
• Een samenwoonschool: de planning is
nog steeds dat de school er eind 2011 staat.
• De nieuwe pont
• Een nieuwe gemeente: we zijn straks
Stichtse Vechtenaren in plaats van
Loenenaren. Tja, we zijn benieuwd hoe lang
de bus erover doet naar het gemeentehuis
in Maarssen(?)!

• Een fietsbrug, al een discussie die meerdere
decennia duurt
• De JOP, oftewel Jongeren Ontmoetings Plek.
Heftige discussies in het Dorpshuis, vele gesprekken
met jongeren, maar het plantsoen is nog steeds
geen JOP
• A6/A9, na een succesvolle lobby. Hier zijn we heel
blij mee want dan was er wel heel veel veranderd!
• Garsten-Noord, huizen op de plek van de
betonfabriek en de tennisbaan. Voor- en
tegenstanders.
• Een vaste kantinebeheerder voor DOB.
Ze zoeken al jaren! Gelukkig neemt Laura Koningen
nu ad interim waar, maar waar is de vaste kracht…?
• We kregen geen parkeervergunningen in de
Dorpsstraat
• En op 1 april kwam Piet Paulusma ook niet naar
Nigtevecht
• … en lagen er geen gouden eieren verstopt
langs het fietspad…

Sleutelgeld
In het voorwoord werden ze kort bedankt: de sponsors. Een beter woord is misschien financier
of ‘zij-die-zorgen-dat-de-Sleutel-bij-iedereen-gratis-in-de-bus-ligt’. Dat laatste is waar het
in essentie op neerkomt. Commercieel gezien hebben onze huidige sponsors ogenschijnlijk
minimaal profijt van hun naam onderaan de voorpagina van Sleutel 2000. Dankzij hen is het
mogelijk om de Sleutel te maken, de opmaker, de drukker en de bezorger te betalen zodat u
deze dorpsperiodiek 2 maandelijks voor noppes kunt lezen. Behalve de financiering van de
fysieke kosten, steken onze sponsors geld in de Nigtevechtse samenhang. Zij faciliteren de
mogelijkheid om als Nigtevechters onder elkaar te communiceren, als groep, als gemeente, als
dorp. Zij investeren in het in stand houden van het Nigtevechtse gevoel waar in elke Achterklap
over verteld wordt. Namens alle Nigtevechters willen wij de bedrijven en Nigtevechters bedanken
voor het brengen van verbinding in Nigtevecht. Wilt u meer over de sponsors weten, ga dan naar
onze website en klik op de sponsorbutton met doorverwijzing naar hun website.
De redactie
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Wat bleef (ondanks discussies)
• De busverbinding, gelukkig wel.
• Het consultatiebureau, na een kleine tussentijdse pauze in Loenen
• De Betonfabriek: die is al vaker “verhuisd” maar is er nog steeds
• De bakker, nu in goede handen bij Carla
• De Spar, eh…Attent, het zal wel altijd
Spar blijven. Hans, ga zo door!
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Wat kwam er wel

Wat is er bijna….

• Beroemde dorpsgenoot Cor van Hout legde
op 24 januari 2003 door 34 kogels het loodje
in Amstelveen.
• De brugwachter. Nu wordt de brug op afstand
bestuurd. In het huisje zou ooit misschien een
kroeg komen, maar dat is niet gelukt.
• De wijkagent Dirk Portengen. Misschien
hebben we nu meer een Nachtburgemeester
nodig, na alle graffiti, rondhangende jongeren en
inbraakgolven? Of valt het mee de laatste tijd…?
• De brievenbussen en het postkantoor! Uw
redactie loopt nog steeds regelmatig naar de
brug om een brief te posten…
• Arken aan de Klompweg: de Vecht moet
mooier worden en wordt gesaneerd. Maar de
gemeente gaat erg ver met de saneringen. Er
zijn al arken gesneuveld
• De echte Pastorie werd woonhuis.
• De Sleutelsubsidie werd na 1 jaar bestaan
al ingetrokken. We danken alle sponsors!
• We feliciteren dorpsgenoot P.S. met het kwijt
raken van 40 kilo!
• Pontbaas Cor Rensenbrink nam in 2008
afscheid van “zijn” pont
• De scholen raakten hun zelfstandigheid
kwijt en sloten zich aan bij overkoepelende
stichtingen
• Dominee Sjaak Visser en zijn gezin maakten
plaats voor Dominee Hans Schaap en zijn gezin
• Vele uitbaters van de kroeg gingen weg.
Dank aan Sjoerd, Ruud en Big Rob. Gerda
houdt het gelukkig al een tijdje vol. Komt allen!
• Moby’s: in 2005 moest het café plaatsmaken
voor de bouw van 2 à 3 woningen, die nu pas
gerealiseerd gaan worden. In 2008 werd het
verdwijnen van deze kroeg nog eenmaal groots
gevierd met een Flashback to Moby’s party

10 jaar Niet Gelukt
Ook Sleutel 2000 probeert wel eens iets
nieuws. Hieronder de rubrieken waar
u niet echt op zat te wachten…of die
langzaamaan zijn verdwenen.
Ik ga op vakantie en neem mee …de
Sleutel 2000: Twee keer vroegen we u om
foto’s in te sturen van uw dorpskrant op
vakantie. De respons was enorm: alleen de
redactie nam de moeite. Of ging u misschien
niet op vakantie ☺? We zullen het u niet nog
een keer vragen.
Bedrijventest met Sleutelscore: We hebben
een paar leuke bedrijventests gedaan en
het is een sluimerende rubriek. We kunnen
niet kiezen of we liever een paar uurtjes de
bouwwerkzaamheden van Valkenburg of de
andere renovatiewerkzaamheden (maar dan
aan uw uiterlijk) van Annemarie Zeldenrijk gaan
uittesten. Wat vindt u een leuk bedrijf om eens
iets meer over te lezen? Stuur uw suggesties
aan info@sleutel2000.nl.
De activiteitenkalender: Een echte kalender
is het nooit geworden. We komen of te weinig
uit, of u vergat uw activiteiten op tijd aan te
melden. Kortom: meer iets voor internet. Uw
activiteiten die op het juiste Sleutelmoment
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Ogenschijnlijk lijkt het alsof er in ons kleine dorpje de tijd een beetje stilstaat. Lekker
rustig, geen grote stad, geen gedoe! Maar na analyse van 10 jaar Sleutel is dit toch
echt niet het geval. We hebben vast geen complete lijst van alle gebeurtenissen,
maar in deze jubileumeditie van Sleutel leest u 10 jaar recente dorpshistorie. We zijn
benieuwd wat de komende 10 jaar ons brengen zal.
De redactie
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plaatsvinden zullen we zeker blijven plaatsen.
Column Walter: Hoe vaak horen we niet dat
deze terug moet in de Sleutel. Daarom deze
editie nog 1x op herhaling!
Jammie Olaf Hier: Onze kookrubriek kende
een jaar succes en is daarna zomaar verdwenen.
Waarom weten we eigenlijk niet. Er wordt toch
volop gekookt en lekker gegeten in ons dorp.
Deze editie is-ie er weer!
Bijzondere verzamelingen: Het is bij één
verzameling gebleven, potloodpuntjes. Niet
alledaags. U wilt uw verzamelwoede niet
prijsgeven aan de rest van het dorp, dat is
duidelijk!
U ziet, niet alles blijft, ook niet in de
Sleutel. Wat wel blijft is uw inbreng…het
is namelijk úw blad. Dus hierbij opnieuw
een oproep: klim in de pen of achter uw
computer en stuur alles wat u kwijt wilt
naar info@sleutel2000.nl. Zolang er plek
is, het geen echte reclame is en het vooral
geen zaken zijn die het daglicht niet
kunnen verdragen, zullen wij het proberen
te plaatsen! Ook uw suggesties zijn van
harte welkom.
De redactie

