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Hoe ben je hier in Nigtevecht  

terecht gekomen?

Mijn ouders lagen in 1961 afgemeerd nabij de 

sluis van Nigtevecht, toen ik werd geboren. Ik 

was het eerste schipperskind van de toenmalige 

Nigtevechtse huisarts, dr. Blees. Vervolgens 

hebben wij voor een periode van zes jaar, 

vanwege het werk, op verschillende plaatsen in 

Nederland gewoond. Daarna zijn wij “tijdelijk” 

weer in Nigtevecht gaan wonen om uiteindelijk 

nooit meer te vertrekken.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?

Dat is toch onze woning aan de Vecht. Andere 

bijzondere plekken vind ik de hervormde kerk 

met haar begraafplaats in het hart van het 

dorp. Het heeft iets veiligs, omsloten. Daarnaast 

vind ik de plek rondom het pontje een mooie 

ontmoetingsplek waar met name de kinderen 

zomers veel plezier hebben.

Wat is voor jou het Nigtevechts gevoel?

Cliché, maar dat is de saamhorigheid op 

Koninginnedag en bij de Sinterklaas intocht. 

Voor ons, inmiddels gewoon, maar ongekend 

als je het vergelijkt met andere dorpen en 

steden.

Wat zou je de Nigtevechters over  

jezelf willen vertellen?

Ik ben getrouwd met Anja en heb twee 

Nigtevechtse Achterklap:  
Sebo Luursema

schoolgaande kids, Dominique en Julien. 

Door mijn werk ben ik nauw betrokken bij 

de zuivere maatschappelijke betekenis van 

sport. Samen met twee collegae exploiteren 

wij, voor de Sportfondsen Groep, een 

portefeuille van ruim 60 verschillende soorten 

sportaccommodaties waar, mede door de 

betrokkenheid van de 800 medewerkers, 

dagelijks inhoud wordt gegeven aan lokaal 

sportbeleid.

Wat is je favoriete muziek?

Muziek is emotie en sluit daarom goed aan  

bij de verschillende stemmingen die je als 

mens hebt.

Ik vind daarom diverse soorten muziek leuk, 

maar over het algemeen raakt Franse muziek 

mij het meest. 

Wat houdt je bezig in het nieuws?

De signalen die je uit de verschillende media 

kunt halen waaruit blijkt dat ons economisch 

systeem zich langzaam wijzigt met uiteindelijk 

stevige gevolgen voor de maatschappij en 

het milieu. Met andere woorden, er vindt 

geschiedenis plaats.

Hoe zie je Nigtevecht in de  

toekomst ontwikkelen?

Om de bestuurskracht van gemeenten 

te versterken, zie je een verdergaande 

samenvoeging van gemeenten en wellicht 

ooit provincies. In dat proces van herindeling 

zullen gemeenten, als Nigtevecht verder hun 

identiteit en cultuur (lees: de wijze van met 

elkaar omgaan) koesteren en verstevigen.

Wie gaat de volgende Sleutel  

op de Achterklap?

Jan Haring. Jan is onze buurman, de 

lokale aannemer die ondanks z’n drukke 

werkzaamheden toch kans ziet om 

maatschappelijke een steentje bij te dragen.

Welke vraag stel je aan Jan?

Hoe zie jij, als vrijwilliger van de brandweer, 

het voortbestaan de Nigtevechtse brandweer?

Fietsers verward op  
   Kanaaldijk Oost

Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 14 augustus 2010 
Verschijningsdatum: 27 augustus 2010

Sleutel 2000 redactie is een 
werkgroep van Stichting het 

Dorpshuis Nigtevecht

De asfalteringswerkzaamheden aan de Weesper kant 

van Kanaaldijk Oost zijn voltooid. Het kanaal is drie 

drempels rijker geworden, de snelheid is gereduceerd 

tot 60 km per uur en de weg is zo strak als een 

biljartlaken. Er is geen gevaar voor aquaplaning meer 

of een onverwachte ruk aan het stuur door diepe 

kuilen in het wegdek. 

Met de komst van het nieuwe wegdek met de nieuwe 

belijning zien we echter steeds vaker een nieuw fenomeen 

op de kanaaldijk: toerende fietsers die genieten van de 

natuur, maar verkeersborden over het hoofd zien. Helemaal 

ongelijk hebben ze niet wanneer je je realiseert dat men 

bij de brug te maken heeft met een kruising, waarschijnlijk 

net de fietskaart is opgeborgen en je mogelijk afgeleid 

wordt door verkeer of een binnenvaarttanker die het 

kanaal passeert.  Vervolgens zien ze de hulplijnen over het 

wegdek, wat toch sterk lijkt op een fietspad.  

Ook al is de toegestane snelheid aangepast naar 60 km per 

uur, de fietser op de kanaaldijk levert gevaarlijke situaties 

op. Er is bewust veel geld geïnvesteerd in een veilig fietspad 

parallel aan de kanaaldijk. Automobilisten zijn niet gewend 

aan fietsverkeer op het kanaal. Auto’s moeten uitwijken 

voor fietsers en tegemoetkomend verkeer houdt daar geen 

rekening mee. Het is daarom raadzaam dat Gemeente 

Loenen de verkeersituatie nogmaals bekijkt aan het begin 

van Kanaaldijk Oost en ervoor zorgt dat het duidelijk wordt 

dat alleen bestemmingsverkeer over Kanaaldijkoost mag 

fietsen. En laat ze de put alsjeblieft niet te laat dempen.

Rob Thijssen

Bedankt!!
De kledinginzameling voor Sam’s kledingactie 

die op 24 april j.l. in ons dorp is gehouden, 

heeft ongeveer 1200 kilo kleding opgebracht. 

Sam’s kledingactie wil iedereen die daaraan 

heeft bijgedragen hartelijk bedanken.

De vrijwilligers zijn van plan om volgende 

jaar weer een kledinginzameling te houden. 

Om de actie ook dan weer tot een succes 

te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu 

alweer de kleding hiervoor te bewaren.

Namens Sam’s kledingactie,

Gerda van Lindenberg
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Cabaret passe-partouts 
beschikbaar gekomen
Voor het seizoen 2010 – 2011 zijn nog enkele passe-partouts beschikbaar gekomen 

door opzeggingen, dus geïnteresseerden kunnen mij bellen (252506) of even een mailtje 

sturen naar bgoes@goesconsult.nl. De passe-partouts voor het nieuwe seizoen zijn vanaf 

heden weer op te halen bij me thuis in de Dorpsstraat 3. Een passe-partout kost € 86,- 

voor zes voorstellingen. 

 Het cabaretprogramma ziet er als volgt uit:

 • 02 oktober   Daniel Arends

 • 16 oktober André Manuel

 • 13 november  Rob en Emiel

 • 02 december  Lenette van Dongen

 • 08 januari  An en Jan

 • 19 maart  Niet Schieten

Alle actuele informatie over de voorstellingen staat op www.cabaret-nigtevecht.nl.  

Met veel dank voor de wederom massale belangstelling en enthousiaste reacties hoop ik 

jullie allen volgend seizoen weer te mogen begroeten. 

Ben Goes 

Vervanging  
fiets -en 
voetveer
 

Vanaf juni zal gestart worden met de 

renovatie van de veerpontverbinding 

tussen Nigtevecht en Nederhorst den Berg.  

 

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen 

van de aanlandingsbanen/oeverconstructie(s), 

vernieuwen van het pontwachterhuisje en het 

oprichten van een wachthuisje. De veerpont 

blijft tijdens de werkzaamheden in de vaart, 

echter kan er wel enige overlast ontstaan voor 

u als gebruiker van de veerverbinding en we 

vragen hiervoor dan ook uw begrip. Eveneens 

zal de veerpont vervangen worden en met 

behulp van een elektromotor gaan varen.  

 

Bij spoedige verloop van de activiteiten, zal medio 

september en daarmee voor de start van het 

nieuwe schooljaar 2010-2011 de nieuwe pont 

van de nieuwe voorzieningen gebruik kunnen 

maken. De fiets- en voetveerverbinding is na de 

geplande werkzaamheden en vervanging van de 

pont weer voor jaren toegerust en te gebruiken 

door reguliere en toeristische gebruikers.  

 

Direct omwonenden zijn reeds op de hoogte 

gesteld van de werkzaamheden en voor 

vragen kunt u contact opnemen met de heer 

L. van Helden van de gemeente Loenen via 

l.vanhelden@loenen.nl of via (0294) 236 238.  

 

Het vernieuwen van de veerverbinding komt 

mede tot stand met financiële bijdragen van, 

provincies Utecht en Noord Holland en de 

gemeenten Wijdemeren en Loenen.

Bron: Gemeente Loenen /d Vecht

Beschuit  
met muisjes

Collecte 
Epilepsiefonds
de opbrengst van de Epilepsie fonds in 

Nigtevecht bracht het mooie bedrag van 

€ 1.047,40 op.

Alle gevers en collectanten bedankt.

Ria Vedder

Nieuwe sponsor Sleutel 2000!
 Zoals jullie weten kan de Sleutel 2000 niet bestaan zonder de steun van haar sponsors. En gelukkig 

vinden we soms een nieuw bedrijf bereid ons financieel te ondersteunen. Onze nieuwe sponsor 

is  Liaison Nederland uit Weesp. Het bedrijf houdt zich onder andere bezig met het genereren 

van potentiële klanten voor bedrijven, als ook klantcontact- en loyalty activiteiten voor de zakelijke 

markt.  Verder verzorgt Liaison trainingen op de werkvloer. Een link naar hun website, net als naar de 

gegevens van onze andere sponsoren, kunnen jullie vinden op onze eigen site, www.sleutel2000.nl.  

De redactie

Inbraakgilde laat weer van zich horen
Wij hebben er vaker aandacht aan besteed, maar helaas is het weer actueel: de laatste 

weken is het weer raak. Bij diverse huizen heeft een poging tot inbraak plaatsgevonden en 

bij sommigen zijn de onverlaten al binnengeweest. Alertheid is dus wederom geboden. 

Voorkomen is beter dan genezen, dus informeer naar de beste tips om uw huis zo goed 

mogelijk tegen ongenode gasten te beschermen. Voor adviezen wijzen we u graag op de 

internetsite www.politiekeurmerk.nl.

De redactie

Een droevig bericht in de krant: “Meisje (10) 

midden in wijk doodgereden”; ”Evenoud 

vriendinnetje levensgevaarlijk gewond”. 

Later is dat tweede meisje ook overleden. 

Je staat er niet altijd bij stil, maar vaak houd je  

in Nigtevecht je hard vast, dat zoiets gebeurd. 

Er is een aantal straten in ons dorp die 

gelegenheid bieden het oponthoud van de file 

langs de Weesper Trekvaart of dat langzame 

gedoe op de Klompweg nog net even in 

te halen. Bewoners van de Garstenstraat, 

de Oostzijdsestraat en de Raadhuislaan 

ondervinden dat dagelijks. Ook op het  woonerf 

is het geregeld raak. Veel dezelfde mannen 

en vrouwen rijden daar stelselmatig te hard. 

Daaronder dus ook ouders van kinderen in 

diezelfde leeftijdsgroep van rondom 10. 

 Voor alle duidelijkheid: het kan ongestraft. 

In Nigtevecht is er bij mijn weten nog nooit 

op snelheid gecontroleerd. Toch is er wel 

een strenge limiet: 30 km/u in het hele dorp. 

Op het woonerf gelden zelfs nog strengere 

regels: stapvoets rijden en voetgangers (ook 

onvoorspelbare kinderen dus) hebben voorrang 

op gemotoriseerd verkeer. Dat is allemaal niet 

voor niets. 

 Bij het eerstgenoemde ongeluk liepen ”de 

emoties hoog op”. Niet-verwonderlijk en dat 

geldt voor alle partijen. Stel je voor je wordt  

de volgende ochtend wakker en ….

Cees Schipper

Snel in Nigtevecht

Steijn is geboren 

op 18 mei 2010; 

zoon van John en 

Marina Lenssinck

Sam is geboren  

op 9 april 2010;  

zoon van  

Sandra en André 

Scheffel-Meezen

Nigtevechter 
aan Zee
Van ”rien ne va plu, het geld is niet meer 

van u” naar eigen ondernemer aan zee. 

We spreken met Marco Coster, Petersburg 

Nigtevecht. Na 27 jaar Holland Casino in 

diverse vestigingen en functies  heeft hij de 

mogelijkheid gekregen om eens wat anders 

te gaan doen. 

“Altijd heb ik al iets voor mijzelf willen beginnen, 

maar was bij Holland Casino in een warm bad 

beland, waar je niet snel uitstapt. Totdat er 

een reorganisatie werd aangekondigd, die de 

toekomst van het bedrijf en ook mijn toekomst 

een ander demensie gaf. Ik heb voor de keuze 

gestaan om tot mijn pensioen bij het casino te 

blijven, maar dan ga je de alternatieven afwegen. 

De drastische veranderingen van Holland Casino 

paste niet meer bij mijn persoonlijkheid met alle 

gevolgen vandien.” 

Marco was er snel uit hij ging samen met een 

collega een bedrijf starten. Het moest iets 

worden waar veel mensen komen, waar plezier 

de boventoon voert en waar energie stroomt. 

Waar je denkt gelukkig van te worden. En dat 

werd een strandpaviljoen in Zandvoort aan 

Zee. Vraag was hoe kom je nu zomaar aan een 

strandpaviljoen in Zandvoort? 

“Na wat rondvragen, via makelaars, via je 

netwerk en  vrienden en kennissen werden wij 

getipt dat strandpaviljoen Skyline te koop zou 

zijn, dus wij de stoute schoenen aangetrokken 

en gevraagd of dit ook het geval was. Na enige 

onderhandelingen wilde de oude eigenaren hun 

paviljoen wel verkopen.” In februari werd bij 

-10° op een zandhoop het paviljoen opgebouwd 

en rond 20 februari brandde de kachel binnen. 

Nu na 4 maanden heeft hij al enige ervaring 

in het horecaleven en hoopt men op eeuwige 

zomers.  Het uitzicht waarvan hij elke dag kan 

genieten is fantastisch, nooit meer airco, nooit 

meer binnen, nooit meer een pak aan. “het is 

een heerlijk gevoel,” zo laat hij weten. Marco 

Coster hoopt nog vele Nigtevechters een keer 

aan zee te verwelkomen, velen dorpelingen zijn 

reeds voorgegaan bij Skyline13, The Australian 

Beachbar in Zandvoort aan Zee, te zien op 

http://www.skyline13.nl.
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Otten’s historie
Over de geschiedenis van de hervormde pastorie is niet zoveel bekend, dus ga ik proberen 

u hier iets van te vertellen. In het “Oud-Schildboek” van de Nederlandse kwartieren van 

het land van Utrecht staat dat de pastoor Heer Smout Gijsberty hier te Nigtevecht een 

stuk land in gebruik had. Op dit land stond ook zijn huis, wat later de pastorie werd 

van de Hervormde Gemeente. Voor alle duidelijkheid: de kerk was toen nog een Rooms 

Katholieke kerk. Deze pastorie bleef bestaan tot de verwoesting van ons dorp door de 

Fransen. In februari 1673 is zij, net als vele andere huizen en gebouwen, verbrand. Tegelijk 

met de plannen tot wederopbouw van de kerk werd overeengekomen het predikanthuis 

opnieuw te bouwen en dit was in 1677 voltooid. Deze pastorie heeft bijna een eeuw dienst 

gedaan. Het was een eenvoudig huis met rode pannen gedekt. In 1773, ongeveer honderd 

jaar later, was het huis zo bouwvallig, dat het nodig moest worden vernieuwd.

Op 5 juli 1775 werd door de Staten van Utrecht het plan van Schout en Schepenen 

van Nigtevecht goedgekeurd om een nieuwe pastorie te bouwen, welke ten hoogste 

zesduizend gulden zou mogen kosten. Ds. Taco Hajo van den Honert, toen predikant van 

Nigtevecht, had al in 1775 toegezegd vijfhonderd gulden bij te dragen aan de bouwsom 

van zesduizend gulden. Bij nader inzien was het onmogelijk om voor die prijs een goed 

en statig huis te bouwen. Na enig overleg met de Staten van Utrecht werd toch besloten 

zo’n gebouw op te richten, door de toezegging van Ds. Van den Honert om de gehele 

bouwsom voor zijn rekening te nemen, bovenop de toegezegde gift. Dit werd den 1ste 

maart 1776 door de Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Spoedig werd begonnen met de 

bouw van de tegenwoordige pastorie, een mooi en statig huis, dat meer dan twee eeuwen 

alle stormen heeft doorstaan.

Veel predikanten hebben de pastorie bewoond. Bij wisseling van predikanten werd het 

interieur aangepast aan de eisen des tijds, meestal op vrijwillige basis. Eigenlijk was de 

pastorie een beetje van ons allemaal en werd dan ook veelvuldig bezocht!

Het College van Kerkvoogden heeft enkele jaren geleden besloten de pastorie te verkopen, 

dit in verband met de hoge onderhoudskosten, die de kerkelijke gemeente niet meer kon 

opbrengen.

De nieuwe eigenaar heeft hem grondig gerenoveerd en zo kan dit gebouw nog jaren een 

sieraad voor ons dorp blijven.

Boven de voordeur leest men in de gevelsteen: T.H. van den Honert heeft de eerste steen 

van dit gebouw gelegd, den 22ste april 1776.

Ome Henk

Shiatsu 
massage 
Last van rugpijn, migraine, pijn in je 

schouders, constipatie, zoek je balans 

tussen lichaam en geest? Maak kennis 

met Shiatsu massage! Winny van 

Pamelen aan de Dorpsstraat is sinds kort 

een praktijk begonnen. Shiatsu massage 

kan bijdragen aan de verbetering van 

je gezondheid, zowel lichamelijk als 

geestelijk. Shiatsu massage kan de 

zelfgenezende werking van je lichaam 

activeren. Is je belangstelling gewekt, 

bel: 06-50989935 of 0294-252836, je 

eerste schouderbehandeling is gratis! 

Wil je meer weten kijk dan eens op: 

www.beter-blij.nl. 

De redactie feliciteert Winny en 

wenst haar veel succes.

Op 25 mei jongstleden is er door de 

gemeente een inloopavond georganiseerd 

over de voorlopige projectvoorstellen van 

de nieuwe school en met name over de 

inrichting van buitenruimte. De avond werd 

goed bezocht: zo’n 40 mensen kwamen 

praten met de gemeente en de ontwerpers 

over de voorstellen. 

Er valt op de buitenruimte nog wel het een 

en ander aan te merken: zo is er een soort 

verkeersplein getekend voor de school, waar 

fietsers, bromfietsers, wandelaars en auto’s 

elkaar kruisen. Dit lijkt een gevaarlijke situatie op 

te leveren.  De gedane suggesties om te situatie 

te verbeteren worden nu door de gemeente 

bekeken en waar mogelijk meegenomen in de 

herziene projectvoorstellen. 

Sommige bewoners van Petersburg zagen op 

de tekening dat er  ineens een steiger in hun 

achtertuin was verschenen, om zo de ijsbaan 

te ontsluiten. Ook dit stuitte op behoorlijke 

bezwaren van de getroffen bewoners, die 

terecht waken voor hun privacy. Bovendien 

gaf de tekening weinig duidelijkheid over de 

bereikbaarheid van de inritten van de huizen aan 

Petersburg: niet iedereen kon op deze tekening 

hun huis meer in en uit. Hier wordt nog naar 

gekeken.

Ook kwam het gebruik van de ijsbaan door de 

school ter sprake, op die momenten dat er geen 

ijs ligt. De gemeente is aan het bekijken of dit 

haalbaar is. Maar gezien de tijd dat er water op 

het landje staat (van november tot ongeveer 

februari), en de tijd die het kost om het land 

weer te draineren, vragen wij ons echt af of dit 

haalbaar en wenselijk is. Bovendien krijgen de 

bewoners daar dan niet alleen een school in 

het achtertuin, maar ook nog een speelplaats. 

Het lijkt erop dat de gemeente hier hun hand 

overspeelt.

De school zelf ziet er op papier prachtig uit: 

mooie stenen, licht gebouw, niet al te hoog en 

passend in het landschap. De vraag die op de 

avond vaak werd gehoord was of dit het wel 

echt gaat worden. Het ziet er bijna te mooi uit. 

Ook in de buitenruimte wordt gebruik gemaakt 

van moderne en duur(zame) materialen, om het 

zo mooi mogelijk te presenteren.  Maar kan de 

gemeente dit allemaal wel bekostigen?

Op dit moment is de gemeente bezig een 

raadvoorstel in te dienen inzake de te verkrijgen 

kredieten voor het bouwen van de school en 

het inrichten van de omgeving.  Op 29 juni zal 

de Raad beslissen over de beschikbaar te stellen 

kredieten.  Daarna weten we meer.

Na het toekennen van de kredieten zal er in de 2e 

helft van 2010 een aanbesteding van het project 

gaan plaatsvinden.  Daarna kan er op zijn vroegst 

in het begin van 2011 begonnen worden met de 

bouw.  Gezien de gerechtelijke procedures die er 

nog lopen, plus de onzekerheid over de hoogte 

van de te verkrijgen kredieten, lijkt een nieuwe 

school in het begin van 2012 nu nog haalbaar, 

maar toch ook nog redelijk ver weg. 

Ga naar www.loenen.nl.

De redactie.

Daan en Jeroen  
Nederlands Kampioen
De D1 van FC Weesp met de Nigtevechters Daan van Roemburg en Jeroen Franssen  

won het Nederlands Kampioenschap Voetbal Talenten Toernooi. Het toernooi werd 

zaterdag 15 mei gehouden op de velden van FC Weesp.

Zestien D-teams uit het hele land deden mee. Zij hadden eerdere voorrondes gewonnen.

FC Weesp stond in de finale tegenover sportclub Bemmel en won overtuigend met 4-1.  

Het toernooi stond in het teken van sportiviteit en gezonde voeding. Daarom werden er in 

de kantine alleen maar gezonde snacks verkocht. 

Nigtevecht in 
WK stemming
Nigtevecht heeft iets met oranje. Zo hebben 

we misschien wel het leukste en gezelligste 

Koninginnefeest van de regio. Alle leeftijden en 

gezindten vinden elkaar op en rond de feesttent 

van onze onvolprezen Oranjevereniging. Om het 

jaar kleurt ons dorp voor een tweede periode 

oranje. Als het Nederlands voetbalelftal op een 

eindtoernooi mag aantreden: dit jaar het WK in 

Zuid Afrika.

Er is een duidelijke parallel met de wijze waarop 

het Nederlands Elftal start in het toernooi met 

de manier waarop ons dorp deze editie oranje 

kleurt. Allebei begint het rustig. Waar twee 

jaar geleden Oranje als een stoomwals startte 

op het EK hing binnen de kortste keren heel 

Nigtevecht onder een deken van rood, wit, 

blauw en oranje. Helaas werd door de Russen 

onder de bezielende leiding van Guus Hiddink 

het Nederlands Elftal verrassend uitgeschakeld 

en als sneeuw bij 25 graden celsius verdwenen 

de vlaggen en banieren uit het straatbeeld.

Nigtevecht leert van de geschiedenis en voert 

dit jaar langzaam maar gestaag het vlagvertoon 

op. De mannen van Bert van Marwijk lijken in 

Zuid Afrika even voorzichtig te beginnen.

Na de wedstrijd tegen Japan, toen de volgende 

ronde zeker werd gesteld zag ik mijn buren hun 

eerste oranje slinger ophangen. Ik vroeg: “Durf 

je het nu aan?” Met een behoedzaak knikje 

kreeg ik de bevestiging. Rustig aan, dan breekt 

het lijntje niet.

De redactie.

Voortgang samenwoonschool
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Eerder al las u bij ons dat een grote 

groep Nigtevechters deze zomer naar 

Oeganda gaat om daar ter plaatse te 

gaan meebouwen aan een lerarenverblijf 

van een school. Deze school maakt deel 

uit van het Project “Helpt u hopen”. 

Maar voor in juli deze ploeg de handen 

uit de mouwen gaat steken moest een 

kleinere groep voorbereidingen treffen, 

bouwmateriaal organiseren en letterlijk 

de basis aanbrengen. Voor deel twee van 

het drieluik bezocht ik de boerderij van 

Van Zadelhoff aan de Vreelandseweg. Daar 

brachten Janda, Coen en Kees van Zadelhoff 

verslag uit van hun verrichtingen. En dat in 

juni bij een brandende haard.

“Ja, het is best koud,” zegt Coen, terwijl ik kijk 

naar het gezellige, knapperende haardvuur. 

Coen en Janda beginnen hun verhaal. “Het 

project werkt goed. En dat is best uitzonderlijk in 

een land waar het bijna normaal is dat je elkaar 

belazerd.” Coen heeft ervaring in Afrika waar hij 

regelmatig heeft rondgereisd. “Als ze zien dat 

er westerlingen bij zo’n project zijn betrokken 

vliegen de prijzen van bouwmateriaal omhoog. 

Nambi, Sem Kalule’s zus, heeft de touwtjes goed 

in handen daar. Ze organiseert er alles heel slim 

en daarmee is het project in goede handen. Om 

geld voor de school te blijven verdienen houdt 

ze ondertussen succesvol varkens. Dit levert 

voor het project het nodige geld op om het 

voorbestaan te blijven garanderen.”

De fundering moest worden aangebracht, 

zodat in juli de andere dorpsgenoten vanaf die 

basis verder kunnen werken. “Er was voor onze 

komst al één en ander gebeurt. De watertank 

was al geplaatst, het toiletgebouw was klaar 

en de ruimte voor de fundering al gegraven.” 

Op de vraag of daarmee voor de rest straks wel 

genoeg werk over blijft moeten ze lachen. “Ze 

kunnen nog volop aan de slag, er is nog genoeg 

te doen.”

“Voor ons vertrek was er veel contact via de 

telefoon, maar nu we de school met onze eigen 

ogen hebben gezien zie je dat het prima loopt,” 

vervolgt Janda. Coen, Mirjam en hun zoontje 

Judah en Janda en Kees hebben met zijn vijven 

twee weken bij Nambi in huis gezeten. Ze 

hebben behoorlijk veel werk verzet in die tijd. 

Al ik plagerig vraag of de tweejarige Judah 

ook goed heeft geholpen glimlacht Coen: “Ja, 

Afgelopen jaar heeft Nikki Lauterslager uit groep 7 van De Flambouw een thuiscursus 

blindtypen gevolgd via het Pica instituut. Een zeer nuttige cursus, aangezien je 

tegenwoordig voor alles op school de computer nodig hebt. De cursus duurde 20 weken. 

En Nikki heeft deze cursus met veel succes afgerond, want na afloop hoorde ze bij de 

3 beste leerlingen van Nederland. Ze maakte hierdoor kans om Nederlands kampioen 

blindtypen te worden! In het Dorpshuis werd de type-wedstrijd tussen Nikki en 2 andere 

meiden opgenomen. Het kampioenschap is uitgezonden in het TV-programma Cluebie 

op DisneyXD. Nikki werd 2e van Nederland: een heel knappe prestatie. Uitzending 

gemist? Kijk hier: http://www.cluebie.nl/content/gemist/20100423190001 vanaf 1:20.

Gefeliciteerd!

De redactie

Sleuteltje
Te koop:  

Kinderzwemvesten. Merk Lalizas, geel 

met oranje. 1 x 20-40 kg, 1 x 0-20 kg. 

Beide inclusief fluitjes. € 15 per stuk. 

Tel. 295789

door iedereen aan het lachen te maken.” Een 

echte clown van het stel dus, die kleine.” De 

drie zeggen unaniem dat ze het meeste energie 

krijgen van de reacties van de bevolking. “Als 

je hun dankbaarheid ziet weet je waarvoor je 

het doet. We hebben die twee weken ook zulke 

leuke gesprekken gevoerd. Je leert de mensen 

en hun cultuur zo heel goed kennen.”

16 juli vertrekken 15 Nigtevechters naar 

Oeganda. Niet iedereen kan na de twee weken 

werken in de zomer blijven voor een rondreis. 

“Dat is wel jammer,” zegt Coen. “Het is zo’n 

mooi land. Het is zonde dat je na zo’n verre reis 

niet de gelegenheid hebt om het land echt te 

verkennen.” Als deze groep terug is tekenen 

wij van de Sleutel 2000 natuurlijk ook hun 

ervaringen op. Zij gaan de lerarenvertrekken 

samen afbouwen.

Om het een succes te maken 

melden we natuurlijk nogmaals het 

bankrekeningnummer waarop u deze club 

financieel kan ondersteunen: 34 31 53 882 

o.v.v. bijdrage project Oeganda.

De redactie.

Tweede Kamer 
verkiezingen 
2010
In Nigtevecht zijn in totaal 978 stemmen 

uitgebracht. Eén daarvan was ongeldig. De 

onderlinge stemverhouding ziet er in ons 

dorp als volgt uit:

VVD  301  30,81%

PVDA  136 13,92%

D’66  123 12,59%

PVV  121 12,38%

CDA  105 10,75%

Groen Links 78 7,98%

SP  52 5,32%

PvdDieren 19 1,94%

SGP  19 1,94%

Christen Unie 18 1,84%

Trots  4 0,41%

MenS  1 0,10%

U ziet dat Mark Rutte met een glimlach op 

zijn gezicht door het dorp mag flaneren. 

Bijna één op de drie Nigtevechters heeft met 

het rode potlood in het Dorpshuis op de VVD 

gestemd. Tussen de nummers 2 en 5 was het 

een nek-aan-nek race. Rita Verdonk zal met 

minder goede herinneringen aan ons dorp 

terugdenken. Slechts vier Nigtevechters 

kozen voor haar partij. De partij voor Mens 

en Spirit wist maar één dorpsgenoot aan 

zich te binden. 

De redactie.

Nigtevechtse typekampioene!

Nieuwe grasmat
Het werd hoog tijd, dat had de gemeente 

goed gezien. Dus zou er in mei een nieuwe 

grasmat komen in de speeltuin aan de 

Garstenstraat. Uitbesteed, vanzelfsprekend, 

want eigen groenvoorzieningen hebben 

we niet meer in de gemeente Loenen. De 

klus begon met twee dagen voorbereiding: 

verwijderen van oude delen, ploegen, 

harken, walsen en nog een keer harken. 

Toen konden de nieuwe graszoden erop en 

rood/wit afzetlint eromheen om duidelijk 

te maken dat het gras niet mocht worden 

betreden. Wat direct opviel, toen het gras 

was gelegd, was hoe schots en scheef 

het was. Maar zodra alles goed zou zijn 

aangegroeid, zou je de naden niet meer 

zien. Er gingen een paar dagen overheen, 

het werd warm, zonnig, lekker windje. 

Kortom ideaal weer voor nieuw gras…

Maar dan moet je wel sproeien! De eerste 

gele plekken werden zichtbaar en steeds meer 

loszittende hoeken. Er werd inmiddels ook 

alweer op gevoetbald, het afzetlint bungelde 

wat slapjes tussen de hoekpalen. Dus maar 

eens gaan bellen en mailen met de gemeente. 

Dat heeft geholpen, want nog dezelfde dag 

waren ze er… Wederom geen ambtenaren 

van de gemeente Loenen, maar een auto 

en medewerker van hetzelfde bedrijf dat de 

nieuwe grasmat had aangelegd. En daar zat-

ie dan. Uren achtereen, met één been uit de 

auto, leunend op de openstaande portier, af 

en toe de sproei-installatie verzettend. Typisch 

werk voor een ambtenaar, die ondertussen de 

omliggende gemeentetuintjes nog even had 

kunnen schoffelen, het speelmeubel herstellen, 

het gras aan de slootkant had kunnen maaien 

en het drijvende afval in de sloot had kunnen 

verwijderen.

We hebben onlangs nog even gekeken 

en het lijkt erop dat het nieuwe gras toch 

is aangeslagen. De investering van enkele 

duizenden euro’s is niet voor niets geweest, 

maar had veel goedkoper gekund.
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