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Als in september de provincies Noord-

Holland en Utrecht een definitieve beslissing 

nemen over de nieuwe fietsbrug over het 

Amsterdam-Rijnkanaal, dan krijgt de brug 

bij Nigtevecht een ranke en vernieuwende 

constructie. Extra bijzonder is natuurlijk dat 

deze brug ontworpen is door een ontwerper 

uit ons dorp, Rogier de la Rive Box.

De brug is een alternatief plan, dat is ontstaan 

doordat er vele protesten kwamen op het 

originele ontwerp van de brug: een nogal 

logge, zware constructie.  Het nieuwe voorstel 

is dun en licht: de brug bestaat uit spiralen met 

een doorsnede van 22 meter als oprit, waarop 

de fietser langzaam naar boven cirkelt. Het 

brugdek is 130 meter lang en hangt aan een 

dunne, stalen boog.   

Voor het materiaal van het brugdek deed de 

ontwerper inspiratie op bij de luchtvaart, waar 

ruime ervaring is in constructies met composiet. 

De opritten zijn gemaakt van een ultradun 

maar keihard beton, UHSB: hierdoor hoeven 

de brugdekken maar 4 centimeter dik te zijn 

Revolutionair nieuw 
ontwerp Fietsbrug

en ontstaat een ultradun en slank ontwerp. 

Bovendien kan de oprit in een gespecialiseerde 

betonfabriek in acht delen worden gefabriceerd, 

en ter plekke worden gemonteerd.

Bijkomend voordeel is dat dit ontwerp 25% 

goedkoper lijkt te zijn is dan het originele 

ontwerp. Dit zou de provincies moeten kunnen 

overtuigen. De beslissing is nog niet genomen. 

(Bron: NRC Handelsblad 26/8/2010)

De redactie

Proef     
kruispunt 
Driemond
Vooral tijdens de spitsuren veroorzaakt 

de grote drukte op het kruispunt N236 

met Zandpad/Gein in Driemond, tussen 

Amsterdam Zuidoost en Weesp, een 

dagelijks knelpunt in de doorstroming. 

Voor de verkeerslichten op het kruispunt is 

nu een speciaal regelprogramma gemaakt 

dat alleen aangaat tijdens grote drukte. Als 

het regelprogramma actief is, moet al het 

verkeer, dus ook fietsers, komend van de 

zijwegen, wat langer wachten. 

De provincie Noord-Holland start 

eind augustus met deze proef met 

de verkeerslichten en kijkt hoe de 

doorstroming op de provinciale weg 

verbeterd kan worden. De proef begint 

in de week van 23 augustus en loopt tot 

eind september. De provincie zal e.e.a. 

eind oktober evalueren. Wij hopen dat wij 

onze dorpsgenoten vanaf nu eerder thuis 

mogen verwachten uit hun werk!

Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?

In 1970 ben ik met mijn ouders en zussen vanuit 

Amsterdam Z-O, de plek waar nu het AMC 

staat, naar Nigtevecht gekomen. We gingen 

wonen in het ouderlijk huis van mijn moeder 

aan de Dorpsstraat 88.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?

Dat is de drie jaar geleden zo mooi 

gerestaureerde molen aan de Vreelandseweg, 

gezien vanaf de weg alsook van de Vecht. Een 

andere bijzondere plek is het Amesz parkje met 

uitzicht over de Vecht en aan de andere kant de 

kerk.

Wat is voor jou het Nigtevechts gevoel?

Saamhorigheid bij de intocht van Sinterklaas, 

Koninginnedag en bij het Cabaret maar ook de 

belangstelling die de mensen tonen bij ziekte 

van een plaatsgenoot.

Wat zou je de Nigtevechters over je zelf 

willen vertellen?

Ik woon samen met Lenie, heb zelf geen 

kinderen maar wel twee stiefdochters,Esther 

en Diana, en een kleinkind Roan van twee jaar. 

Sinds 1980 heb ik een eigen aannemersbedrijf in 

Nigtevecht. Hierdoor werk ik veel in Nigtevecht, 

onder andere voor de woningbouw, verder ben 

ik sinds 1975 lid van de vrijwillige brandweer.

Wat is het mooiste project dat je als 

aannemer hebt mogen doen?

In Hilversum hebben wij een ronde serre 

mogen bouwen, deze serre is in zijn geheel 

uitgevoerd in hout en glas dit is een heel mooi 

project geweest. In Nigtevecht hebben wij het 

huis aan de Aetsveldsestraat 11 gebouwd, ook 

dit was een heel mooi project en tevens ook 

een van onze grootste projecten. 

Wat is je favoriete muziek nummer en 

waarom dit nummer?

Dat is moeilijk te zeggen ik heb eigenlijk geen 

favoriete nummers of muziekstijlen, ik vind 

bijvoorbeeld nummers van Queen mooi maar 

ook Nederlandstalige muziek en Engelstalige 

muziek van Nederlandse artiesten.

Wat houd je nu bezig in het nieuws?

De olieramp in de Golf van Mexico en de 

gevolgen voor het milieu op de lange termijn. 

Het toenemende zinloze geweld en de agressie 

tegen hulpverleners de laatste jaren. 

Je bent 1 dag burgemeester: wat ga je 

veranderen in Nigtevecht?

Ik zou zo snel mogelijk de verkeersdrempel 

bij het begin van de Raadhuisstraat verlagen 

zodat iedere automobilist er op een veilige en 

normale manier over heen kan rijden zonder 

een binnen- of buitenbocht te hoeven nemen 

om er voor te zorgen dat zijn auto aan de 

onderzijde niet beschadigt.

Hoe zie jij, als vrijwilliger van de 

brandweer het voortbestaan van de 

Nigtevechtse brandweer?

Per 1 januari 2011 wordt de brandweer 

geregionaliseerd en komen wij als vrijwilligers 

in dienst van de regio. Voor de brandweerpost 

Nigtevecht verandert er niet veel. Ik verwacht 

dat de brandweer in Nigtevecht gewoon zal 

blijven bestaan.Wel is het van belang dat het 

aantal leden op peil blijft. Wij zijn op zoek naar 

nieuwe leden man of vrouw tussen de 18 en 

40 jaar.

Achterklap:  
 Jan Haring

Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze 

vragen de volgende keer stellen en 

waarom?

Ik geef de achterklap door aan Ton Aaftink 

omdat hij ondanks zijn beperkingen in alles 

positief blijft denken.

Welke vraag stel je aan Ton?

Waar heb je als rolstoelgebruiker de 

meeste problemen mee op de Nigtevechtse 

voetpaden?

w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l
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Beschuit  
met muisjes

Sil geboren  

29 juli 2010,  

zoon van  

Yuri Dalmulder  

en Karin Staal

Sietze geboren  

19 juni 2010, zoon 

van Ingrid van Lier  

en Daniello Boszhard 

en broertje van Evy

Femke geboren  

8 juli 2010, 

dochter van 

Ronald en Martine 

Samplonius en 

zusje van Amber

Evonne geboren  

11 augustus 2010,  

dochter van Freek 

en Gera Bertram 

 en zusje  van 

Sander en Petra

Dylan geboren  

21 juli 2010,  

zoon van Lynn  

Taylor en Andrew 

Owen, broertje van 

Ilse en Grace

Cabaret
Het cabaretseizoen gaat weer beginnen. 

Voor wie zijn passe-partouts nog niet heeft 

opgehaald (de ophaaltermijn is officieel al 

verstreken) graag zeer snel bij mij thuis 

ophalen in de Dorpsstraat 3!

Zaterdag 2 oktober Daniel Arends 

Daniël Arends is een dikke Wibi Soerjadi-

achtige en zegt waarheden die je liever 

niet wilt horen. Hij maakt grappen waar je 

eigenlijk niet om durft te lachen. Hij brengt 

je op het puntje van je stoel. Daniël Arends 

heeft als grootste talent van het moment 

eigenlijk geen inleiding meer nodig. Vanaf 

2003 is hij lid van de Comedytrain. In 

2006 stond hij met Jan Jaap van der Wal 

al in ons Gymtheater. In datzelfde jaar was 

hij de overtuigende winnaar van de jury- 

en publieksprijs van Cameretten. In 2007 

was hij in een 20 minuten durende special 

te zien in het programma “Comedytrain 

presenteert”. In 2008 werd zijn eerste 

soloprogramma “Joke 79” do or de VARA 

uitgezonden. Ook zijn tweede programma 

“Geen excuses” trok volle zalen. 

Zaterdag 16 oktober, André Manuel

In zijn 12e voorstelling “Leve de Man van 

de SVP!” gaat André Manuel opnieuw 

de grenzen van het theater verkennen. 

Ditmaal als Jan Kwakman, zelfbenoemde 

Nieuwe Leider van dit Land, die vanuit zijn 

thuishaven Volendam het schitterende 

Nederland aan zijn voeten krijgt. Het 

is een soort van revue maar dan zonder 

ballet. Het is een soort van ballet maar 

dan zonder tutu. De SVP staat voor Soort 

Van Pim en in Jan Kwakman zien een 

heleboel Nederlanders hun gedroomde 

sterke man terug. Jan Kwakman zal het 

politieke landschap een hele grote beurt 

gaan geven. Omdat iemand het moet 

doen. En dat allemaal onder het motto: 

Leve de Man van de SVP! Een hele zieke 

geest in een gezond lichaam. Komt allen 

in sportkleding.

Ben Goes

Weesper Kwarttriatlon
Zondag 22 augustus was het grote moment. Een dag waar velen naar hebben uitgekeken 

en waar maanden flink voor is getraind. Na 1 kilometer zwemmen van de Industriehaven 

naar het centrum van Weesp werd 40 kilometer gefietst tussen Weesp en Maxis in Muiden 

om 10 kilometer rennend naar de eindstreep te gaan op het Groote Plein.

De weersomstandigheden waren prima, ondanks de stevige wind. Er startten 199 atleten, 

waarvan de meesten afkomstig uit Weesp, daar was ook op geselecteerd. Atleten van buiten 

Weesp moesten worden ingeloot. Nigtevecht werd deze editie vertegenwoordigd door de 

volgende atleten; achter hun naam de finishpositie en -tijd. 

Arjan Wiskerke (99 - 2:26:06), Eric van ‘t Hoff (113 - 2:28:58),  

Peter Warta (161 - 02:42:39), Mark van Loon (168 - 02:45:49)

Heren, hulde voor jullie prestatie: Nigtevecht is trots op jullie!

De redactie

We berichtten hier in april al over en we 

zijn er nog steeds niet echt aan gewend. 

Sinds een aantal maanden staan er namelijk 

twee serieuze borden “Doorgaand verkeer” 

in Nigtevecht. Eén op de hoek van de 

Garstenstraat / Ambachtsheerensingel en 

één op de hoek Ambachtsheerensingel 

/ Raadhuisstraat. Navraag bij Boudewijn 

Koops van de afdeling Civiel van de 

gemeente Loenen leerde ons dat de 

maatregelen zijn getroffen naar aanleiding 

van een aantal verzoeken om iets te doen 

aan de onduidelijke verkeerssituatie in de 

Garstenstraat. Mensen die niet bekend zijn 

in Nigtevecht verwachten vaak dat ze het 

dorp aan de noordzijde, richting Weesp, 

Dat betekent dat de Hollandse Waterlinie 

kan worden bezichtigd.  Om de beurt 

staan de vestingsteden, de forten, het 

landschap en de kastelen centraal.

Met een uiteenlopende programmering 

maak je op 4 en 5 september kennis met 

de vestingsteden van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. Vestingsteden vormden in de 

Middeleeuwen versterkte woonplaatsen voor 

de burgerbevolking. In de oorlog waren de 

steden volledig afgesloten van de buitenwereld. 

Tegenwoordig is deze buitenwereld van 

harte welkom om de prachtige, historische 

binnensteden te ontdekken.  Forten zijn de 

meest zichtbare elementen van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en kunnen bij de 

Fortenmaand natuurlijk niet ontbreken. Op 

10, 11 en 12 september ontdek je de forten 

van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Als er gesproken wordt over de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie, spreekt men vaak over 

de prachtige kastelen, forten en steden die 

het gebied kent. Een groene megasingel 

rond de Randstad. Een onderdeel van de 

linie dat minder vaak benadrukt wordt is het 

schitterende landschap. Het landschap dat bij 

een aanval van de vijand de daadwerkelijke 

bescherming bood. Het landschap waar de 

gehele Waterlinie eigenlijk om draaide. In 

het weekend van 18 en 19 september is er 

de mogelijkheid het landschap van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie op uiteenlopende 

manieren te ontdekken. Met een bezoek aan 

één van de kastelen van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie waan je je weer even in de 

middeleeuwen. Ridders en jonkvrouwen, de 

historische meubels, gebruiksvoorwerpen en 

schilderijen vertellen de geschiedenis van het 

leven op het kasteel in die tijd. De Fortenmaand 

wordt afgesloten met een weekend waarin 

het ontdekken van de kastelen van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie centraal staat.

Meer info op:  

http://www.fortenmaand.nl/programma.html

En specifiek voor Fort Nigtevecht,  

dat op zaterdag 11 september geopend 

is: http://www.natuurmonumenten.nl/

node/80610

Septembermaand  
           is Fortenmaand Doorgaand verkeer(d)

kunnen verlaten via de Garstenstraat. 

Maar auto’s, motoren en vrachtwagens 

stuiten daar op het fietspad naar Weesp 

en het woonerf (Petersburg), waardoor ze 

besluiten om te keren. 

De plaatsing van de borden heeft ook een 

keerzijde. Want regelmatig komen vrachtauto’s 

vast te zitten op de smalle gedeelten van de 

Ambachtsheerensingel. “Dit is de officiële 

ontsluitingsroute van Nigtevecht, vastgesteld 

in het verkeersveiligheidsplan van de gemeente 

Loenen, dat voor Nigtevecht dateert uit het 

jaar 2000 en vandaar dat de borden hier zijn 

geplaatst. Bovendien is het niet wenselijk om 

verkeer het dorp in én uit via de Raadhuisstraat 

te leiden, vanwege de daar gevestigde school”, 

aldus Koops. 

De kern van het probleem is dus het oneigenlijk 

parkeren van personenauto’s op de rijbaan van 

de Ambachtsheerensingel. Wanneer iedereen 

zijn auto parkeert in de daarvoor bestemde 

vakken is de Ambachtsheerensingel breed 

genoeg voor vrachtwagens om het dorp via 

deze weg te verlaten. Moraal van het verhaal: 

Nigtevecht telt te weinig parkeerplekken. Maar 

dat weten we al een tijdje…

De redactie

Met vrienden maken kun je niet vroeg genoeg beginnen…….. Daarom wordt er vanaf woensdag 

1 september een speel-ochtend georganiseerd voor baby’s en dreumessen. Alle ouders met 

een kleintje tussen de nul en twee jaar zijn voortaan welkom op elke eerste woensdagochtend 

van de maand op Peuterspeelzaal het Hummeltje. De bedoeling is dat jonge ouders gezellig bij 

kunnen kletsen terwijl hun kleintjes kunnen wennen aan elkaars gezelschap. Van tien tot half 

twaalf staat er koffie met wat lekkers voor u klaar!

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de ouders zijn daarnaast de 

openingstijden van de peuterspeelzaal vervroegd. Ouders kunnen hun peuters vanaf nu al om 

kwart voor negen brengen, zodat ze dit eventueel kunnen combineren met het wegbrengen 

van kinderen naar de basisschool.

Ook is de maandagochtend vanaf nu geopend, in plaats van de woensdagochtend. 

Kinderen kunnen nu dus maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag komen spelen!

Bestuur Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaalnieuws en Babysoos!De Ouderensoos 
begint weer…
Vanaf  dinsdag 28 september is er weer elke 

dinsdagmiddag soos van 14.30 tot 16.30 in 

het Dorpshuis. U bent van harte uitgenodigd!                                                                              

Voor vragen bel Joke Spronk. Tel: 254907
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Nu 5 jaar geleden ben ik getrouwd met een 

Nigtevechter.  Nogal bijzonder vond ik het 

te ontdekken dat mijn moeder in de zomer 

van 1945, dus de eerste zomer na de oorlog, 

hier in Nigtevecht haar zomervakantie heeft 

doorgebracht. Ze was toen 7 jaar oud, net 

zo oud als mijn dochter nu. Ze waren hier 

op vakantie met Koninginnedag, die in die 

periode op 31 augustus werd gevierd, op 

de verjaardag van de toenmalige Koningin 

Wilhelmina. 

De foto’s zijn prachtig bewaard gebleven. 

Het leek me leuk drie foto’s met u te delen. 

Vooral ook omdat ik erg nieuwsgierig ben 

bij wie ze toen hebben gelogeerd. Misschien 

kan iemand het me vertellen?

Annelieke Sijbesma

Ze verbleef hier toe bij de familie Peters. 
Weet iemand nog wie dat waren, en 
waar ze woonden?? (de meisjesnaam 
van mijn moeder is Sondorp…)

We hadden in die tijd een grote 
fanfare! Hier op de foto op de  
nog onverharde Klompweg. 

De brug was er al wel , en ook toen 
hadden we een Koninginnedag optocht. 
Er is in 65 jaar toch niet zoveel veranderd!

In Nigtevecht is zondag 22 augustus een 

bootje omgeslagen. Het ongeluk gebeurde 

rond half één bij de Kanaaldijk Oost op het 

Amsterdam-Rijnkanaal. De vier inzittenden 

kwamen er vanaf met een nat pak. Een 

vrachtschip op het Amsterdam-Rijnkanaal 

maakte volgens een ooggetuige een enorme 

golf. Het kleine polyester bootje kwam in 

de problemen en sloeg om. Een passerende 

sloep heeft de vier jongeren uit het water 

gehaald. Het ambulancepersoneel heeft 

de vier nagekeken. Ze zijn door familie 

opgehaald. Ook andere boten kwamen 

bijna in de problemen door de golf.

Laura Dirkií is één van de opvarenden en zegt:  

“Ik zat in dat bootje. Je wil niet weten wat er 

op dat moment door je heen gaat allemaal. 

Als eerste kijk je of iedereen boven is, daarna 

werd er gelijk naar elkaar geschreeuwd: ‘NAAR 

DE KANT!’. We hadden het geluk dat er bij de 

kant een trappetje zat waardoor we naar boven 

konden komen. Daar heeft een wielrenner ons 

er verder uitgeholpen en kon ik bellen naar mijn 

vader. Later kwam er een sloepje voorbij die

kwam kijken hoe het ging en vroeg of iedereen 

uit het water was. Dat was gelukkig zo. Die 

heeft ons ook naar de overkant gebracht, 

want daar stond al een brandweerauto klaar. 

Nog een gelukje, die stond 200 meter verderop 

omdat ze net een koe uit het water hadden 

gehaald. Daarna is alles goed verlopen, het 

bootje is bijna niet beschadigd, iedereen is er 

nog en niemand is gewond”.
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Sloep op de kop

Mijn moeder in Nigtevecht

Je moet een zomer lang in de troep zitten, maar dan krijg 

je ook wat. De herinrichting van het Nigtevechtse pontje 

nadert de finale. In het Adri Ameszpark is nu duidelijk te 

zien hoe de nieuwe kade aan de Vechtoever zich ontwikkelt. 

De nieuwe inrichting bestaat uit een aanmeerplek voor het 

nieuwe elektrische pontje, een vis-en zwemplek voor de 

Nigtevechtse jeugd en aanmeerplaatsen voor overnachtende 

pleziervaarders. Nigtevecht krijgt er een representatief 

gezicht bij, en terecht! Het pontje is voor vele fietsers en 

wandelaars de toegangspoort naar ons dorp en verdient 

daarom deze facelift. Verwacht wordt dat in september 

de ronkende kettingpont vervangen gaat worden door 

een nieuwerwetse, stille, elektrisch aangedreven pont. De 

tijden van de slinger draaiende pontbaas zijn geweest. De 

haperende en puffende motor op fossiele brandstof behoort 

straks ook tot het verleden. 

Het pontwachtershuisje, wat voorheen op niet meer dan een 

veredeld tuinhuis leek, krijgt nu vorm op de nieuwe locatie. 

Een comfortabel, fris en licht onderkomen verrijst tussen de 

bomen van ons enige dorpspark. Nigtevecht is straks weer het 

aanzien waard vanuit het Ameszpark. Het was het wachten 

meer dan waard.

Een entree Nigtevecht waardig

Septemberfeest 
Op vrijdag 17 september vindt na schooltijd weer het jaarlijkse Septemberfeest plaats op O.B.S.  

de Tweemaster.   Alle kinderen van Nigtevecht zijn van harte welkom!

Dit jaar is het thema “Duizend-en-een-nacht”. Het schoolplein van de Tweemaster wordt 

omgetoverd tot een Oosterse Bazar.  Er komt een heuse kameel waar de kinderen een ritje op 

mogen maken! Ook kunnen de kinderen een lekkere hotdog verdienen door de schat op te sporen 

van Ali Babba. Bij elk spel kan een letter van het wachtwoord worden verdiend…. Om vijf uur komt 

Aladin een show vol oosterse magie geven! Vanaf zes uur kan het publiek zich in de kussen laten 

zakken om zich tegoed  te doen aan de heerlijkste Oosterse hapjes, zoals shaslicks en couscous...

Toegang en kinderactiviteiten zijn gratis. Komt allen!

Namens de Tweemaster,

Marjoleine de Lange

InNigtevecht.nl 
actueel en handig
In ons decembernummer van 2009 meldde Truus 

Brouwer over haar initiatief www.InNigtevecht.

nl: “Deze website wordt gebouwd om mensen 

te informeren over het leven ‘in Nigtevecht’. Het 

moet een site worden waar je kunt zoeken naar: 

links van organisaties, verenigingen, Nigtevechtse 

ondernemers en clubs. Informatie voor oud en 

jong en nog veel meer.”

Een prima initiatief, dat wij als kleine gemeenschap 

goed kunnen gebruiken ter versterking van onze 

eigen dorpse identiteit. Toentertijd meldde Truus 

dat er nog niet veel informatie te vinden was, 

maar dat blijkt intussen te zijn achterhaald. Op 

InNigtevecht.nl vind je nu een compleet overzicht 

van alle instanties waar wij als Nigtevechters 

mee te maken hebben. Er is aandacht voor 

verenigingen en stichtingen, voor jongeren 

en ouderen, voor Nigtevechtse ondernemers 

en voor Nigtevechtse Initiatieven.  Ook heeft 

InNigtevecht.nl een handige kalender die een 

overzicht geeft van de Nigtevechtse activiteiten. 

Een dergelijke kalender is een geweldig idee, 

dat input kan gebruiken van u als lezer. Ook erg 

leuk om te bekijken zijn de fotoseries gemaakt 

door Nigtevechters. Sterk aan de website is 

de compleetheid en vooral de actualiteit van 

de informatie. Of het gaat om de voorganger 

in de Kerk, de organisatie van de Straaterij, of 

bijvoorbeeld het afhalen van Passe Partouts.

Met de eerste verjaardag in het zicht is te 

concluderen dat Truus haar initiatief succesvol 

heeft doorgezet en er een plek op het wereldwijde 

web is ontstaan waar u als Nigtevecht veel aan 

heeft. U kan daar ook aan bijdragen door de site 

te bekijken en zichzelf af te vragen wat u er nog 

aan kunt toevoegen. Informeer via InNigtevecht.

nl als Nigtevechter de andere Nigtevechters! 

Rob Thijssen
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Voor het derde deel van de trilogie over 

“Helpt u hopen” ben ik uitgenodigd 

bij Grietje en Erik van Staveren. 

Eerder tekenden we in deel één de 

voorbereidingen van de groep op en 

in het tweede deel het kwartiermaken 

van de familie van Zadelhoff in 

het voorjaar. Natuurlijk zijn we nu 

benieuwd naar het resultaat en de 

ervaringen van de noeste arbeiders 

uit ons dorp. Het lerarenverblijf van de 

school is klaar. “Als je tijd hebt kunnen 

we je beelden laten zien voor we ons 

verhaal vertellen,” zegt Erik. Nadat 

we naar een prachtige videoreportage 

hebben gekeken komen de verhalen 

los. Het project is geslaagd, zowel 

voor de school als de bouwers. Want 

het werd een ervaring voor hen om 

nooit te vergeten.

Even om het geheugen op te frissen: op 

initiatief van de diaconie ondersteunen diverse 

Nigtevechters een school in Oeganda en hun 

kinderen. Het project daar wordt geleid door 

Nambi, de zus van Sam Kalule. Door het succes 

van dit project blijft het aantal leerlingen 

groeien en ontstond de behoefte om naast 

de school een lerarenverblijf te bouwen. In 

plaats van alleen geld inzamelen stroopten 

onze dorpsgenoten nu eens ter plaatse zelf 

de mouwen op. Na maanden voorbereiden 

Nigtevechters  
naar Oeganda deel III

reisden ze met een ploeg van 15 naar Oeganda. 

En vanavond zat een delegatie van dat team bij 

Grietje en Erik in de woonkamer: Annette en 

Ed Rensenbrink, Ina en Johan Boshuizen, Henk 

Holtmanns, Jan vd Broek en natuurlijk Erik en 

Grietje zelf. Nel vd Broek, Nienke van Staveren en 

Jacobien, Sam, Mariam, Han en Jan-Jaap Kalule 

konden er deze avond helaas niet bij zijn.

Direct nadat de reizigers hun eerste kilometers 

door Oeganda rijden valt op dat er van alles 

langs de weg gebeurt. Er wordt veel gehandeld 

in artikelen die zelf worden verbouwd of 

gefabriceerd. En als er voor de dag van vandaag 

genoeg is verdiend stopt voor de mensen meteen 

weer de handel. De opbrengst voor vandaag is 

immers al binnen. Ze zien onderweg duidelijk de 

armoede in het land.

De problemen in Oeganda zijn groot vanwege 

aids. Een complete generatie is aan de ziekte 

bezweken, waardoor het gros van de bevolking 

bestaat uit of hele jonge of hele oude mensen.

Eén van de eerste indrukwekkende momenten 

was de aankomst bij de school. Terwijl de 

Nigtevechtse groep al met hun hoofd bij de 

bouw zit worden ze door de kinderen en 

volwassenen onthaald alsof er koninklijk bezoek 

komt. Ze zijn er nu nog zichtbaar van onder de 

indruk als ik tijdens het bekijken van de video af 

en toe stiekem naar ze kijk. “Het is was kippenvel 

voor ons allemaal. Na de ontvangst waarbij de 

kinderen voor ons dansten en zongen kregen we 

een speech van Nambi en van het schoolhoofd. 

Ed deed vervolgens in het Engels het woord 

namens de groep. We kregen vervolgens een 

rondleiding op het complex en al die tijd bleven 

de kinderen buiten in de warme zon wachten.” 

De groep deelt vervolgens cadeautjes uit voor de 

kinderen, onder meer ballen en voor iedereen 

een rugzakje. Daarna bezoeken ze voor het 

eerst de bouw, waar ze kunnen zien dat de twee 

families Van Zadelhoff al het nodige aan werk 

hebben verricht in het voorjaar. De volgende dag 

beginnen ze met het werk.

De rol van Nambi is groot. Ze is een gemotiveerde, 

slimme vrouw die gedreven door haar geloof 

en moedergevoel de school en alles eromheen 

coördineert en runt. Mede door haar grote 

varkensfokkerij en de steeds verder groeiende 

school geniet ze veel aanzien en krijgt daardoor 

veel voor elkaar. Daarnaast is ze leergierig en wil 

ook precies weten hoe bijvoorbeeld cement moet 

worden gemixt, omdat ze volledige controle wil 

houden zodra de plaatselijke aannemers aan de 

slag gaan met verdere bouwwerkzaamheden.

Veertien dagen lang wordt er gewerkt. Vaak is 

het improviseren, omdat het gereedschap slecht 

is, maar ze vorderen gestaag en volbrengen de 

lerarenverblijven. Het wapen van Nigtevecht 

prijkt als sieraad voor op het pand. Naast 

het bouwproject onderrichten de dames op 

school ook in de Engelse taal, mondverzorging 

en geven ze voorlichting. Overal rondom de 

schoolgebouwen zie je spreuken en gezegden 

die de kinderen moeten leren vooral voorzichtig 

te zijn vanwege het risico op de ziekte aids.

Ik stel vervolgens de vraag wat nu, een paar 

weken na de terugkeer in de Nederlandse realiteit 

het meest is bijgebleven. “De dankbaarheid en 

gastvrijheid. Ook bij het afscheid waren er door 

de kinderen dansen en liedjes ingestudeerd. Het 

was erg emotioneel. Nambi gaf ons al het advies 

zodra alles klaar was snel in de bus plaats te 

nemen om teveel tranen te voorkomen.” 

Ze vervolgen:“We hebben ook een goed 

gevoel overgehouden aan het zelf fysiek iets te 

kunnen doen. De sfeer daar motiveerde ons elke 

dag met plezier door te gaan. Doordat we dit 

samen hebben meegemaakt is onze onderlinge 

band nog verder versterkt en kunnen we thuis 

uit eigen ervaring vertellen dat onze steun aan 

het project oprecht goed terecht komt. Want 

natuurlijk blijven we ze daar vanuit Nigtevecht 

ondersteunen.”

Een deel van de groep keert na twee weken 

huiswaarts en de andere helft gaat nog op 

rondreis door Oeganda. Hier leren ze de 

toeristische kant van het land kennen. Ook 

mooi, maar hun ervaring op de school in Lukaya 

Hoe de reis verder verliep was te volgen op 

http://blogs.kilroyworld.nl/helptuhopen-

uganda. De site is nog in de lucht en ik tip 

alle lezers deze site te bezoeken. Naast het 

verhaal opgetekend door Mariam en Nienke 

staan er mooie foto’s van het bouwproject 

bij de school in Lukaya.

Op 14 september, vanaf 20.00 uur in het 

Dorpshuis, houden de Oegandagangers 

voor belangstellenden een presentatie 

over hun ervaringen.

heeft een nog mooiere, onuitwisbare indruk 

achtergelaten. Voor vertrek staat Nambi bij het 

vliegveld. Ze heeft er een reis van vier uur voor 

moeten ondernemen.

Ik bekijk de foto’s en de cadeaus die ze hebben 

gekregen in Afrika en ben diep onder de indruk 

van de ervaringen van de noeste arbeiders 

en hun prachtige initiatief. En van het vuur in 

hun ogen als ze over dit onderwerp vertellen. 

Ze hebben daar goed werk verricht. Hoed af 

en een welgemeende diepe buiging van de 

redactie. Missie geslaagd tot zo ver, maar er is 

nog genoeg werk aan de winkel. Dus nogmaals: 

blijf ze steunen.

Pieter Tammens

Allereerst mijn complimenten voor 

de inzet van de vrijwilligers die elke 

keer weer voor een goede baan 

zorgen. Altijd optimistisch van het 

komt wel goed, maar onderstaande 

foto heb ik genomen op 5/7/2010, 

de temperatuur was ca. 32 graden 

en dat vind ik wel heel optimistisch.

 

Ton Wiedijk

IJscobaan

De collecte zal worden gehouden 

van 6-11 september 2010.  Mocht 

de collectant u niet thuis treffen dan 

kunt u altijd nog geld overmaken op 

rek. nr. 26000 van de ING bank, t.n.v. 

KWF Kankerbestrijding te Amsterdam. 

Onderzoek werkt, geef gul!
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