Achterklap:

Het tweemaandelijkse huis-aan-huisblad voor Nigtevecht

Ton Aaftink

Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen? Ik
ben in Nigtevecht geboren op Dorpstraat 134 en ik
ben hier ook opgegroeid en naar school gegaan.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Nigtevecht is op zich al een mooi dorp waar het
prettig wonen is, maar het begin van het fietspad
naar Weesp vind ik heel bijzonder. Aan weerskanten
van het fietspad de polder met de diverse
weidevogels, hazen, schapen, koeien en paarden.
Ook rond de mooie kerk aan de Dorpsstraat met
de goed onderhouden begraafplaats waar een
groot deel van de oud Nigtevechters hun laatste
rustplaats gevonden hebben, vind ik een bijzonder
mooie unieke en historische plek.
Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel?
Het is misschien al vaker gezegd in deze rubriek
maar de week van Koninginnedag, de intocht van
Sinterklaas en de gezelligheid rond Oud en Nieuw
en vooral het fijne dat je elkaar kent, dus dat je
geen vreemde bent in je eigen woonplaats. En dit
laatste is voor mij heel belangrijk.
Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen
vertellen? Ik ben getrouwd met Marry, wij hebben
drie kinderen Marith, Esther en Mirjam en vijf
kleinkinderen Bryan, Dieuwke, Siem, Ninke en Elze.
Met mijn 18e ben ik gaan werken bij de buitendienst
van gemeente Nigtevecht. Door een gemeentelijke
herindeling ben ik bij de buitendienst in Loenen
terecht gekomen. Door gezondheidsproblemen
ben ik voor de buitendienst afgekeurd. Daarna ben
ik nog drie jaar brugwachter geweest op de Van
Leerbrug te Vreeland wat een geweldige tijd was.
Doordat ik in de rolstoel terecht kwam ben ik in
het gemeentehuis gaan werken, wat in het begin
niet makkelijk was. Maar door de steun en de hulp
van de collega´s heb ik daar mijn plek gevonden.

Ik ben ook nog 28 jaar lid van de vrijwillige
brandweer geweest en jaren lang lid geweest van
muziekvereniging Juliana en diverse jaren met
veel plezier bij revuevereniging de Rietstengels
gespeeld.
Wat was het mooiste moment in je leven?
Hoe ouder je wordt hoe meer mooie en ook
droevige momenten je meemaakt. Maar natuurlijk
m´n huwelijk en de geboorte van onze kinderen
zijn mooie momenten. En als je kleinkinderen
geboren worden is ook geweldig mooi om mee
te maken, en dat we onze veertigjarige bruiloft
mochten vieren.
Wat is je favoriete muziek nummer en
waarom dit nummer? Er is heel veel mooie
muziek, ik heb niet echt een favoriet nummer.
Ik vind kerkmuziek erg mooi, maar mijn echte
favoriete muziek is die van Andre Rieu, daar ben
ik echt gek op, zo ook de muziek van de helaas
gestopte Volendamse groep BZN.
Wat houdt je nu bezig in het nieuws? De
verruwing en verharding in de hele samenleving.
De opwarming van de aarde. En in het bijzonder
de redding van de mijnwerkers in Chili.
Wat gaan jij en Nigtevecht merken van de
nieuwe gemeente Stichtse Vecht? Dit is een
moeilijke vraag, want er is nog veel onduidelijk op
dit moment, voor mijzelf zal het inhouden dat ik
hoogst waarschijnlijk op een andere locatie kom
te werken, misschien het huidige gemeentehuis
van Maarssen (voorlopig blijven de drie bestaande
gemeentehuizen als onderkomen dienen voor de
ambtenaren van de nieuwe gemeente Stichtse
Vecht). Voor de burgers van Nigtevecht zal het
voor sommige diensten een stuk verder reizen zijn
naar bijvoorbeeld Maarssen of Breukelen en dat is
vooral voor de oudere dorpsgenoten niet leuk.
Waar heb je als rolstoelgebruiker de
meeste problemen mee op de Nigtevechtse
voetpaden? Soms heb je last van op de stoep
geparkeerde auto´s en overhangend groen. Of
hondenpoep aan je wielen en dat komt dan
weleens aan je handen (dat is echt vies) of auto´s
die geparkeerd worden voor de op- en afritjes
van de trottoirs. Lantaarnpalen die in het midden
van de trottoirs zijn gezet, je kan er links en
rechts niet langs en fietsen die voor de rollerbaan
van het Dorpshuis worden gezet waardoor je
het Dorpshuis niet in of uit kan. Maar over het
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algemeen gaat het wel in Nigtevecht.
Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen
de volgende keer stellen en waarom? Ik wil
de achterklap doorgeven aan Cees van Zadelhoff.
En waarom aan Cees? Ik ken Cees al vanaf de
lagere school, hij is een harde werker op zijn
boerenbedrijf en daarnaast doet hij ook nog
vrijwilligerswerk, onder andere voor de kerk. En
daar heb ik respect voor.
Welke vraag stel je aan je opvolger in de
Achterklap? Is het nog wel leuk om in deze
tijd, met de steeds zwaarder wordende wet- en
regelgeving, een boerenbedrijf te runnen en hoe
ziet Cees de toekomst van de Nederlandse boer
en tuinder?

De fietsbrug: ontwerp
en locatie gewijzigd?
Er is al enige tijd onduidelijkheid over of
er nu wel of niet een fietsbrug komt in
Nigtevecht. In de afgelopen jaren zijn een
aantal locaties langs het kanaal (richting
Loenen) voor een fietsbrug besproken met
bewoners. Ook was een voorkeursontwerp
benoemd door de instanties. Een
bijzondere duurzame brug ontworpen
door een bewoner uit ons dorp: dhr. de La
Rive Box. Na meer dan een jaar windstilte
duikt de fietsbrug plots weer op in het
NRC. Bij navraag blijkt de fietsbrug weer
op de agenda van de instanties te staan.
Maar nu op een andere locatie, de tweede
landtong van Rijkswaterstaat direct over
de brug rechts. Ook gaan er geluiden op
over de voorkeur van de Provincie(s), die de
brug gaan betalen, voor de conservatieve,
betonnen, niet bepaald duurzame brug. Dit
is een grotere brug met een extreem lange
oprijlaan, die hoog over het Amsterdam
Rijnkanaal met een lange bocht langs het
Fort Nigtevecht gaat.
De vragen die ongeruste bewoners de
Gemeente Loenen afgelopen week hebben
gesteld is: kan het allemaal wat duurzamer en
in hoeverre worden wij betrokken bij de keuzes
rondom de fietsbrug. Met een begroting van
10 miljoen euro een aanzienlijke investering en
bouwwerk in ons kleine dorp.
De nieuwe locatie lijkt niet echt duurzaam,
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omdat een brug vanwege de noodzakelijke
hoogte van meer dan 10 meter (de boten op het
Amsterdam Rijnkanaal worden steeds groter)
het uitzicht op het groene fort ontneemt. Maar
ook omdat bewoners vanuit hun achtertuin
tegen een 10 meter hoog bouwwerk aan
moeten kijken. Mede vanwege de brede en
hoge opgang naar te brug (ongeacht welk
ontwerp). Ook is de kans groot dat er op deze
locatie een of meerdere bomenrijen verwijderd
moeten worden in de directe (nu nog groene)
woonomgeving van bewoners.
Een nog grotere zorg die wij hebben uitgesproken
gaat over de voorkeur van de Provincie(s)
over het niet duurzame, gigantisch betonnen
ontwerp dat ook duurder blijkt te zijn dan het
ontwerp van dhr. La Rive Box. Een variant die
op deze locatie nog meer schade aanricht. Via
google kan men op internet de twee varianten
vergelijken: ‘voorstellen vergelijken fietsbrug
ARK’.(www.spaarhetgein.nl)
Het bestuurlijk overleg waar besloten wordt over
‘onze fietsbrug’ moet nog gaan plaatsvinden.
Mevrouw Rehbock heeft aangeboden om ons
verzoek, om als belanghebbende bewoners
tijdig in de planvorming en keuzes betrokken
te worden, mee te nemen in de bespreking
met Provincie Noord-Holland en Utrecht en de
Gemeente Loenen en Abcoude.
Initiatiefgroep Duurzaam Nigtevecht
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Certificaten Kunstijsbaan
		
Nederhorst den Berg

Is de lantaarnpaal
al gemaakt?

Dit jaar wordt voor de derde keer de kunstijsbaan in Nederhorst den Berg opgebouwd met
echt ijs, geen kunststof platen. Alle lagere scholen uit Wijdemeren en omstreken worden
uitgenodigd om een ochtend te komen schaatsen. Ook komen er zo´n 700 gehandicapte
kinderen gratis schaatsen. Vrijdag 5 november en zaterdag 6 november kunt u in het
clubgebouw van de ijsclub Nederhorst den Berg aan de Blijklaan certificaten kopen voor de
kunstijsbaan. Laat dit niet aan u voorbij gaan! De certificaten kunt u nu in de voorverkoop
voordelig kopen: voor een gezin met twee of meer kinderen kosten €85,=; voor een gezin
met één kind €65 en voor alleenstaanden €35. Daarna kosten ze resp. €100; €80; en €45.
Wilt u per keer gaan schaatsen dan betaald u €7,50. Schaatshuur is gratis. Om over een
goede controle te beschikken zijn we overgestapt naar een Barcode systeem. Vergeet daarom
niet pasfoto´s mee te nemen van elk gezinslid dat gaat schaatsen!We zijn er vrijdagavond
5 november van 20.00 tot 22.00 uur en zaterdag 6 november van 10.00 tot 15.00 uur.
De koffie staat klaar! Voor vragen kunt u contact opnemen met A.Snel, 06-29545785.

Streetdance/
Hiphop bij DAW
Al een tijd wordt op vrijdagavond in de gymzaal in Nigtevecht
enthousiast gedanst. Op hippe muziek wordt gewerkt aan
stoere choreografieën en worden verschillende dansen
ingestudeerd voor een aantal optredens per jaar. We
geven optredens bij het sinterklaasfeest in het Dorpshuis,
bij de onderlinge turnwedstrijden van DAW en tijdens de
playbackshow in de Koninginneweek. Nieuw is dat sinds
begin van dit schooljaar de groepen gesplitst zijn naar
leeftijd waardoor er gericht les kan worden gegeven op het
niveau dat bij de leeftijd hoort. De lessen worden gegeven
door Jannetta van Harten. Ben je nieuwsgierig geworden?
Kom snel een keer kijken of meedoen! Voor informatie:
www.daw-nigtevecht.nl.
Tijden: 5 – 8 jaar: vrijdag 18:00 uur – 18:45 uur
9 – 12 jaar: vrijdag 18:45 uur – 19:30 uur

10 november:

Politiek Café in Dorpshuis
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen organiseert de Dorpsraad
Nigtevecht op 10 november vanaf 20.00 uur
een Politiek Café. Het zal iedere Nigtevechter
intussen wel bekend zijn dan vanaf 1 januari
2011 de gemeente Loenen samen met
Breukelen en Maarssen de nieuwe gemeente
Stichtse Vecht zal gaan vormen. Voordat het
zover is zal er eerst een nieuwe gemeenteraad
moeten worden gekozen en dat zal plaatsvinden
op 24 november a.s.
Nigtevecht zal straks deel uitmaken van een
gemeente met circa 63.000 inwoners. Het zal
duidelijk zijn dat dit veranderingen voor ons
als inwoners tot gevolg zal hebben. Hoewel
bestuurders en politici ons verzekeren dat deze
schaalvergroting zal zorgen voor een beter en
efficiënter werkende gemeente staat vast dat
er ook nadelen te verwachten zijn. Zo zal het
gemeentehuis wel zeker in Maarssen of directe
omgeving komen. Velen van de ons bekende
raadsleden zullen niet meer terugkomen in
de nieuwe gemeenteraad waardoor directe
bekendheid en betrokkenheid met de kern
Nigtevecht zal afnemen. Het is dus van groot
belang dat de kiezers uit Nigtevecht weten
wat de verschillende politieke partijen voor
standpunten hebben over bijvoorbeeld het
in standhouden van de leefbaarheid van een
kleine kern als Nigtevecht. Maar ook van

belang is hun visie op Ruimtelijke Ordening,
Veiligheid, Woningbouw etc.
In het Politieke Café zullen in principe alle
partijen die deelnemen aan de verkiezingen
zijn vertegenwoordigd door hun lijsttrekker en
een medekandidaat. De indeling van de avond
is als volgt:
• Korte toelichting van de politieke partijen op
hun verkiezingsprogramma
• Een discussiedeel met thema’s en stellingen,
gebaseerd op onze Dorpsvisie die zal worden
gevoerd o.l.v. een bekende Nigtevechter.
Hier is de mogelijkheid voor de kiezers uit
Nigtevecht om hun stem te laten horen
en hun toekomstige raadsleden vragen of
meningen voor te leggen.
Als Dorpsraad Nigtevecht roepen wij u op om
deze avond vrij te houden en naar het Dorpshuis
te komen, het gaat tenslotte over uw en onze
toekomst waar u als kiezer invloed op uit
kunt oefenen. Om met overtuiging te kunnen
kiezen is het belangrijk te weten wat men in de
nieuwe gemeente Stichtse Vecht de komende
4 jaar voor ons in petto heeft. Wij zullen u via
een nieuwsbrief verder op de hoogte houden
van de thema’s en stellingen die in het Politieke
Café aan de orde zullen komen.
Namens de Dorpsraad Nigtevecht,
Bob ten Hoope, Cees Boonacker,
Kees Neervoort

Beschuit
met muisjes

Afscheid
Peuterjuf Liesbeth

Isa Sofie Anna
is geboren op
3 september.
Dominic en Monique
zijn dolgelukkig

Na 12,5 jaar heeft juf Liesbeth afscheid van
de Peuterspeelzaal ’t Hummeltje genomen.
Velen van onze dorpsjeugd hebben haar als
juf meegemaakt toen ze 2 en 3 jaar jong
waren en een ochtendje gingen spelen op
de Peuterschool. Het was een heel bijzonder
moment, omdat gelijktijdig het 35 jarige bestaan
van ’t Hummeltje is gevierd. Met een kleine
kinderboerderij in het Dorpshuis en een kleinedieren-circus vermaakten ouders en kinderen
zich opperbest. De poes, de kip, het konijn en de
geit deden een poging tot leuke kunstjes, maar
voor sommigen liep de spanning te hoog op. De
kinderen hebben genoten en u wellicht ook, bij
het cabaret ’s avonds? Nog iets raars geroken?
De redactie

Collecte Dieren- 		
bescherming
De opbrengst voor de Dierenbescherming bedraagt dit
jaar €750,26. Een mooi bedrag waarmee we de dieren
kunnen blijven steunen. We hopen volgend jaar ook weer
op uw steun te mogen rekenen. Hartelijk dank aan alle
collectanten voor jullie inzet en graag tot volgend jaar.
Anja Masmeijer
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Het nadeel van elke
dag de hond uitlaten
is dat je ook soms
de mankementen in
het dorp ziet. Sinds
januari dit jaar, na
vorst en vuurwerk,
viel het me op dat
er veel lantaarnpalen in ons dorp geen licht
meer gaven. Zo ook twee palen naast elkaar
in de Dorpsstraat. De gemeente Loenen
heeft prima vindbaar op www.loenen.nl
een pagina voor dit soort meldingen. De
storing in de Dorpsstraat heb ik dus op
deze internetpagina aangemeld en kreeg
een geautomatiseerde reactie ’Geachte
heer/mevrouw, Uw melding is succesvol
ontvangen en in ons systeem geplaatst. U
ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over
de afwerking ervan.’
Omdat zichtbare reparatie enige tijd uitbleef
heb ik vervolgens per email contact gezocht
met de gemeente met resultaat dat ik
binnen een dag reactie ontving van de Civiel
technisch medewerker van de gemeente
Loenen die ons daarna ook regelmatig op de
hoogte heeft gehouden van de voortgang en
tevens de lichtmastbeheerder gerappelleerd
heeft. Vrijdag 8 oktober jl. ontvingen

we bericht dat er nu in Nigtevecht een
structurele controle gaat plaatsvinden. De
straatverlichting gaat voor een dag overdag
aan zodat alle lampen gecontroleerd en
hersteld kunnen worden.
Melden helpt, dus blijf melden!
Wat ik er vooral hiervan geleerd heb is dat
melden van storingen aan de gemeente
dus wel helpt. We wonen in een klein dorp
het is dus belangrijk dat we mankementen
daarom ook zelf blijven melden.
Ron Heeren
Nagekomen bericht van de redactie
U kunt op uw smartphone een zogenaamde ‘app’ downloaden met de naam
BuitenBeter; hiermee kunt u heel makkelijk
meldingen doen bij de gemeente. De app
maakt gebruik van uw GPS positie en u
kunt eenvoudig een foto meesturen met
uw melding. Meer info op http://www.
buitenbeter.nl/

Sinterklaasintocht 2010

Zet 20 november a.s. in je agenda! Uit betrouwbare bron hebben we vernomen, dat
Sinterklaas die dag zijn uiterste best zal doen om in ons mooie dorp aan te meren!
Wij verwachten hem rond 13.00 uur bij de brug aan de Dorpsstraat. Onder muzikale
begeleiding zal de Sint met zijn Pieten in optocht vertrekken door het dorp, om rond
13.45 uur aan te komen bij het Dorpshuis. In het gymtheater staat een leuke voorstelling
voor alle kinderen op het programma. Hierna neemt de Sint plaats op het podium om
met kinderen te praten, tekeningen en knutselwerkjes in ontvangst te nemen en liedjes te
zingen. Na afloop delen Sint en zijn Pieten cadeautjes uit voor alle kinderen!
Sint heeft ons daarnaast ingefluisterd dat hij speciaal voor deze gelegenheid 2
vliegtickets Barcelona mee zal nemen die wij mogen verloten! Koop je lot(en) tijdens
de voorstelling in het Dorpshuis, of al eerder, bij diverse andere dorpsevenementen.
Na afloop van de voorstelling maakt de Sint het winnende lot bekend. Wie stuurt ons
straks een ansicht uit Barcelona?
De ervaring leert, dat als ouders in het gymtheater aanwezig zijn, kinderen wat onrustiger
zijn. Ouders, wacht daarom gezellig in de kleine zaal en praat lekker bij met iedereen. Er
zijn voldoende begeleiders in het gymtheater!
Tot ziens op 20 november a.s.!

Bom in de Vecht?
Overleveringen vertellen dat ter hoogte van de Vecht bij Nederhorst den Berg
afwerpmunitie zou liggen uit de Tweede Wereldoorlog. Uit onderzoek is gebleken
dat er inderdaad bommen zijn afgeworpen, naar verluid op een munitieschip. Het
zou hierbij om drie bommen gaan. De overlevering vertelt verder dat één van die drie
bommen in de Vecht terecht is gekomen en niet zou zijn afgegaan. Daarom heeft een
onderzoeksbureau ter hoogte van de Eilandseweg een stuk van 400 meter van de Vecht,
als verdacht gebied voor afwerpmunitie aangewezen. In 2007 is historisch onderzoek
uitgevoerd naar de aanwezigheid van niet ontplofte explosieven uit WO-ll. Naar
aanleiding van dit onderzoek zijn verdachte gebieden aangewezen bij Muiden, Weesp
en Diemen. Daaraan is nu een deel van de Vecht bij Nederhorst den Berg toegevoegd.
In de Vecht zal eind 2010 worden gestart met baggerwerkzaamheden tussen in
eerste instantie Muiden en Nigtevecht. Deze werkzaamheden vormden de directe
aanleiding voor het onderzoek van de bodem. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is
opdrachtgever van de werkzaamheden. Als eind 2010 met de baggerwerkzaamheden
tussen Muiden en Nigtevecht wordt gestart, zal tegelijkertijd een onderzoek plaatsvinden
bij Nederhorst den Berg. Er kunnen zich dan drie scenario’s voordoen.
		
• Er wordt geen bom gevonden
		
• De bom wordt wel aangetroffen maar op een diepte waardoor
geen risico ontstaat tijdens of na de baggerwerkzaamheden
		
• De bom wordt wel aangetroffen en vormt een risico als gevolg
van het baggeren. In dat geval zal de bom moeten worden
verwijderd. Op dit moment is er geen sprake van een gevaarlijke
situatie. Omwonenden krijgen op korte termijn meer informatie.
(Bron: Gemeente Wijdemeren)

De Nachtwacht
Criminaliteit komt overal voor, dat is bekend. Toch
voelt het op de een of andere manier raar aan als
je er in Nigtevecht mee wordt geconfronteerd.
Ons vaak zo rustige dorp geeft een veilig gevoel.
Al eerder berichtten wij over het effect dat een
aantal jongeren had veroorzaakt door graffiti in
onze omgeving aan te brengen. Over smaak valt
dus wél te twisten. De personen die het betreft zijn
na goed speurwerk van de hermandad gepakt en
zijn ook veroordeeld door de rechter. Een aantal
heeft strafvervolging kunnen verminderen door
herstel van de toegebrachte schade. De keet
van de IJsvereniging is bijvoorbeeld weer in zijn
oorspronkelijke kleur teruggebracht. De daders
hebben aangegeven dat ze er spijt van hebben.
Anderen zijn veroordeeld tot een taakstraf.
Een ander opmerkelijke gebeurtenis was dat er
op een donderdag in oktober j.l. om 05.00 uur
’s morgens door een dorpsbewoner een persoon
werd gesignaleerd die op het woonerf aan auto’s
“liep te voelen”. Snel werd duidelijk dat het hier
ging om iemand met verkeerde bedoelingen.
Deze persoon had vooral aandacht voor

bedrijfsauto’s en bleef daar iets langer bij stilstaan
dan bij gewone personenauto’s. De politie
werd gebeld en na het signalement te hebben
doorgegeven is de bewoner als een nachtwaker
gaan zoeken naar deze persoon. Het is goed om
te weten dat bij een dergelijke melding er deze
keer met drie auto’s met politiemensen (zelfs uit
Weesp) snel werd gereageerd. De zoekactie werd
vervolgens gezamenlijk voortgezet. Helaas heeft
onze ongenode gast het dorp weten te verlaten
en is hij (nog) niet gepakt. Het blijkt dus maar
weer noodzakelijk te zijn om goed op te blijven
letten en zaken goed af te sluiten. Ook de recente
inbraken en diefstallen deze zomer maken
duidelijk dat alles bij elkaar het schijnbaar voor
het boevengilde aantrekkelijk is om Nigtevecht
te bezoeken. Duidelijk is dat het loont om bij
constatering van een strafbaar feit, de politie te
bellen en/of aangifte te doen. Laten we hopen
dat we niet terug moeten naar vroeger tijden
waarbij nachtwachten in actie moest komen om
de veiligheid te waarborgen.
De redactie

Pont
Nigtevecht
In de Sleutel van juni 2010 berichtten
wij over de nieuwe pont en de renovatie
van de veerpontverbinding tussen
Nigtevecht en Nederhorst den Berg,
waarbij de verwachting was dat bij
spoedig verloop van de werkzaamheden,
medio september de nieuwe pont van
de nieuwe voorzieningen gebruik zou
kunnen maken. Helaas is het nog niet
zover, zoals u ziet. Wij hopen dat Piet
de winterdagen kan doorbrengen in zijn
nieuwe onderkomen en niet als Pipo de
Clown in zijn keet.
De redactie

Sport voor
alle leeftijden Dicht bij huis!
Bestrating

Een gewone woensdagmiddag in oktober.
Vanuit de kleedkamers in het Dorpshuis
kun je het gelach en opgewekte geklets van
kinderstemmen al horen. Wie een kijkje om de
hoek waagt, ziet een stel jonge dorpsgenoten
heerlijk rennen, springen en klauteren in een
heuse apenkooi. Nog geen minuutje later is het
stil en zit iedereen op de dikke mat te wachten
tot ze hun naam horen noemen. Het begin van
een uurtje radslag, handstand en tikkertje bij
‘Juf-Tonnie-Gym’. Voor heel wat kinderen een
waar begrip! En dit gym-uurtje is nog maar één
van de vele sporten die binnensportvereniging
DAW onder haar hoede heeft. DAW staat
voor een groot familie-sportaanbod en is
er voor sporters van alle leeftijden: aerobic,
zumba, streetdance, badminton, volleybal
of een ouderwets gezellig potje biljart. Het
kan allemaal in ons eigen dorp, nog geen 5
minuutjes van huis. Gym en turnen is er al voor
kinderen vanaf 4 jaar. Neem een kijkje op de
website en klik door naar je favoriete sport voor
inschrijfformulier en tijden. Thuisbasis is het
Dorpshuis. Naast het sportieve element, staat
hierdoor gezelligheid en gemeenschapszin
hoog in het vaandel. En zeg nou zelf, wat gaat
er, voor jong én oud, nou boven lekker lachen,
rennen, springen, klauteren en plezier hebben
in je sport? DAW nodigt je van harte uit voor
een gratis proefles! Meer informatie op www.
daw-nigtevecht.nl
Cora Valkenburg

De afgelopen maanden zijn de klinkers en
tegels van verschillende straten, stoepen en
paden onder handen genomen. Links en
rechts hoorden wij een aantal klachten over
de kwaliteit van het nieuwe straatwerk en
worden vraagtekens gezet bij het feit dat
van sommige straten slechts kleine delen
zijn herbestraat en andere delen in dezelfde
straat nog (bijna) net zo slecht zijn. Wij
zijn geen experts op dit gebied en laten dit
oordeel graag aan u over. Wij vinden wel dat
het opknapt, wat vindt u? Laat uw mening
weten via info@sleutel2000.nl.
De redactie

Hoekerstraat op de Schop
Deze weken is er veel
aandacht voor één van onze
meest bescheiden straten, de
Hoekerstraat. De bestrating
van deze korte doorgaande
weg ondergaat een grondige
renovatie en is daarom voor het
verkeer afgesloten. Binnenkort
is zij weer te berijden met haar
nieuwe wegdek!

Compositieprijs voor Sylvia Maessen
De diversiteit van de Nigtevechtse gemeenschap wordt maar weer eens onderstreept met het
persbericht dat wij recentelijk ontvingen: ‘De Nigtevechtse Sylvia Maessen heeft een compositiewedstrijd
gewonnen’. Dat het niet om zomaar een wedstrijd ging bleek uit het feit dat voormalig minister
Plasterk daarvoor zijn ministerie uit kwam. Sylvia woont al 14 jaar op de Vreelandseweg. Zij heeft
samen met tekstschrijfster Wendela de Vos een historisch oratorium voor solisten, koor en orkest
over de overwintering van Willem Barentsz en zijn bemanning op Nova Zembla. De uitvoering en
prijsuitreiking hebben 2 oktober plaatsgevonden in de Anton Philipszaal in Den Haag. Wanneer je de
zeer professionele website van Sylvia bezoekt (www.sylviamaessen.nl) leer je dat zij behalve componiste,
ook contrabassist, sleepbootkapitein en Jazz- Dixieland muzikante is. Dat Nigtevecht bij Silvia hoort
blijkt uit de filmpjes op haar website waar ze met haar sleepboot ‘Arethusa’ als sleepbootkapitein is te
zien op de Vecht. Sylvia is een multi-talent dit zeker eens onze aandacht verdient.
Rob Thijssen
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Mag ik mij even
voorstellen….

Nigtevechts Festijn
op 6 november

Bij een nieuw redactielid hoort natuurlijk een
introductie! Dus voor alle mensen die mij nog niet
kennen: mijn naam is Freda Faber, ik ben 38 jaar
en ben geboren en getogen in Deventer. Toen ik
18 jaar was, ben ik naar Amsterdam vertrokken
om economie te gaan studeren. Ik woonde daar
met een paar meiden in één huis, heb naast het
studeren ook heel veel lol gehad, dus u begrijpt
dat ik heel veel mooie herinneringen aan die tijd
heb overgehouden.
In het jaar 2000 kwam ik mijn grote liefde Rob
tegen. Al snel besloten we dat we wilden gaan
samenwonen. Onze huizenjacht vond plaats in
Amsterdam, Utrecht (want daar woonde Rob op
dat moment) en in het gebied tussen die twee
steden. En zo kwamen we ook in Nigtevecht
terecht! We werden gelijk verliefd op het huis
aan de Petersburg en hoewel de overgang van
het altijd drukke Amsterdam naar Nigtevecht
natuurlijk enorm groot was, hebben we eigenlijk
geen moment getwijfeld of we hier wel zouden
moeten gaan wonen. En nu, bijna 10 jaar later,
zijn we nog steeds blij met die beslissing! We
genieten nog regelmatig van de lusten van
Amsterdam, zonder gehinderd te worden door
de lasten van die stad en bovendien is Nigtevecht
een heel fijn en gezellig dorp, zeker ook voor
onze kinderen Loek, nu 7 jaar en Fenne, nu 6 jaar.
We voelen ons inmiddels helemaal ingeburgerd!
Overigens heb ik, ondanks het feit dat ik in
Deventer ben geboren, wel mijn roots liggen in

Dit jaar heeft ons feest een andere opzet. Normaal gesproken organiseren
we 2 dagen feest in het eerste weekend van november maar omdat we
er met de sponsoring van een van de locaties niet uitkwamen hebben
we op het laatste moment ons programma om moeten gooien. Het
feest wordt dit jaar in het Wapen van Nigtevecht gehouden op zaterdag
6 november. Deze avond heeft een winters karakter. Even een bodem
leggen met een lekkere stamppot (kosten €10, vooraf inschrijven bij
de bar) en daarna een ouderwets gezellige dans- en meezingavond:
Stampen op de dansvloer! De DJ’s van deze avond zijn: DJ Schrale, DJ
Dorre, DJ Ray en sidekick Erik R. Ook komt zangeres Miss Lique een
optreden verzorgen! Voor deze avond zijn geen entreekaarten nodig;
iedereen mag GRATIS naar binnen. Het eten staat vanaf 19.00 uur klaar
en de dansavond begint om 21.00 uur. Tot dan!
Bestuur stichting Nigtevechts Festijn

De Hofstede Zwaanwijck
Alweer een tijd geleden hoorde ik Michelle
van der Burgt enthousiast vertellen over haar
vergevorderde plannen om een boek te schrijven
over de geschiedenis van Hofstede Zwaanwijck.
Nu dit boek af is, leek het mij een goed idee
om haar eens nader aan de tand te voelen over
wat ze allemaal te weten is gekomen over deze
‘hofstede’. Michelle woont sinds 2002 samen
met haar man Hans in één van de appartementen
van Zwaanwijck, nadat zij daarvoor een paar jaar
in Amsterdam hadden gewoond.
In 2009 was Michelle op zoek naar oude foto’s
en trof in de archiefkast van de Vereniging van
Eigenaren van Zwaanwijck een compleet pakket
aan van originele eigendomsakten, inclusief
de originele bijbehorende zegels. De oudste
originele akte die zich in dit archief bevond,
dateert uit 1718 en betreft een testament van
Jan Pieterszoon Oostwaard, destijds eigenaar
van de boerderij en de landerijen op de locatie
van Zwaanwijck. Het gevonden archief was
helemaal compleet toen Michelle het aantrof,
waardoor tot aan het jaar 1900 duidelijk is wie
en hoe lang iemand eigenaar is geweest van
Zwaanwijck. Daarna is deze taak overgenomen
door het kadaster. Ikzelf heb tijdens mijn
gesprek met Michelle even in deze originele
stukken mogen kijken, en ik kan me voorstellen
dat je hierdoor erg nieuwsgierig wordt naar
de verhalen achter deze eigendomsakten. De
stukken zijn zo oud dat ik ze nauwelijks durfde

aan te raken! Aan de hand van onderzoek bij
onder andere het Stadsarchief in Amsterdam,
het Nationaal Archief in Den Haag, het Archief in
Breukelen en de Historische Kring in Nederhorst
ten Berg heeft Michelle vervolgens de complete
geschiedenis van Zwaanwijck op schrift kunnen
krijgen. Oorspronkelijk was het hoofdgebouw
een T-vormige boerderij die ongeveer op de plek
stond waar nu het koetshuis staat. Jan Brands
heeft deze oorspronkelijke boerderij vervolgens
‘opgepimpt’ met een voorgevel in classistische
stijl met een verdieping en een zolder. In de
lange poot van de T werd toen een keuken
gebouwd. Tevens bevonden zich daar een kamer
voor de tuinman en een stal voor de paarden en
koetsen.
Er zijn veel mooie verhalen te vertellen over de
vroegere bewoners van Zwaanwijck. Zo is er een
verhaal over de heer Johann Arnold Heinrich
Rhodius, afkomstig uit het Duitse Rijnland, die
zich met twee broers in Esséquebo vestigde,
een provincie in het huidige Brits Guyana. Hier
wisten zij een aanzienlijke rijkdom te vergaren op
de daar aanwezige plantages. Na het overlijden
van zijn vrouw, wordt in juni 1817 in de Guynese
krant De Royal Gazette melding gemaakt van
het feit dat de heer Rodius voornemens is om
met één knecht de kolonie te verlaten. Rhodius
vertrekt om onbekende redenen niet terug naar
Duitsland maar naar Amsterdam, en koopt in
1818 Zwaanwijck voor Nfl 14.000,- van de

heer Jan Kluytenaar. Vervolgens verandert hij de
naam Zwaanwijck in Esséquebo. Rhodius kan
echter niet lang van Esséquebo genieten: enkele
maanden na de aankoop sterft hij. Dit was
overigens niet ongebruikelijk: veel planters die
jarenlang in de tropen hadden gewerkt, konden
het Hollandse klimaat niet aan. Rhodius wordt
begraven in de kerk van Nigtevecht, waar zijn
grafsteen nog steeds is terug te vinden onder
de trap van de preekstoel. De drie kinderen en
de kleinkinderen van Rhodius komen vervolgens
naar Nigtevecht om de nalatenschap te regelen.
Op 31 oktober 1818 wordt er op Esséquebo
een familieberaad gehouden waarbij ook een
paar goede vrienden van de familie aanwezig
mogen zijn en mogen meebeslissen, aangezien
er te weinig familieleden in de buurt wonen.
Tijdens dit familieberaad worden de voogden
en toeziend voogden benoemd die de belangen
van de minderjarigen moeten behartigen. Een
Vrederechter (te vergelijken met de huidige
kantonrechter) komt eraan te pas om de
beslissingen goed te keuren en uiteindelijk beslist
de Rechtbank van Amsterdam dat Esséquebo op
een openbare veiling verkocht mag worden. Wat
er met de knecht is gebeurd die met Rhodius
mee zou gaan naar Amsterdam vertelt het
verhaal overigens niet!
In de volgende Sleutel kunt u het vervolg
van de geschiedenis van Hofstede Zwaanwijck lezen.

Het vernieuwde
erfrecht
Nigtevecht. Mijn vader is in dit dorp geboren,
als vierde en laatste zoon van Sijmen Faber en
Neeltje Burger. De vader van mijn opa, Reimer
Faber, geboren op 25 januari 1859, is zelfs hoofd
van de ‘School met den Bijbel’ in Nigtevecht
geweest. Op zesjarige leeftijd is mijn vader
echter met het gezin verhuisd naar Amsterdam,
dus heel veel herinneringen aan Nigtevecht heeft
hij niet echt. Zijn oudere broers, mijn ooms,
echter wel! Regelmatig wordt Nigtevecht in hun
verhalen over vroeger nog genoemd. Dat ik hier
in 2001 ben komen wonen heeft daar echter
niets mee te maken! Ik ben blij dat ik onlangs
werd gevraagd of ik het iets zou vinden om in de
redactie van de Sleutel2000 plaats te nemen. Nu
ik hier al bijna 10 jaar met zoveel plezier woon,
vond ik het tijd worden om iets terug te doen en
om me actiever in te gaan zetten! Ik hoop dan
ook dat ik een waardig opvolger van Alfred zal
worden en verheug me op de samenwerking met
Annelieke, Frans, Pieter, Rob, Walter en Ursula.
Freda Faber

Modeshow in het dorpshuis
Op maandag 1 november verzorgt Justina Mode uit
Nigtevecht, weer haar najaarsmodeshow in het dorpshuis,
aanvang 14.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot passen
en kopen met 50% korting. Toegang en een kopje koffie
met cake zijn gratis. Justina Mode is al meer dan 30 jaar
gespecialiseerd in kleding voor dames van ca. 50 tot 110
jaar en heeft een uitgebreide najaars- en wintercollectie
kleding in vrijwel elke prijsklasse en van maat 36 tot 52.
Op de gehele collectie wordt 50% korting gegeven. Er
zijn deskundige verkoopadviseuses aanwezig om u te
helpen, ook is er voldoende gelegenheid om te passen en
als het nodig is zal de coupeuse van het bedrijf de door u
aangekochte kleding op maat maken en binnen 14 dagen
bij u thuis bezorgen. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Hannie Udo of Peter Zandbergen van Justina
Mode, 254213. Graag tot ziens op maandag 1 november.
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De ANBO organiseert een voorlichtingsmiddag voor leden en belangstellenden
uit Vreeland en Nigtevecht over het
vernieuwde erfrecht, zoals dat vanaf
1 januari 2010 van kracht is. Deze middag
is op vrijdag 12 november 2010, vanaf 14
uur in het dorpshuis. Vooral voor ouderen
die over spaargeld of een eigen huis
beschikken is het zeer aan te bevelen naar
deze themamiddag te komen, omdat u
wordt uitgelegd hoe het is te voorkomen,
dat uzelf of u kinderen met onverwachte
belastingaanslagen worden geconfronteerd.
Deze middag zal worden verzorgd door
Notaris MR C. van der Griend uit Weesp.

Collecte
gemist
voor de

Sint?

Onze collectanten hebben in de week van
18 oktober tot en met 23 oktober hun ronde
gemaakt. Heeft u ze gemist? Dan kunt u ook
uw bijdrage overmaken op girorekening:
5128797 t.n.v.: inzake Sinterklaasfeest,
Nigtevecht of uw bijdrage doen in de bussen
die wij in het Dorpshuis neer zullen zetten.
Wilt u ruimschoots voor 20 november a.s.
uw hond niet meer uitlaten bij de brug?
Er zullen hier vroegtijdig bordjes hangen om
u hierop te attenderen. Namens alle ouders,
die hun kinderen deze dag op de schouders
zullen nemen, hartelijk dank! Indien u
van plan bent om kinderen van buiten
Nigtevecht naar het Sinterklaasfeest mee te
nemen, meld ze dan vooral vooraf aan via
anjadebruin49@hotmail.com

