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Sleutel 2000 redactie is een 
werkgroep van Stichting het 

Dorpshuis Nigtevecht

Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?

Helemaal door Jos ben ik in Nigtevecht terecht 

gekomen. Ik woonde toentertijd in Amsterdam. 

Op school heb ik Jos leren kennen. Daarna 

hebben we jarenlang genoten van de stad én het 

dorp totdat we wilden gaan samenwonen. En 

waar ga je dan wonen?? Daar moesten we even 

uitkomen. Doorslag gaf de grootte en prijs van de 

woning die we hier konden krijgen. In het begin 

vond ik het héél stil hier, kocht een scooter om 

makkelijk naar Amsterdam te rijden, maar nu ben 

ik helemaal gewend. 

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Als 

het zomer is en met name veel kinderen in de 

Vecht zwemmen bij het pontje, lijkt het net 

“Nigtevecht aan zee”. Handdoeken op het gras, 

picknickspullen mee. Zo mag de zomer nog lang 

duren. Maar ook twee jaar geleden toen het zo 

hard vroor en we op de Vecht gingen schaatsen 

bij Zwaanwijk, ook dat is heel bijzonder. Eigenlijk is 

de Vecht in al zijn facetten dan de mooiste plek. Je 

kan er in zwemmen, op varen en op schaatsen. 

Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel?

Onze kinderen zitten op gym bij DAW en op 

voetbal bij DOB.  Het is bijzonder hoeveel 

Nigtevechtse kinderen bij deze verenigingen 

veel plezier hebben. Het bestaat ook al jaren 

en generaties lang leren zo hun sport. Verder 

is voor mij het Nigtevechtse gevoel te vinden 

tijdens het doen van boodschappen bij de Attent 

(ontmoetingsplek), bij de Kerstviering op school, 

bij de Startdag in de kerk, en zeker ook bij de 

Sinterklaasintocht en bij de Koninginneweek.  

Wat zou je in Nigtevecht over jezelf willen 

vertellen? Geboren en getogen ben ik in 

IJmuiden. Daarna ben ik de HBO-V gaan doen in 

Amsterdam. Vervolgens ben ik als verpleegkundige 

gaan werken in de wijkverpleging en verder her en 

der als uitzendkracht. En nu werk ik alweer jaren 

vast in de psychiatrie. Dat blijft een heel boeiend 

werkterrein. Jos en ik hebben 3 kinderen gekregen, 

Tessa, Joas en Jasmijn. Eerst woonden we in de 

Raadhuishof, maar een aantal jaar geleden hebben 

we een huis gekocht in de Oostzijdsestraat. Naast 

de kinderen hebben we ook heel wat dieren, 

konijnen, kippen, een hamster en een agapornis 

(wat kan die hard fluiten, zeg!). Als vrijwilligerswerk 

zit ik in de redactie van het contactblad. Verder help 

ik op school en in de kerk waar nodig. Ik hou erg 

van fietsen, wandelen in de natuur, naar de sauna, 

naar de film, lezen, afspraakjes met vrienden, en ik 

ben sinds enkele jaren wekelijks gaan spinnen (op 

zo’n fiets, met muziek en veel zweet).

Hoe is het om met een rasechte Nigtevechter 

getrouwd te zijn? Heeft dit voordelen/

nadelen? Op deze vraag van Dianne …ja, een 

lot uit de loterij natuurlijk, wie zou dat nou niet 

willen, een echte Nigtevechter!!! Hij weet alles van 

vroeger, wie met wie was en hoe het eruit zag, kan 

lyrisch vertellen over de Vecht, welke bloemetjes 

waar groeien en kent elke geur…de aroma van het 

platteland, zoals hij dat noemt.  

Wat was het mooiste moment in je leven?

Mooiste momenten in mijn leven zijn ten eerste 

de reizen die Jos en ik gemaakt hebben naar verre 

landen, zoals Indonesië, India, Nepal, Guatemala. 

De natuur en de mensen daar, dat waren hele 

bijzondere ervaringen waar ik nu ook nog veel 

aan heb in het leven. Ook het besef dat er veel 

armoede in de wereld is en wij het hier veel te goed 

hebben. Ten tweede zijn de mooiste momenten de 

komst van de kinderen, die als prachtige baby’s ter 

wereld kwamen en die nu aan het opgroeien zijn 

tot mooie mensen met hun eigen inbreng. 

Wat houd je nu bezig in het nieuws?  Dat een 

radicale dominee in Amerika een koran verbrandt 

en dat zeven VN leden daarvoor worden vermoord 

in Afghanistan. Ongelooflijk. “Man, denk eens 

even na voor je dit doet” denk ik dan.  

Achterklap: Marieke van der Bijl
Wat gaan jij en Nigtevecht merken van de 

nieuwe gemeente Stichtse Vecht? Ik hoop op 

een betrokken bestuur met ook aandacht voor 

ons verst weggelegen dorp voor bijvoorbeeld 

groenvoorziening. Zoals Jos altijd zegt: “Wij willen 

het Ton en Arie groenperkonderhoud terug”. Wat 

ik er zelf al aan heb gemerkt en wat niet zo handig 

was, is dat Tessa een vaccinatie moest halen in 

Breukelen. Voorheen gebeurde dat in Loenen. 

Aan wie uit Nigtevecht gaan we de volgende 

keer deze vragen stellen en waarom? De 

volgende die deze vragen mag beantwoorden is 

de heer Rodenburg. Hij was vroeger melkboer in 

Nigtevecht. Ik ben zo benieuwd hoe hij dat werk 

deed in het dorp, hoe dat ging en hoe hij dat 

ervaren heeft. 

Snelheidsmeter
Op verzoek van een aantal ouders van kinderen op de Flambouw, is er sinds kort door de 

gemeente een heuse snelheidsmeter in de Dorpsstraat  geplaatst. Deze snelheidsmeter 

moet ertoe bijdragen dat de diverse autobestuurders zich meer bewust worden van de 

snelheid waarmee ze door de Dorpsstraat rijden. In het begin was het even wennen, zo’n 

snelheidsmeter. De redactie heeft begrepen dat het regelmatig voorkwam dat kinderen op 

hun fiets zo snel mogelijk langs de snelheidsmeter probeerden te fietsen om te kijken of de 

maximum snelheid van 30 km per uur overschreden kon worden. Bij ons ontstonden er naar 

aanleiding daarvan allerlei ideeën. Misschien dat er binnenkort een wedstrijd georganiseerd 

wordt om het snelheidsrecord zaklopen te verbreken? Andere ideeën zijn eveneens welkom!

De redactie

De Dorpsstraat
Nederlandse niet-dorpsbewoners kennen de Dorpsstraat als het eerste vakje van het spel Monopoly. 

Maar echte dorpelingen hebben in hun eigen gehucht allemaal wel een Dorpsstraat. De hoofdader of 

gewoon de eerste naam die werd gegeven aan een rij woningen in een gemeenschap.

Onze Dorpsstraat is de eerste en daarmee oudste straat van Nigtevecht. Daar hoef je geen geschiedenis 

voor te hebben gestudeerd. Als je dat wel doet kom je Nigtevecht naar verluid het eerst tegen in een 

officieel stuk van Bisschop Jan van Utrecht op 7 oktober 1327. Dit gaat over het verpanden van het 

Huis te Vredelant, door Bisschop Jan van Diest aan de Hollandse Graaf Willem van Henegouwen, hierin 

wordt Nigtevecht een schoutambacht genoemd. Interessant toch?

Door de eeuwen heen teisterden diverse rampen ons dorp zoals de Hoekse en Kabeljauwse twisten, 

het rampjaar 1672 liet ons dorp ook niet onbetuigd en laatste rampspoed van groot formaat was de 

brand bij Rubatex. Tegenwoordig is de grootste ramp die je kan treffen dat je, vanwege ruimtegebrek, 

je auto niet kwijt kan. De komende edities zullen wij u ook over de andere straten van Nigtevecht in een 

voetnoot vertellen over de oorsprong van de naam.

De redactie
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Metamorfose clubhuis TVN
Afgelopen winter is het alles behalve stil gebleven op de accommodatie van Tennis Vereniging 

Nigtevecht. Tijdens de winterstop is het clubhuis grondig verbouwd onder leiding van Cees 

Ruurs. Als onderdeel van het onderhoudsplan zijn voorgaande jaren de bestrating, het terras, 

de groenvoorziening en een beregeningsinstallatie aangelegd. Dit jaar is de kantine annex 

clubhuis onder handen genomen. De bar is totaal vernieuwd en een kwartslag gedraaid 

waardoor de ruimte beter benut wordt en er optimaal wordt geprofiteerd van de lichtinval. 

Cees Ruurs heeft bij het realiseren ondersteuning gehad van vrijwilligers en een aantal 

sponsoren. Een aanwinst voor ons dorp.

Samenwoonschool
Op 3 maart jl. heeft er bij de Utrechtse bestuursrechter een zitting plaatsgevonden over de bouw 

van de samenwoonschool  in Nigtevecht. Omwonenden hebben bezwaren tegen de plannen van 

de gemeente en hadden daarom bij de rechter beroep aangetekend. Tijdens de zitting is onder 

andere gesproken over de verkeersafwikkeling rond de school, de gedeeltelijke overschrijding van 

de ‘rode contour’, de totale oppervlakte van de school ten opzichte van het bestemmingsplan en de 

procedure die door de gemeente is gevolgd. Zowel de omwonenden als de gemeente zijn tijdens 

de zitting door middel van hun advocaten gehoord over deze aandachtspunten. Oorspronkelijk zou 

de rechter uiterlijk zes weken na de zitting, zijnde uiterlijk 12 april, tot een uitspraak komen, echter 

recent heeft hij aangegeven dat hij zijn onderzoek in deze zaak niet binnen de termijn van zes weken 

heeft kunnen afronden en dus nog niet tot een conclusie heeft kunnen komen. Hij zal nu uiterlijk 29 

april uitspraak doen in deze zaak. Wordt wederom vervolgd….

De redactie

Cabaret
  

2011-2012
Maar liefst zeven voorstellingen staan 

gepland voor het nieuwe cabaretseizoen. 

Voorstellingen met vertrouwde namen, 

maar ook met geheel nieuwe namen zoals 

de Wereldband (de nieuwe Nederlandse 

muziektheatersensatie), Katinka Polderman, 

Jelka van Houten en Georgina Verbaan. Alle 

voorstellingen staan met data op de website 

www.cabaret-nigtevecht.nl.

De voorstelling van Dolf Jansen op 29 

september 2011 zit niet in het passe partout 

en is los verkrijgbaar. Passe partout houders 

gaan voor bij de kaartverkoop. Er zijn 

inmiddels nog maar enkele passe partouts 

beschikbaar voor het nieuwe seizoen. 

Dus wie vergeten is om zich opnieuw in 

te schrijven (dit gaat niet automatisch), of 

graag in aanmerking wil komen voor een 

passe partout, bel 0294-252506 of mail 

inschrijven@cabaret-nigtevecht.nl. 

De kaartverkoop is zoals te doen gebruikelijk 

weer bij mij thuis in de Dorpsstraat 3. Begin 

mei start de verkoop. Een passe partout 

kost (naar verwachting) EUR 95,-. Hou de 

website www.cabaret-nigtevecht.nl in de 

gaten voor de exacte data of schrijf je in 

voor de cabaretmail.

Ben Goes

Collectant 
worden?
Het Rode Kruis is op zoek naar collectanten in 

Nigtevecht. De collecteweek is van 19 tot en met 25 

juni. De collectanten lopen ongeveer 2 tot 2½ uur, 

dat is gemiddeld zo’n 100 huishoudens. De meeste 

collectanten lopen dit op één avond. De opbrengst 

gaat naar het district en wordt deels plaatselijk 

en  deels voor internationale hulp gebruikt. Naast 

de collectanten zoeken we nog iemand waar de 

collectebussen kunnen worden opgehaald en weer 

worden ingeleverd. Heeft u interesse om het Rode 

Kruis te ondersteunen meld u dan aan bij Erik 

d’Engelbronner op 06-11645758.

Hulp nodig? Bel HiP!
Stichting HiP (Hulp in Praktijk) biedt mensen in nood de helpende hand. Sinds 2009  is HiP actief in 

Nieuwersluis, Loenen, Loenersloot, Vreeland en Nigtevecht.  Steeds meer mensen weten HiP te 

vinden. Sonja (helpdeskmedewerker HiP): “Wanneer iemand ons belt met een hulpvraag, en zelf 

een gebrek heeft aan netwerk, gezondheid en/of financiën, gaan wij op zoek naar iemand die kan 

helpen. In  Nieuwersluis, Loenen, Loenersloot, Vreeland en Nigtevecht worden er op deze manier 

ook mensen met elkaar in contact gebracht!” Sonja: “We krijgen allerlei hulpvragen binnen, die 

zowel praktisch van aard zijn als sociaal. Variërend van een oudere dame die het leuk zou vinden om 

met iemand naar buiten te gaan tot een tienermoeder die vervoer nodig heeft bij het ophalen van 

de babyuitzet bij de kringloop. HiP gaat op zoek naar een vrijwilliger uit de lokale kerken die in de 

buurt woont en wil helpen.” Zowel voor incidentele hulpvragen als structurele hulpvragen kan HiP 

gebeld worden. De hulp is gratis en wordt aangeboden namens de participerende lokale kerken. Het 

telefoonnummer (0900-4474474) is op werkdagen te bereiken van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.  

Kijk ook op www.stichtinghip.nl.

Streekkoor
Het Christelijk Gemengd Streekkoor 

“Sursum Corda” uit Vreeland bestaat 

al 80 jaar, maar om ons bestaan voor 

de toekomst veilig te stellen doen wij 

een dringende oproep aan mensen die 

graag willen zingen (vooral bassen) en 

lid van een koor willen worden. Het koor 

oefent op de maandagavond van 20.00 

tot 22.00 uur in het Dorpshuis, Feta 

16 in Vreeland. Wij geven elk jaar een 

Voorjaarsconcert en een Kerstconcert 

en verlenen een paar keer per jaar 

medewerking aan Kerkdiensten of zingen 

in Bejaarden- en of Verzorgingstehuizen 

in de regio. Grote stukken die wij ten 

gehore hebben gebracht tijdens het 

Voorjaarsconcert  zijn o.a. het ”Requiem 

van Fauré”  en “The Crusifixion” van  

Stainer. Het Kerstconcert spreekt voor 

zichzelf wat er wordt uitgevoerd. Kom 

gerust eens kennismaken met het koor 

op de maandagavond. Voor inlichtingen 

kunt u contact opnemen met mevrouw 

C. Coers, telefoon 0294-232293 of 

met de heer C. Hulsman telefoon 

0294-231923. Voor verdere informatie:  

www.zangverenigingsursumcorda.nl.

Sursum Corda

A6/A9: planstudie  
Schiphol-Amsterdam-Almere
De drukte op de wegen in de regio Schiphol, Amsterdam en Almere neemt toe. Ook wij Nigtevechters 

hebben daar last van. De verkeersdrukte ’s morgens langs ons dorp en in de directe omgeving 

richting de overige verbindingswegen neemt meer en meer toe. Sinds 2004 is er in een planstudie 

onderzocht hoe de bereikbaarheid in dit gebied verbeterd kan worden. De minister van Infrastructuur 

en Milieu heeft op 21 maart 2011 het tracebesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 

ondertekend. De uitvoering zal tussen 2011 en 2020 plaatsvinden. De 63 kilometer wegverbreding is 

een vernieuwingsslag in stedelijk gebied zonder weerga. Er komt een extra brug over het Amsterdam-

Rijnkanaal, een bredere Hollandsche Brug, twee tunnels, een aquaduct onder de Vecht, renovatie van 

vijf grote knooppunten en de aanpassing van honderd bruggen en viaducten. Ter verbetering van de 

leefbaarheid wordt naast de aanleg van de twee tunnels, geluidsreducerend wegdek aangelegd en komt 

er 36 kilometer aan geluidscherm, waarvan een deel extra verhoogd wordt om de geluidseffecten nog 

meer te beperken. Bij de weguitbreiding hoort een samenhangend pakket van investeringen in natuur, 

water en fietspaden. Eind 2011 start de realisatie en wordt als eerste de A10-Oost en de A1 tussen de 

knooppunten Diemen en Watersgraafsmeer aangepakt. Het gehele project is gereed in 2020. Met als 

resultaat een goed bereikbare Noordelijke Randstad, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een 

verbeterde leefbaarheid. De investeringen in de bereikbaarheid in de Noordvleugel beperken zich niet 

tot wegen. Voor de uitbreiding van treinvervoer tussen Schiphol en Lelystad alleen al, is 1,4 miljard euro 

gereserveerd. Zie ook www.centrumpp.nl , www.schiphol-amsterdam-almere.nl of bel Bel 0800 – 8002  

De redactie

Historie  

van Nigtevecht
De A.N.B.O organiseert een bijeenkomst 

voor haar leden en belangstellenden in “Het 

Dorpshuis” te Vreeland. Deze middag is op 

vrijdag 13 mei om 14.30 uur en zal worden 

verzorgd door Maarten Bootsman uit Loenen 

aan de Vecht. Hij zal een lezing geven over 

de historie van Nigtevecht en Vreeland. 

Om 14.00 uur is de zaal open voor een 

kopje koffie of thee. Na de lezing is er nog 

gelegenheid om met elkaar van gedachten te 

wisselen onder het genot van een hapje en 

een drankje.
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Op zondagmiddag 27 maart was er van alles op 

gebied van creativiteit en kunst te beleven in het 

Dorpshuis. Voor de eerste keer werd “CrUnst” 

georganiseerd. Het was heerlijk weer; de lente 

zat in de lucht. In het dorp waren al de hele 

week de kunstwerkjes van de schoolkinderen 

buiten te zien: versierd “wasgoed” en een echt 

poëziestraatje met leuke gedichten. Veel mensen 

hadden zin om er even op uit te gaan en het werk 

van creatieve Nigtevechters te bewonderen. Het 

was voor velen een verrassing dat er zo veel mooie 

dingen zijn gemaakt: van schilderijen, tekeningen, 

foto’s, beelden, kaarten, zeepjes, quilten, mozaïek 

tot ingebonden boekjes, sieraden en lingerie. 

“Wat prachtig zeg, heb jij dat gemaakt?” “Hoe 

doe je dat?” “Ik raak helemaal geïnspireerd”, 

waren uitspraken die je veel hoorde. Er waren 

aanschuifworkshops van Cursusproject Loenen: 

tekenen, speksteen en papier scheppen. Ben 

Goes ontving de eerste Kunst- en Cultuurprijs 

uit handen van wethouder Gera Helling als 

erkenning voor zijn organisatie van de succesvolle 

cabaretavonden in Nigtevecht. Onderdeel van 

CrUnst was de fotowedstrijd “Kiek op Nigtevecht” 

met het thema: dieren in Nigtevecht. Professioneel 

fotograaf Eric Hage koos de winnende foto: koe 

in de wei door Joke Baks.

En na alle inspiratie in het Dorpshuis, hebben 

velen de oversteek naar kunstatelier ‘Van Rijn’ 

gemaakt over de loper van kunstgras. Hila en 

Maurice presenteerden de prachtige kunstwerken 

van kunstenaars die zij vertegenwoordigen. 

Het werd voor hen een overweldigende eerste 

kennismaking met de dorpsgenoten.

De organisatie wil alle hobbyisten hartelijk 

bedanken voor hun enthousiaste deelname. Veel 

dank ook aan de sponsors voor hun bijdragen, de 

mensen die hebben geholpen met de organisatie 

en het opbouwen. En natuurlijk de bezoekers 

die een kijkje kwamen nemen, dank voor uw 

bezoek! Veel mensen deden mee aan de loterij. 

De winnende lotnummers zijn:  734 - 741 - 742 – 

796 - 872 -  936.  Via info@innigtevecht.nl kunt u 

afspreken om de prijs op te halen.De organisatie 

is erg blij met de geslaagde middag en gaat de 

komende tijd nadenken over een mogelijk vervolg 

van CrUnst! Heeft u nog tips, wensen of ideeën 

die we mee kunnen nemen in de brainstorm, mail 

die dan ook naar bovenstaand emailadres.

Organisatie CrUnst:  

Bob, Carla, Janneke, Truus

Modeshow
Op maandag 2 mei verzorgt Justina Mode uit 

Nigtevecht, weer haar voorjaarsmodeshow in het 

Dorpshuis, aanvang 14.00 uur. Aansluitend is er 

gelegenheid tot passen en kopen met minimaal 

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 50 

tot 110 jaar en heeft een uitgebreide voorjaars- 

en zomercollectie in vrijwel elke prijsklasse en van 

maat 36 tot en met 52. Op de gehele collectie 

wordt minimaal 50% korting gegeven. Er zijn 

deskundige verkoopadviseuses aanwezig en als het 

nodig is zal de coupeuse 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, telefoon 0294-

254213.

Zumba 

Zumba heeft zich in de afgelopen tijd een 

eigen plek weten te verwerven tussen alle 

manieren om jezelf fitter te maken en fit te 

houden. Begeleid door een mix van salsa-, 

mambo-, chachacha-, rumba- en zelfs 

flamenco klanken is het een heftige en toch 

heel vrolijke sport. Op een geraffineerde 

manier maakt de muziek dat je niet stil kunt 

blijven staan. Het is elke week Carnaval van 

Rio in Nigtevecht. De dansbasis geeft Zumba 

iets swingends, maar ook de mogelijkheid 

van variaties. Alle passen zijn oké, als je maar 

in de buurt komt van het origineel. Je eigen 

inzet bepaalt hoe moe je bent na een uurtje. 

Daarbij komt alles aan de beurt: je benen, 

je armen, je hele lijf.  Het maakt niet uit 

of je een man bent of een vrouw, chico of 

chica. Je danst niet met elkaar, maar naast 

elkaar. Je hoeft zelfs niet te kunnen dansen, 

het gaat alleen om de beweging. En dat in 

Nigtevecht, maandagavond van half negen 

tot half tien, in het Dorpshuis. Gewoon 

lopend er naar toe.  

Geef je wel eerst even op bij DAW via het 

emailadres pouwelse@xs4all.nl. 

Gerrie Pouwelse

Bevolkingsonderzoek 
borstkanker
Alle vrouwen van 50 tot 75 jaar worden in Nederland opgeroepen voor het landelijk 

bevolkingsonderzoek borstkanker. Voor de regio Midden-West geldt dat het onderzoek 

eens in de twee jaar wordt aangeboden. Onlangs ontvingen de vrouwen van Nigtevecht 

tot hun verbazing een oproep om naar Loenen te komen: het mobiele onderzoekscentrum 

kwam niet langer naar Nigtevecht. Terecht heeft de verplaatsing van dit onderzoek tot 

nogal wat reacties geleid in het dorp. Naast Mieke Hoek, namens het Vechtse Verbond en 

Ingrid Groenewegen, namens de PvdA heeft ook de Dorpsraad hierover de nodige vragen 

gesteld, o.a. aan de verantwoordelijk wethouder.

De gemeente Stichtse Vecht heeft naar aanleiding van deze vragen contact gezocht 

met Bevolkingsonderzoek Midden-West. Hun antwoord is dat het verplaatsen van een 

onderzoekscentrum veel tijd kost, wat ten koste gaat van de onderzoekstijd. Daarom zijn 

standplaatsen, waar de onderzoekscentra voor een korte periode stonden, samengevoegd 

met andere standplaatsen. Dat is ook gebeurd met de standplaats in Nigtevecht. Men 

beseft dat dit leidt tot langere reistijden, maar men wil het binnen de vastgestelde termijn 

aanbieden van het onderzoek voorop stellen, aangezien dit de kwaliteit van het onderzoek 

positief beïnvloedt.

De gemeente heeft verzocht om voor Nigtevecht voor de volgende ronde over twee jaar 

een alternatief te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld in Weesp. En men is hiertoe bereid. 

De redactie

CrUnst werd een succes

Muziekfestival 
Op zaterdag 3 september gaat het eerste 

Nigtevechtse Muziekfestival plaats vinden. 

Noteer het alvast in uw agenda. In het Adrie 

Amesz park, bij de pont, komt een ponton te 

liggen, met daarop een podium. Alle zangers, 

musici en bands die optreden hebben één 

ding gemeen, tenminste één lid is afkomstig 

uit Nigtevecht. Alle muziekstijlen zullen 

vertegenwoordigd zijn van Hollands populair 

tot klassiek, van disco tot jazz. En we hebben 

heel veel kwaliteit in ons dorp, dat staat nu 

al vast. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

Binnenkort volgt meer informatie over dit 

festival. Graag nodigen we Nigtevechters uit om 

mee te spelen. Dus speel je in een band of solo, 

en heb je ervaring met optredens, laat het me 

weten. Bel even op 0294-252506, of mail naar 

bgoes@goesconsult.nl. 

Ben Goes  

Sleuteltje
Voor de liefhebber, te koop een (echte) 

racefiets merk Benotto, blauw/wit. 

Framemaat 57. Vraagprijs 200,- euro. 

Telefoon 06-53985901.

Weinig nieuws 
over fietsbrug
Na vele geluiden over de fietsbrug en veel 

onduidelijkheid voor de bewoners, gaan de 

betrokken partijen proberen de handen ineen 

te slaan. Er wordt gesproken over de eventuele 

oprichting van een Platform Fietsbrug, waarin 

de Dorpsraad Nigtevecht, werkgroep Ruimtelijke 

Ordening Nigtevecht, Duurzaam Nigtevecht, 

Stichting Spaar het Gein en de Vechtplassen 

Commissie, gezamenlijk zullen optrekken. Half 

maart 2011 is er met wethouder Wiersema van 

Stichtse Vecht gesproken.  Er is nog geen verdere 

duidelijkheid over een eventuele informatieavond 

of voortgang van de procedures inzake de 

fietsbrug. Houdt u voor informatie vooral de 

websites van www.dorpsraadnigtevecht.nl en 

www.duurzaamnigtevecht.nl in de gaten.

De redactie

Beschuit met muisjes
Ole is geboren op 

18 maart 2011; 

zoon van Ellen 

Mensink en Atto 

Harsta, broertje van 

Ate en Fenne-Kee

Rosalien is 

geboren op 30 

maart 2011; dochter 

van Robert en Ria 

Hagen, zusje van 

Willem
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Jacobine Klijberg waakt als gebiedsregisseur over 

de belangen van de kernen in het buitengebied 

ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal. Zij 

stippelt het gebiedsgericht beleid en de plannen 

uit voor de kernen Tienhoven, Oud-Zuilen, 

Vreeland, Nieuwersluis, Nigtevecht, Molenpolder 

en Otter-Maten. Niet alleen natuurlijk. Ze werkt 

hierbij samen met de verschillende afdelingen van 

de gemeente en met de bewoners van de kernen. 

Voor Jacobine gebiedsregisseur werd, was ze 

wijkbeheerder van het buitengebied in Maarssen. 

Daarvoor werkte ze jaren als adviseur leefbaarheid 

en heeft ze met name veel gewerkt in de slechtste 

stukken van Rotterdam. Die zijn natuurlijk 

onvergelijkbaar met de nieuwe gemeente. Ze 

heeft bouwkunde gestudeerd in Delft, met als 

afstudeerrichting Volkshuisvesting. “Het accent 

lag daarbij op bewoners-belangenbehartiging”, 

aldus Klijberg, “dat komt mooi van pas”. 

“Ik heb als gebiedsregisseur deze kleinere kernen 

onder mijn hoede gekregen omdat ik al ervaring 

had met de dorpen in het buitengebied van 

Maarssen. Ik heb gemerkt dat je ook in Stichtse 

Vecht de kernen niet over één kam kunt scheren. 

Er zijn flinke verschillen, en daar moet ik als 

gebiedsregisseur rekening mee houden. Er zijn 

bijvoorbeeld dorpen en buurtschappen in de 

kernen die geen voorzieningen hebben, zoals 

bijvoorbeeld een dorpshuis, school of winkels. 

Wat ‘mijn kernen’ gemeen hebben is dat de 

onderlinge verbondenheid van de inwoners 

groot is. Ze hebben vaak een actieve 

bewonersvertegenwoordiging die heel goed 

dingen voor elkaar kan krijgen. Ze komen echt 

op voor hun eigen belangen. Wanneer zij vinden 

dat iets veranderd moet worden, wachten ze 

niet af tot de gemeente er iets aan doet, maar 

ze organiseren die verandering zelf. Otter-Maten 

is daarvan een goed voorbeeld. Toen Stichtse 

Vecht van start ging zijn zij ingedeeld bij de 

kern Maarssen-Dorp. De inwoners van Otter-

Maten voelden echter meer verwantschap met 

het buitengebied. Ze hebben toen een eigen 

bewonersvereniging opgericht, die ervoor zorgt 

dat ze gehoord worden in alle overleggen. 

Contact 

Voor beheerklachten heeft de gemeente een 

meldpunt dat u kunt vinden op de website van 

de gemeente. Voor zaken die u wilt organiseren 

of veranderen kunt u contact opnemen met 

de Dorpsraad. Als u tegen zaken aanloopt 

waar u met de gemeente niet uitkomt, kunt u 

contact opnemen met Jacobine Klijberg. Haar 

werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. 

Jacobine Klijberg is te bij voorkeur per e-mail te 

bereiken: jacobine.klijberg@stichtsevecht.nl of op 

telefoonnummer 0346-254630.

Kennismaking Jacobine Klijberg

Proefstuk Vecht uitgebaggerd
Tussen 2011 en 2014 wordt de Vecht uitgebaggerd. Dit heeft u al vaker kunnen lezen. En volgens de 

berekeningen zouden de baggerwerkzaamheden geen invloed op de dijken moeten hebben. Maar 

omdat men zoveel mogelijk zekerheid wil inbouwen, wordt deze theorie getoetst aan de praktijk. Ter 

hoogte van de Klompweg 28 wordt op dit moment de bagger in lagen afgegraven, waarbij de waterdruk 

rondom de dijk continue wordt gemeten. Dit stukje dijk is representatief voor de dijken langs de Vecht.

De kans is aanwezig dat de praktijk zelfs positiever uit zou kunnen pakken dan de berekeningen 

weergeven. In dat geval kan het aanleiding zijn om  mogelijk minder dijkverzwaringen toe te passen, 

wat een enorme vermindering in kosten en overlast zou betekenen.

In maart heeft een nulmeting plaatsgevonden. En vanaf begin april is er gestart met de werkzaamheden 

bij de Klompweg, die nog tot ongeveer half mei duren. Het uitbaggeren gaat daarna het hele jaar door. 

Het baggeren en de afvoer van bagger gaat over het water. Bruggen staan dus vaker open dan normaal. 

Doorvaart op de Vecht blijft wel mogelijk en tijdens het vaarseizoen, van mei tot en met september, 

wordt in de dorpskernen niet gebaggerd. Om ook de bodem onder en rond woonarken schoon te 

maken, moeten deze 1 of 2 dagen van hun plaats. Hierover maakt Waternet persoonlijke afspraken met 

de bewoners. Tijdens de bouwvakvakantie en op feestdagen ligt het werk overal stil. Werkdagen zijn van 

maandag tot en met vrijdag, van 7.00 uur tot 19.00 uur. 

De redactie

Een inwoner die iets wil veranderen in zijn 

leefomgeving neemt contact op met zijn 

wijkcommissie, wijkcomité of dorpsraad. 

Daar worden alle opmerkingen verzameld en 

doorgespeeld aan de medewerkers leefbaarheid 

en veiligheid van gemeente Stichtse Vecht. Dit zijn 

Mario van Dijk en Jan Scheeve. Inwoners kunnen 

zelf ook contact met hen opnemen. Vandaag 

stellen we Jan Scheeve aan u voor. 

Jan Scheeve is het aanspreekpunt voor de kernen 

Maarssen-Dorp, Breukelen-Dorp, Oud-Zuilen, 

Nigtevecht, Vreeland en Loenen. Hij is afgestudeerd 

socioloog. Vanaf 2007 was hij wijkbeheerder in 

Maarssen-Dorp. Daarvoor werkte hij voor het 

jeugd- en jongerenwerk, het maatschappelijk 

werk en de jeugdgezondheidszorg. 

Jan: “Ik vind het leuk dat ik nu een groter gebied 

onder mijn hoede heb gekregen. Niet omdat het 

meer status geeft, maar omdat het me de kans 

geeft om mijn blikveld te verbreden. Als je met 

een bredere blik naar de wijken kijkt, kun je vaak 

beter de grote lijnen zien. Beter zien waar zo’n wijk 

naartoe moet. Ik help ook de wijkcomités en de 

wijkcommissies om alles in een breder perspectief 

te zien. Mensen willen bijvoorbeeld dat een 

groepje hangjongeren verdwijnt uit het parkje bij 

ze voor de deur. Ik leg ze dan uit dat er dan wel 

een andere plek voor ze moet worden gezocht, 

want zij tellen ook mee. Inwoners moeten eerst 

proberen om iets samen op te lossen. Voor de 

gemeenschapszins in zo’n wijk is dat heel goed. Ik 

kom er meestal pas aan te pas als de hulp van de 

gemeente nodig is om het probleem op te lossen. 

Toch mogen inwoners me ook direct bellen, hoor. 

Als ik niet de aangewezen persoon ben om ze te 

helpen, verwijs ik ze door.”

Contact 

Jan Scheeve is te bereiken via telefoonnummer 

0346-254297, of per e-mail: jan.scheeve@

stichtsevecht.nl. Hij kan u helpen bij acute kwesties 

die de leefbaarheid van uw woonomgeving 

aantasten, of bij het realiseren van kleine 

initiatieven.

Kennismaking 
Jan Scheeve

Gezocht:  
Nigtevecht in  
het verleden
Zoals vele Nigtevechters misschien weten, ben ik 

een verwoed verzamelaar van alles wat, vooral 

met het verleden van, Nigtevecht te maken heeft. 

Ik zou mijn collectie van beeld- en filmmateriaal 

graag willen uitbreiden. Heeft u nog foto’s of 

filmpjes van het Nigtevecht van vroeger? Of 

wellicht materiaal van bijzondere gebeurtenissen?  

Als het uniek materiaal betreft ben ik uiteraard 

bereid om ervoor te betalen. U kunt mij bereiken 

op 06-52520928. Alvast vriendelijk bedankt voor 

uw moeite!

Hartelijke groet,  

Erik Roukens

Gebiedsgericht 
werken
Stichtse Vecht kent 12 verschillende 

kernen. Die kernen, klein of groot, hebben 

allemaal hun eigen kwaliteiten. Daar 

maakt Stichtse Vecht zich hard voor. Die 

kernen moeten hun eigenheid kunnen 

blijven behouden. Om ervoor te zorgen 

dat de lijnen tussen de inwoners en het 

bestuur door de schaalvergroting niet te 

lang worden, ontwikkelt Stichtse Vecht 

een passende manier van gebiedsgericht 

werken. Wethouder Wijk- en kernenbeleid 

Jaap Verkroost: “We houden ons serieus 

aan onze belofte dat we de inwoners uit 

alle kernen goed en gelijkwaardig zullen 

bedienen. We zijn dan ook begonnen met 

het ontwikkelen van een degelijk en goed 

functionerend beleid. Daar gaat alleen 

wel wat tijd overheen. En we hebben u 

daarbij ook nodig. Voor de korte termijn is 

daarom een voorlopige oplossing bedacht, 

want geen enkele kern van Stichtse 

Vecht mag buiten beeld raken. Daarom is 

voorlopig gekozen om te werken met drie 

gebiedsregisseurs en twee medewerkers 

leefbaarheid en veiligheid.


