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Sleutel 2000 redactie is een 
werkgroep van Stichting het 

Dorpshuis Nigtevecht

  

Ik leerde mijn vrouw kennen die uit Nederhorst 

den Berg kwam. Ik werkte toentertijd bij een 

melkboer in Badhoevedorp en woonde in Ter 

Aar. Ik wilde iets voor mezelf beginnen en toen 

hoorde ik van de directeur van de melkfabriek uit 

Amsterdam dat er een melkzaak te koop stond in 

Nigtevecht. Die heb ik toen overgenomen van mr 

Bouthoorn. Dat was 1 september 1964.

  

Als je de Dorpsstraat met de school op de foto zet 

is het net Limburg. Ik vind dat nog steeds een erg 

mooi plekje in ons dorp. En het oude melkbussen 

spoelhok achter in onze tuin. Dit is verbouwd tot 

een overdekte plek, waar mijn vrouw en ik graag 

spelletjes spelen. Triomino spelen we hier vaak. 

 

Ik zou niet in de stad willen wonen waar het zo 

druk is. Er wordt meegeleefd met elkaar in het 

dorp. Dat is het belangrijkste gevoel.

  Wij hebben 16 jaar een melk zaak 

gehad en SRV wagen. Toen we begonnen had 

Nigtevecht 360 huizen en daar leefde vroeger 4 

kruideniers, een slager, bakker en 2 kappers in het 

dorp van. In 1970 heb ik mijn eerst kar gekocht 

en de 2 SRV wagen kwam in 1972, 1 voor het 

dorp en 1 voor de buitenwijk. Vanaf 1979 deed 

ik met 1 wagen het dorp en de buitenwijken van 

Nigtevecht. Voor 1968 konden we niet met de SRV 

wagen naar de Vreelandseweg, omdat de huidige 

brug bij de Sluis nog een steile klapbrug was zoals 

je die nu nog hebt in Vreeland. Als ik toch iets over 

mezelf moet vertellen; ik heb een goed geheugen 

voor jaartallen. Ik herinner me dat het in 1947 nog 

droger was dan deze zomer. Dat zit er nu eenmaal 

in mijn hoofd.

  

Ik ben nu erg tevreden, het is nu best!

 Favoriete muziek heb ik niet, kerkmuziek vind ik 

wel fijn om te horen, maar niets speciaals.

Politiek vind ik leuk om te volgen. Ik vind dat de 

huidige premier het netjes doet op dit moment. 

Wel weten we steeds meer en meer, soms teveel. 

Vroeger was TBC in het nieuws en nu de EHEC-

bacterie. Hoe meer we weten, hoe meer we ons 

druk maken om allerlei dingen.

  De trottoirs zou 

ik vlakker willen hebben, mijn vrouw heeft met 

de scootmobiel en de rollator vaak last van 

oneffenheden in het wegdek en op de stoep. Ik 

zou zorgen dat de hagen niet zo ver over de stoep 

groeien en de boomwortels niet de stenen omhoog 

duwen zodat de Dorpspomp goed bereikbaar is.

  

Achterklap: Meneer Rodenburg
Walter Bakker, want ik vind dat hij zo leuk kan 

schrijven en van een mug een olifant kan maken 

in columns vroeger. Maar ik weet niet of ik moet 

geloven wat hij allemaal schrijft… hahahaha.

 

Walter, hoe kom je aan die verhalen die je schreef, 

heb je ervoor geleerd? 

De lente doet zijn intrede in Nigtevecht. Je ziet jonge dieren en planten 

verschijnen in en rond ons mooie dorpje. Pas geleden werd dit idyllische beeld 

ruw verstoord toen tijdens het uitlaten van de honden ontdekt werd dat een 

paar jonge eendjes tussen het veerooster over het fietspad waren gevallen. 

Eén telefoontje was genoeg om Gino Metz aan het werk te zetten. Hij pakte 

zijn schepnet en ging aan de slag.

Het telefoontje kwam van zijn tante Rineke. Eén maal ter plaatse vond hij 

de beestjes inderdaad onder het veerooster. Met het schepnet redde hij ze 

vervolgens één voor één van een wisse dood en zette ze in de sloot naast 

het fietspad.

Goede daad gedaan. Klasse!

Jonge held redt 
jonge eendjes
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Massages en 
Gesprekken en 
Kundalini Yoga
Germaine Roorda werkt op een mooie, 

groene, stille plek net buiten het dorp. Zij 

geeft Massages (ontspanningsmassages, 

therapeutische massages) en Gesprekken 

(coaching, nlp counseling) en Kundalini Yoga 

voor kleine groepjes. Kundalini Yoga wordt ook 

wel de yoga van de bewustwording genoemd. 

Een les duurt 1,5 uur en bestaat o.a. uit 

oefeningen, diverse ademhalingstechnieken, 

ontspanning en meditaties. Deze combinatie 

brengt je rust in je hoofd, ruimte in je lijf 

en liefde in je ziel. Ook eens ervaren? Neem 

dan contact op met Germaine voor 31 juli 

voor een gratis proefles, tel: 06-22559699 

of mail naar info@massagesengesprekken.

nl of kijk voor mee info op de website www.

massagesengesprekken.nl. 

Muzieklessen  
De Gooische Muziekschool
Sinds afgelopen maart heeft De Gooische Muziekschool zijn activiteiten uitgebreid in Weesp.

Er zijn les mogelijkheden voor piano, viool, gitaar, drum, klarinet, saxofoon, keyboard en 

zang. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor groepslessen blokfluit en muziek en bewegen. 

Deze lessen worden allemaal verzorgd in Weesp. Voor de zomervakantie zijn er nog 

mogelijkheden voor proeflessen viool, gitaar, keyboard en drum. Voor meer informatie  

035-6936596, of een mail naar: marco@degooischemuziekschool.nl Voor verdere informatie 

www.degooischemuziekschool.nl, ook voor het aanbod musicallessen in Bussum.

Al jarenlang plaatst de redactie de papieren versie van de Sleutel2000 op de website. 

Zonder dat u daarop kunt reageren, of dat de informatie aan te vullen is in de loop van 

de tijd. Dat gaat nu veranderen! Met ingang van 24 juni 2011 heeft de Sleutel2000 

een compleet nieuwe website. Op dezelfde locatie www.sleutel2000.nl, maar volledig 

interactief. U kunt reageren op de artikelen die in de Sleutel zijn geplaatst. En u kunt 

online in gesprek gaan met uw dorpsgenoten over actuele onderwerpen. Ook kunt u 

zelf een bijdrage leveren aan de inhoud van de site. De site is eenvoudig in gebruik. 

Bovenaan vindt u de verschillende tabs. Daaronder staan de de onderwerpen: klik op het 

woord en u vindt alle gerelateerde artikelen over dit onderwerp. Vervolgens publiceren 

we de artikelen uit de meeste recent verschenen editie op de homepage, met een 

doorlink naar een uitgebreidere tekst. Ook passen op de website meer (kleuren)foto’s: 

het artikel gaat zo nog meer  leven. Op deze artikelen kunt u een reactie plaatsen. 

De site is in ontwikkeling: de komende tijd worden er wellicht functionaliteiten aan 

toegevoegd. Ook zullen we nieuws over Nigtevecht, die voor u interessant is en niet 

kan wachten tot de papieren versie, op de site gaan plaatsen. Maar verwacht geen 

compleet naslagwerk over de historie en de feiten. Die vindt u ergens anders op het 

web, waaronder op de sites van de verschillende Nigtevechtse verenigingen en de 

gemeente. De Sleutel2000 is een nieuwssite, die extra interessant wordt door uw 

deelname. Uiteraard vindt u wel een link naar de sponsors die het mogelijk maken dat 

de papieren Sleutel elke 2 maanden verschijnt.

De site was niet tot stand gekomen zonder Bart Selders, onze webmaster en initiator 

van het lanceren van de site. Hij volgt Edwin Hennipman op die ons de afgelopen jaren 

enorm heeft geholpen. Edwin enorm bedank!

We roepen u allemaal op de website vooral te gaan gebruiken en uzelf te registreren als 

nieuwe gebruiker. En natuurlijk ook om nog eens na te lezen wat er in het dorp gebeurt. 

Net zoals voorheen.

Nieuwe  
interactieve website  
www.sleutel2000.nl

Onderlinge  
gymwedstrijden

 Beschuit met  
muisjes

 is geboren op 3 mei 2011; 

zoon van Martijn en Jeanette Töning 

en broertje van Thijmen.

Zondag 15 mei organiseerde DAW weer de jaarlijkse onderlinge gymwedstrijden 

voor de jeugd. Zo’n 45 turn(st)ertjes konden laten zien wat ze zoal leren tijdens 

de wekelijkse gymlessen. De brug, de lange mat, de ringen en de kast, alles 

kwam aan bod. De deelnemers hadden flink geoefend de afgelopen weken, 

dus ouders, opa’s, oma’s en iedereen die belangstelling had, werden getrakteerd 

op een mooie wedstrijd. De kleuters gingen op muziek van onderdeel naar 

onderdeel en aan het eind hadden ze nog een mooi dansje in petto, waar ook 

de ouders aan mee mochten doen. Daarna konden ze relaxt achterover leunen 

met limonade en wat lekkers. Bij de groteren werd in verschillende groepjes een 

spannende strijd gestreden om de 1e, 2e en 3e prijzen. Aan het einde alleen 

maar blije gezichten want er was voor iedereen een mooie medaille en voor 

een paar zelfs een beker. De strijd om de wisselbeker werd dit jaar met maar 

0.1 punt beslist! Lijkt zo’n gymuurtje je leuk, kom dan een keer meedoen op de 

woensdagmiddag, zie www.daw-nigtevecht.nl

 

Bente Langendoen  

en Andrea Griffioen

 Isa Sijbesma 

 Lenore Heymans

 

 Robin Langendoen  

 Marte v/d Hoogt 

 Puck Harmsen 

 

 

 Tommy Booy 

 Olav Wind 

 Tristan Valkenburg

Openlucht 
Volleybal-toernooi
Zondag 22 mei werd door DAW het jaarlijkse openlucht 

volleybaltoernooi georganiseerd. Hoewel de wind hier 

en daar voor wat onrust zorgde (een parasol vloog in 

10 stukken) vlogen ook dit jaar de ballen weer gericht 

over het net! Een brandweerteam, een kappersteam, 

een neven-en nichtenteam, maar liefst 12 teams 

stonden om 13.00 uur te trappelen en er werden direct 

prachtige ballen geserveerd. Zowel bij de recreanten als 

bij de ervaren teams werd flink gelachen en af en toe 

hartstochtelijk op elkaar gescholden. Na het startschot 

volgden 'ontspannen spannende' wedstijden, met als 

finish de prijsuitreiking van de Bokaal, dit jaar gewonnen 

door het recreantenteam Touch Down! We danken alle 

sponsors hartelijk, dankzij hen was het ook dit jaar 

weer mogelijk een gezellige middag te volleyballen met 

elkaar! (Kijk voor foto’s op www.daw-nigtevecht.nl).
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Initiatiefnemers Kees Neervoort en Ben Goes 

willen met dit festival de verbondenheid van 

het dorp met de Vecht benadrukken, musici 

uit de eigen omgeving een podium bieden en 

natuurlijk een gezellig feest bieden voor alle 

Nigtevechters. Slaagt het festival dan willen 

de initiatiefnemers er een jaarlijks terugkerend 

evenement van maken. Er is inmiddels een 

bestuur opgericht, de Stichting Culturele 

Evenementen Nigtevecht. 

Hoewel het definitieve programma nog volop 

in ontwikkeling is zijn er al een aantal namen 

bekend van bands en artiesten die komen 

optreden. Session X, coverband, speelde al 

vaak in ons dorp, Dutch Diamond, zanger 

van klassiekers van Neil Diamond, Marco de 

Kramer, zingt musical klassiekers, de Bucket 

Big Band en Play it Cool, beide big bands 

met een keur aan blazers die een repertoire 

spelen van jazz, pop, soul en funk. Onze eigen 

Nigtevechtse blaasband. Otto Kruiswijk, bekend 

met heel veel genres op piano. Piet Wiedijk, 

pontbaas en zanger van Hollands Populair. 

MainstreamJazz, al 25 jaar een jazzcombo, 

een optimale mix tussen muzikale ambities 

en onderlinge chemie. A.F. (= Absolutely 

Febulous), coverband, de covers komen uit 

het bekende rock repertoire van Anouk, Katie 

Perrie, maar ook van klassiekers als Deep Purple. 

Colour the Time, folk muziek gespeeld door 

een duo, verhalende muziek voor iedereen. 

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de 

samenstelling van een gelegenheidsband met 

alleen Nigtevechters. En dit is nog lang niet 

alles, binnenkort worden nog meer namen 

bekend gemaakt! Onverwachte combinaties 

en verrassingen zijn niet uitgesloten. 

Speciale gast is Michiel Borstlap een van 

de meest vooraanstaande pianisten van de 

afgelopen tien jaar. Hij heeft gewerkt met 

enkele van de grootste muzikanten in de 

wereld met inbegrip van Herbie Hancock, 

Wayne Shorter en Gino Vannelli. Hij komt 

samen met DJ en band en vormt het sluitstuk 

van de avond.

Tevens vormt dit festival het slot van het 

Stichtse Vecht Feest van de nieuwe gemeente 

Stichtse Vecht, een cultuurfestival om de 

gezamenlijkheid te vieren van de nieuwe 

gemeente en waarin de Vecht een verbindende 

rol speelt.

Renovatie bij DOB
De zomerstop is begonnen, maar in de periode tussen het huidige en nieuwe seizoen 

zal er op ons complex zeker geen serene rust zijn. We gaan allerlei onderhouds- en 

nieuwbouwklussen uitvoeren met behulp van professionals en vrijwilligers. Wat onze velden 

betreft is de afspraak gemaakt met de gemeente dat er een nieuwe omheining gaat komen 

rond ons 1e veld, daarnaast zullen de huidige ballenvangers achter de doelen van zowel 

het 1e als het 2e veld door nieuwe worden vervangen. Naast onderhoud aan de velden 

is het ook de bedoeling dat achterstallig onderhoud in de kantine en kleedkamers wordt 

opgepakt. Dit betekent dat de kozijnen op de kopse kant zullen worden vervangen en 

dat de huidige muren van de kleedkamers zullen worden gesloopt en opnieuw worden 

opgetrokken en betegeld. 

Ook andere, wat kleinere punten zullen indien financieel haalbaar orden opgepakt. Al met 

al een hele drukke zomer waarbij we nog goed hulp kunnen gebruiken. Dit doe je al door 

eenmalig een paar uurtjes de handen uit de mouwen te steken. Mail of bel dan even met 

Bart de Ridder (bart@deridder.cc of 06 526 46 099).

Shit happens
Dit jaar liepen wij de Avondvierdaagse in Weesp. 

Met name de laatste avond, dat je toch fris 

en vrolijk de eindstreep wil passeren onder 

aanvoering van de luid applaudisserende menigte, 

stond mij het huilen nader dan het lachen. In de 

straten en plantsoenen van Weesp is sprake van 

een ware strontplaag. Onze school deelde aan al 

haar deelnemers een ijsje uit. Bij elke lik proefde 

ik de hondenstrontlucht. Kan dat? Kan je lucht 

proeven? Zeker! Ik ben niet verder gekomen 

dan het rode topje van het raketje. Het oranje en 

het geel heb ik nooit geproefd en de rest van de 

avond heb ik met satéprikker het profiel van mijn 

schoenen schoon gepeuterd.  

Dat was Weesp, maar hoe is het eigenlijk in 

Nigtevecht? Ze zijn er nog wel, de lomp gedropte 

hondendrollen rondom speelplaatsen en midden 

op de stoep, maar het zijn er minder dan 

voorheen. En om dat te vieren ben ik onlangs met 

zelf gemaakte vlaggetjes het dorp ingegaan. 

Dus wanneer u de drol van uw trouwe viervoeter 

op deze foto herkent, en ik heb begrepen dat 

elke échte hondenliefhebber de drol van zijn 

eigen hond uit duizenden herkent, weet dan 

dat u en uw hond nog niet behoren tot de 

groep van wereldverbeteraars. Voor alle overige 

hondenbezitters: chapeau et merci!

Muziekfestival  
op de Vecht in Nigtevecht

Zingende 
zeelieden 
gezocht
Ter verhoging van de feestvreugde en uiteraard de 

muzikale kwaliteit  van het naderende Nigtevechts 

Muziekfestival te Water op Zaterdag 3 september 

zoeken wij zingende zeelieden  . De bedoeling 

is om die avond al varende oud-hollandsche 

zeeliederen ten gehore te brengen.  Om niet onder 

te doen voor de andere muzikale talenten op die 

avond, zal het nodig zijn ongeveer een keer per 

week te oefenen op nog nader te bepalen data.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op 

marjoleinedelange@hotmail.com

Enkele weken geleden ontvingen wij allemaal de 

gids van onze nieuwe Gemeente Stichtse Vecht. 

Het lijvig boekwerk telt maar liefst 170 pagina’s 

en bevat veel informatie over de inmiddels 

derde gemeente van de provincie Utrecht. Het 

zal geen gemakkelijke klus zijn geweest om 

van Tienhoven tot Nigtevecht en alle andere 

‘uithoeken’ volledig te zijn. De redactie werd 

door Ome Henk Otten bijvoorbeeld gewezen 

op een aantal onvolkomenheden, zoals het 

niet vermelden van de volgende Nigtevechtse 

onderwerpen: de begraafplaats, de hervormde 

kerk, de molens en de apotheek. Verder viel 

het onszelf nog op dat Sleutel 2000 niet staat 

vermeld onder het hoofdstuk “Media”.

Mist u zelf ook onderwerpen, meld dit dan 

aan de uitgever, zodat een volgende gedrukte 

editie, of per direct de digitale versie, alleen 

maar vollediger zullen worden. In de colofon 

op pagina 1 staan de contactgegevens van 

uitgeverij Akse Media bv.

Gemeente- 
gids

Kopij - en  
verschijningsdatum  
Sleutel gewijzigd
In verband met de late vakantie periode heeft u de mogelijkheid kopij voor de Sleutel 

in te leveren tot zaterdag 27 augustus. U kunt de sleutel dan op de mat verwachten in 

het weekend van 9 september. Wij wensen u alvast een prettige zomervakantie.
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DOB D1 en E2 kampioen!
Het voetbalseizoen zit er weer op. Veel leuke wedstrijden zijn er gespeeld met veel vreugde 

en soms een beetje verdriet omdat er ook wel eens verloren wordt. Waar we dit jaar weer 

trots op kunnen zijn de 2 kampioenteams. De D1 en de E2 zijn de beste gebleken in hun 

poule en kunnen juichend dit seizoen afsluiten. Een klein feestje waard en dat hebben de 

teams natuurlijk gedaan. Verder wordt het seizoen afgesloten met zonnige toernooien 

een gezellige afsluiting van het seizoen. Teams worden weer ingedeeld, zodat er volgend 

seizoen weer volop teams het groene gras op kunnen om weer te gaan strijden voor mooie 

resultaten. We hopen volgend seizoen weer veel mensen te mogen verwelkomen op het 

veld bij DOB of het nu een jeugd of een seniorenwedstrijd is. De koffie staat altijd klaar.

Op fietsafstand het grootste openluchtmuseum 

van Nederland bezoeken? Dat kan op 13 en 14 

augustus, want dan organiseert stichting “De 

Historie herleeft in de Vechtstreek“ voor de tiende 

keer het Historisch Festival Vreeland. Het 5 hectare 

grote weiland aan de Kleizuwe staat dit weekend 

bomvol met allerlei historische voertuigen, van 

oude tractoren tot oldtimer luxe- en vrachtauto’s, 

oude brom- en motorfietsen, onderdelenmarkt 

enz. Verder staan er een 50-tal oude 

ambachtslieden hun oude beroep uit te voeren. 

Nieuwe dit jaar is de streekproductenmarkt, 

met de streekmarkt willen we laten zien dat er 

meer is dan wat ’de super’ te bieden heeft. Elke 

standhouder heeft wel een verhaal en kan precies 

vertellen waar zijn producten vandaan komen 

en hoe ze met liefde en passie gemaakt zijn. Dat 

proef je niet alleen, dat ruik je en zie je ook ! In 

samenwerking met Destreekmarkt.nl organiseren 

we de eerste en grootste openlucht streekmarkt 

van de provincie Utrecht. Een nieuwe attractie 

is onder meer de steile wand, een grote houten 

ronde ton met een doorsnee van 12 meter. Hierin 

rijden coureurs op oude Indian motoren rondjes: 

een groot spektakel! Het is de eer aan de oude 

motorsleepboten om vrijdagavond 12 augustus 

de spits af te bijten, omstreeks 21:00 uur varen de 

verlichte schepen door de Vecht richting Vreeland. 

Bij de Klapbrug staat een stoer zeemanskoor 

de voorbijkomende schepen toe te zingen. 

Zaterdagmiddag vertrekken de oude tractoren 

voor een rondrit door de Vechtstreek, dit jaar 

komt de rondrit weer door Nigtevecht. Omstreeks 

17:30 uur komen ze vanaf de Klompweg door 

het dorp via de Vreelandseweg richting Vreeland. 

Een bezoek aan het historisch festival geeft u het 

gevoel even terug te zijn in grootmoederstijd met 

volop historisch vermaak voor jong en oud. U vindt 

het festival aan de Kleizuwe t/o nr 12 in Vreeland. 

Openingstijden op beide dagen, van 09:00 uur 

tot 17:00 uur. Toegangsprijs: 7 euro per persoon, 

kinderen onder de 12 jaar gratis. Parkeren: gratis. 

Nee, op de foto ziet u niet 3 schoolgaande meisjes die bijna te laat 

zijn voor het eerste lesuur. Dit zijn Mabel Verheul, Nikki Soede en 

haar nichtje Ruby die meedoen aan de Friese Elfsteden fietstocht op 

pinkstermaandag. Een tocht van 240 kilometer langs de 11 Friese 

steden, geteisterd door harde regen en zuidwestenwind. 

De dappere meiden zijn duidelijk anders uitgerust dan de 13.057 

mededeelnemers. Geen fietshelm, maar een paardrijcap en geen 

21 versnellingen carbon fiber Koga Miyata, maar een oerdegelijke 

oma fiets met 1 versnelling met gezellig een tas met broodjes op de 

bagagedrager. 

Pinkstermaandag begon vroeg voor Nikki en Mabel want om 6.30 

uur was hun vertrektijd vanuit Bolsward. Halverwege de tocht 

kwamen ze in Winsum om 14.30 uur aan in de woonplaats van 

Nikki’s nichtje Ruby waar ze een uurtje gepauzeerd hebben. Daar 

kon Mabel een fiets met 5 versnellingen lenen zodat de laatste 

120 kilometer al schakelend konden worden afgelegd. Behalve het 

fietsen van de 240 kilometers hadden Nikki en Mabel nog een doel. 

Ze moesten voor middernacht binnenkomen in Bolsward om het 

fiets-Elfstedenkruisje de Fietsmedaille in ontvangst te kunnen nemen. 

Dat laatste doel hebben ze ook daadwerkelijk bereikt. Om 23.30 zijn 

ze in Bolsward gefinisht!  17 uur op de fiets, 240 kilometer verder bij 

regen en wind. Wat een gekkenwerk…wat een topprestatie!

Samenwoon- 
school update
Zoals vermeld stond in de vorige Editie van Sleutel2000, 

zou er uiterlijk op 29 april een uitspraak door de 

Utrechtse bestuursrechter worden gedaan in de zaak 

rond de Nigtevechtse samenwoonschool. Inmiddels 

heeft de rechtbank een tussenuitspraak gedaan. De 

rechter vindt dat de door de gemeente Stichtse Vecht 

gekozen verkeersvariant nader onderbouwd dient 

te worden en heeft de gemeente in de gelegenheid 

gesteld hiervoor alsnog zorg te dragen. Inmiddels 

is de notitie “Totaalproces verkeersonderzoek en 

landschappelijke inpassing samenwoonschool 

Nigtevecht en gemaakte keuzes” verschenen. Hierin 

wordt door de gemeente de gekozen verkeersvariant 

nader onderbouwd. Het volledige rapport is te 

vinden op www.stichtsevecht.nl onder het kopje 

Wonen, Verkeer en Veiligheid, Bestemmingsplannen. 

Omwonenden en andere belanghebbenden zijn nu 

vervolgens tot en met 20 juni 2011 in de gelegenheid 

gesteld om schriftelijk, danwel mondeling,  te reageren 

op de nadere onderbouwing door de gemeente.

Historisch Festival 
Vreeland ook  
een beetje bij ons

Een superprestatie en gekkenwerk?

Dit jaar bestaat Watersportvereniging Nigtevecht 

alweer 30 jaar. Reden voor de vereniging om dit 

heugelijke feit te vieren. Alle leden met partner 

waren uitgenodigd voor het lustrumfeest. Op 

zaterdagmiddag 28 mei was het zover. Na een 

welkomstwoord van de voorzitter in de feestelijk 

versierde haven, friste secretaris Dennis Jannette 

Walen ons geheugen op over het ontstaan en de 

ontwikkeling van haven en vereniging, met input 

van een van de oprichters, Wim van Baalen. Na 

een toast vertrokken alle genodigden in een van 

de drie sloepen vanuit de haven naar de Weesper 

Koe alwaar een aantal feestelijke activiteiten 

waren georganiseerd. Er werd gestart met koffie 

en gebak, waarna “Boerengolf” werd gespeeld. 

Het weer was helaas niet zo geweldig als de dagen 

ervoor en de deelnemers moesten een stevige 

wind en af en toe een regenbui doorstaan. Maar 

sportief en gehard als watersporters zijn, mocht dit 

de pret niet drukken, al moest de bal af en toe uit 

de sloot worden gehaald. Na een wijntje, toastje 

en nootje in het weiland op hole 5 werden de 

laatste 5 holes gespeeld waarna we terugkeerden 

op de feestlocatie, alwaar een heerlijke BBQ was 

voorbereid. Op de feestlocatie had penningmeester 

Piet Rijnbeek een fototentoonstelling ingericht 

met historische foto’s en teksten van de haven. 

Tijdens de BBQ gaven Ann May en haar muzikale 

begeleiding een spetterend optreden waarbij er 

spontaan werd gedanst. Na dessert en koffie, 

voeren de deelnemers vervolgens per sloep weer 

terug naar de Nigtevechtse haven. We kunnen 

terugkijken op een geslaagd lustrumfeest! 

Foto’s kunnen worden bekeken op de nieuwe 

website van de WSV; http://wsvnigtevecht.nl 

30 jarig  
jubileum  
Watersportvereniging  
Nigtevecht


