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Afscheid van een 
stukje geschiedenis 
van De Flambouw
Op 10 februari j.l. heeft ‘meester Letteboer’ (Bert) afscheid genomen van De 

Flambouw. Hij zal samen met zijn vrouw Anneke van zijn welverdiende (pre-)

pensioen gaan genieten. Het afscheid werd in de vorm van een ‘drietraps 

raket’ gestalte gegeven. Op donderdag was er een receptie voor ouders, 

oud-leerlingen en oud-collega’s, waarbij de catering door het schoolteam 

tot in de puntjes werd verzorgd. Ook de nieuwe directeur van De Flambouw, 

mevrouw Lydia Ootjers was aanwezig. Hier werd uit de doeken gedaan 

dat 35 jaar van tot nu toe 122 jaar Christelijk onderwijs in Nigtevecht door 

Meester Letteboer is ingevuld. Dit werd verteld tijdens de overhandiging van 

een Bosatlas over de geschiedenis van Nederland. Op vrijdagochtend werd 

hij verrast door alle kinderen met feestelijke activiteiten en kreeg hij namens 

de kinderen een fiets kado (Batavus, toch ook weer een stukje Nederlandse 

geschiedenis). Ook meester Letteboer liet zich niet onbetuigd en verzorgde 

vervolgens de lunch voor alle kinderen en zijn team. Het geheel werd ’s avonds 

in het Dorpshuis afgerond met een receptie voor genodigden uit alle gelederen. 

Daarmee werd ’t boek 35 jaar Flambouw gesloten, hoewel er nog een korte 

epiloog zal volgen. Bert zal nog deels betrokken blijven inzake de realisering 

van de samenwoonschool.

Zoals u ziet is de opmaak, vormgeving en papiersoort van Sleutel 

2000 veranderd. Wij hebben voor een nieuwe leverancier 

gekozen, die door nieuwe technieken en schaalvoordelen tegen 

een lager tarief een beter product kan vervaardigen. Wij zijn er 

zelf erg blij mee en hopen u ook. 

De redactie
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Ouderensoos 
Met de eindejaarskaartjes die Rick en Anna Holtmanns eind vorig jaar hebben 

rond gebracht, heeft u samen maar liefst 580 euro gegeven, wederom een 

geweldige opbrengst. De helft is overgedragen aan de Ouderensoos, die ons 

het volgende bedankje stuurde: 

“Wat een verrassing dat de opbrengst van Sleutel 2000 dit jaar voor de 

Ouderensoos is. Wij zijn hier erg blij mee en we gaan er iets leuks mee doen. 

Namens iedereen van de Ouderensoos: hartelijk dank. 

Joke Spronk “

De Redactie

 

 

De gemeente had het tijdens hun 

kennismakingsgesprek hier in het Dorpshuis 

nog zo gezegd: sommige kosten worden  

hoger, sommige lager. We gaan de 

kosten middelen en gelijktrekken voor alle 

gebiedsdelen. En iedereen gelijk behandelen. 

Logisch toch? In een democratie is het geven 

en nemen. Maar nu blijkt dat de leges, de 

kosten die gevraagd worden voor een dienst 

van de gemeente, in sommige gevallen 

behoorlijk zijn verhoogd: dus aangepast aan 

het hogere niveau van de andere gebiedsdelen 

in de gemeente. Zoals bijvoorbeeld de 

loterijvergunning.

Ook bleek bij een vergadering van de 

gezamenlijke Oranjeverenigingen met de 

gemeente dat de Oranjeverenigingen in 

Breukelen, Maarssen, Maarssenbroek en 

Kockengen subsidie krijgen, naar rato van het 

aantal inwoners. De verenigingen in Loenen, 

Vreeland en Nigtevecht krijgen die subsidie 

niet. En gaan dat binnenkort ook niet krijgen. 

Maar betalen wel de hogere leges. Snapt u 

het nog?

Over deze gang van zaken zijn door de 

Oranjevereniging en het Sinterklaascomité 

inmiddels vragen gesteld aan de Raad. 

De redactie

Nieuwe 
bezorgers
Door weer en wind gingen ze, 

twee jaar lang, 12 edities, 8400 

brievenbussen, tientallen, misschien 

wel honderden kilometers. Met 

het hart op de juiste plek en de 

mondhoeken fier omhoog gekruld, 

bent u ze ook vast wel een keer 

tegen gekomen. Het hele gezin 

Holtmanns werd ingezet: als Rick en 

Anna veel huiswerk hadden, liepen 

en fietsten Carla en Henk door dorp 

en buitenwijken. Want afspraak is 

afspraak bij de familie Holtmanns. 

Eind vorig jaar besloten ze ermee te 

stoppen. Jammer, maar we begrijpen 

het ook heel goed. Dus tijd om het 

stokje over te geven en dat doen ze 

aan de jonge gebroeders Thijssen: 

Bas en Tim. Succes mannen en 

vergeet niemand!

De redactie

Het is vooral nemen 
en niet geven



Kledingbeurs 
peuterspeelzaal  
24 maart
De lente komt weer in zicht, dus het wordt weer tijd voor de 

jaarlijks kledingbeurs van de peuterspeelzaal. Dat betekent 

weer een gezellige ochtend in het Dorpshuis waar u voor 

weinig geld de garderobe van uw kinderen aan kunt vullen. 

Bovendien haalt de peuterspeelzaal zo ieder jaar weer een 

welkome extra bijdrage op. Dit jaar gaat de kledingbeurs 

plaats vinden op zaterdag 24 maart, van 10.00 tot 12.00 

uur. Hebt u nog kinderkleding, sportspullen, speelgoed 

of andere leuke dingen voor ons? Mail of bel dan naar 

Marjoleine de Lange (marjoleinedelange@gmail.com,  

0294-770176). U krijgt dan een letter voor op uw label, en kunt 

uw kleding vrijdagavond 23 maart naar de Peuterspeelzaal 

brengen. De helft van de opbrengst is voor u, de andere 

helft voor de peuterspeelzaal. Geen zin om uw spullen 

zelf te prijzen? U mag ook uw spullen ongeprijsd inleveren 

en de opbrengst volledig aan de peuterspeelzaal afstaan. 

De koffie en limonade staan klaar op zaterdagochtend  

24 maart op de Peuterspeelzaal. Tot dan!

Gaat het dan toch  
echt gebeuren... 
de fietsbrug?
14 februari  jl. heeft de gemeente een persbericht uitgegeven waar men de 

voorbereiding van de fietsbrug aankondigt. Samen met De Ronde Venen en 

beide provincies wordt een programma van eisen opgesteld waarbij zoveel 

mogelijk rekening wordt gehouden met de eisen van de klankbordgroep uit 

Abcoude en Nigtevecht. Men wil dit voorjaar een samenwerkingsovereenkomst 

tekenen, om in 2013 daadwerkelijk met de bouw te kunnen starten. Bijgaande 

impressie geeft een beld van de boogbrug.

Statiegeld voor DOB
Ruim 3600 flessen gingen door onze handen. Alle merken waren 

vertegenwoordigd en alles is inmiddels geteld en opgeruimd. Door de 

enthousiaste medewerking van onze buurtsuper Attent is het inleveren 

heel soepel verlopen, waarvoor onze grote dank. Maar natuurlijk ook 

een grote duim omhoog voor iedereen die heeft gespaard, geholpen met 

ophalen, sorteren en wegbrengen en de brandweer voor de chocomel 

en koek in de kazerne. De totale opbrengst bedraagt maar liefst 915 

euro en dat is 241 euro meer dan vorig jaar.

De opbrengst wordt dit jaar besteed aan de teamuitjes van de 

jeugdelftallen. Dus wil je met je team een dagje naar het strand, 

kamperen bij de boer, survivalen of zwemen? Of heb je een nog beter 

idee, meld je dan bij je leider!

Namens alle DOB jeugd: super bedankt en tot volgende jaar!

Walter Bakker

Sleuteltje
 TE koop 

Mooie spiegelreflexcamera Sony A330. 

Zo goed als nieuw. Kenmerken: 10,2 megapixels, Quick 

AF Live View, 2,7-inch LCD, heldere, duidelijke foto’s 

boordevol details, licht, stijlvol en gemakkelijk mee te 

nemen. Accu, acculader, Sony 18-250 Lens, 4 GB sd 

geheugenkaart, cameratas. Het LCD-scherm kan je op 

twee manieren kantelen. Inclusief boek “Bewust en 

beter fotograferen met de Sony A200 & 300 Serie”. 

prijs:  € 275. karin kalwij, telefoon 0294-251450.
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Op de wegen in de regio Schiphol - 

Amsterdam - Almere staan dagelijks files. De 

toenemende drukte vormt een bedreiging 

voor de economische ontwikkeling, de 

werkgelegenheid en de leefbaarheid in het 

gebied. Daarom is een goede bereikbaarheid 

van groot belang, vindt Rijkswaterstaat.

Tussen 2004 en 2011 heeft Rijkswaterstaat 

onderzoek gedaan naar de weguitbreiding 

tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De 

gekozen oplossing houdt in dat de bestaande 

rijkswegen in deze corridor worden verbreed. 

Dit is het zogenaamde Stroomlijnalternatief 

Schiphol - Amsterdam - Almere en het is 

vastgelegd in het Tracébesluit. Dit project is 

één van de grootste wegprojecten van de 

afgelopen tien jaar.

Wat gaat er gebeuren?

De bestaande rijkswegen A9, A10-Oost, 

A1 en de A6 tussen Schiphol, Amsterdam 

en Almere worden verbreed. Deze 63 

kilometer wegverbreding betekent een grote 

capaciteituitbreiding van het rijkswegennet. 

De wegverbreding houdt in: 

• extra rijstroken 

•  een extra brug over het Amsterdam-

Rijnkanaal 

• een bredere Hollandsche Brug 

• de renovatie van vijf grote knooppunten 

• de aanpassing van circa honderd viaducten

Vooralsnog lijkt het erop dat deze 

werkzaamheden geen directe negatieve 

gevolgen hebben voor Nigtevecht. Misschien 

dat we door bepaalde wegafsluitingen tijdelijk 

minder eenvoudig bereikbaar zijn. Volg al het 

nieuws daarom op http://goo.gl/eOKtv.

De redactie

Verbreding A1, A6, A9 en A10

 
Creativiteit 
en Kunst in 
Nigtevecht: 
CrUnst
In het voorjaar van 2013 wordt er weer een 

hobby- en crea/kunstmarkt georganiseerd net 

zoals vorig jaar! CrUnst is een speciale dag voor de 

amateurkunst voor bewoners van Nigtevecht en 

mensen die een band/link met ons dorp hebben. 

Op deze dag nodigen wij u uit om uw eigen 

creaties te tonen. Alle vormen van creativiteit en 

kunst zijn welkom: van een schilderij, een boekje, 

een zelfgemaakte kaart tot iets heel anders als 

bijvoorbeeld food art of bloemsierkunst. Dus 

voor alle creatievelingen en kunstenaars, deze 

oproep om alvast aan de slag te gaan en leuke 

en mooie dingen te maken. De initiatiefnemers 

willen graag bijpraten met de deelnemers van 

2011 over mogelijkheden/activiteiten op en 

tijdens de markt. Heeft u een leuk idee? 

Mail naar: info@innigtevecht.nl. 

Op www.innigtevecht.nl leest u meer over 

CrUnst. We houden u op de hoogte!

Carla Gentenaar

Wisseling 
van de wacht:  
Sparkling 
Schoonhoven
U weet intussen dat de Sleutel mogelijk 

gemaakt door de goede wil van onze 

sponsors. Bij een nieuwe jaargang 

vind er een wisseling van de wacht 

plaats. Wij danken Via-Vorm voor 

de ondersteuning van de afgelopen 

periode  en tegelijkertijd mogen 2 

nieuwe sponsors verwelkomen. Beide 

gevestigd in de Dorpsstraat, Sparkling 

Strategy & Finance en HC Schoonhoven 

Technische Installatie. Zij maken het 

met de medesponsors mogelijk dat u 

dit gekleurde exmplaar kunt ontvangen 

voor het komende jaar.

Geen dure hapjes, maar simpele borrelnootjes en bitterballen op de nieuwjaarsreceptie 

van Stichtse Vecht, want 2012 wordt ook voor onze gemeente een moeilijk jaar. Er moet 

bezuinigd worden en daar gaan de inwoners van onze één jaar jonge fusiegemeente 

wat van merken. Burgermeester Mirjam van ’t Veld maakte daar bekend dat zij dit 

jaar iedere maand een van de twaalf dorpskernen van de gemeente zal bezoeken. De 

inwoners mogen zelf bepalen hoe het bezoek aan hun dorp eruit gaat zien. Heeft u 

al een idee wat B&W moet zien op die dag?

De 
Burgemeester 
komt naar 
Nigtevecht
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Onze meiden van 6-8 jaar hebben de eerste 

plaats (!) behaald op de 3/4 kamp turnwedstrijd 

van zondag 11 februari jl.. De ploeg bestond 

uit: Anne Griffioen, Julianne Boomsma, Maud 

vd Hout, Isa Sijbesma en Jade van Zadelhoff.  

Er waren maar liefst 24 ploegen in deze 

categorie, dus de prestatie is heel bijzonder! 

Zij mogen door naar de finale van het district 

op 31 maart a.s. Ons 2e groepje meisjes 6-8 

jaar (de meesten zijn 6): Deborah Kroon, 

Sanne Hulsinga, Rinske Schaap en Josephine 

Schopman deden allemaal voor de eerste keer 

mee en werden 15e (van de 24 groepen).

De meisjes 9-11 jaar: Robin Langendoen, Sara 

Kroon, Sarah Bakker, Jisca Wiskerke, Rachel 

Kroon en Puck Harmsen, behaalden ook heel 

trots de 3e plaats (14 groepen). Ook zij namen 

op het podium blij het applaus in ontvangst en 

mogen ook door naar de finale. Het 2e groepje 

meisjes 9-11 jaar: Bente Langendoen, Andrea 

Griffioen, Ines Krekels, Jasmijn vd Linden en 

Annick Zeldenrijk werkten ook heel netjes, 

maar waren niet tegen het geweld van de 

groteren opgewassen. Zij werden 11e.

Dan hadden we nog een verrassing: de 

jongensploeg. De leeftijdsgroep was 7-11 jaar, 

twee van onze jongens waren 6 jaar en twee 

7 jaar, maar ze deden het zo goed en netjes 

dat ze ook op het podium stonden met de 3e 

plaats! (9 groepen). Door naar de finale!

Vereniging DAW is erg trots op alle pupillen  

en bedankt alle vrijwilligers! Wil je ook een keer 

meedoen: DAW traint elke woensdagmiddag 

in het dorpshuis, kijk op daw-nigtevecht.nl 

voor de tijden.

Het DAW bestuur

DAW afdeling biljart
Al bijna 50 jaar wordt er in Nigtevecht in clubverband gebiljart. 

De eerste 34 jaar in het café “Het Wapen van Nigtevecht” en 

de afgelopen jaren in “Het Dorpshuis”. Vroeger hadden we een 

wachtlijst om lid te kunnen worden, maar ondertussen telt onze 

club nog maar 7 actieve leden. 

Is het onbekend, deze mogelijkheid in Nigtevecht te kunnen biljarten? 

Of speelt de leeftijd een rol, omdat biljarten een bezigheid van ouderen 

zou zijn? Een verkeerd beeld:  veel jongeren zijn enthousiast om te 

biljarten. En ook onder vrouwen wordt biljarten steeds populairder. 

Daarom roepen wij jullie Nigtevechters op om eens na te denken 

om je aan te komen melden. Kom vrijblijvend eens 1 of 2 avonden 

meespelen in “Het Dorpshuis”. De contributie voor een heel jaar 

is  slechts € 2,30 per week. Er wordt momenteel gespeeld op 

woensdagavond vanaf 20:00 uur en de leden zijn graag bereid je 

informatie te geven over het spel en de mogelijkheden. 

Dus…..mannen, vrouwen en jeugd van Nigtevecht, maak kennis 

met biljarten, een ongelooflijk leuke bezigheid. Wel met een 

wedstrijdelement, maar zonder een druk van kampioenschap of 

degradatie. 

Meer informatie vind je op de website www.daw-nigtevecht.nl.  

Of bel naar Dirk van den Broek: tel. 0294-254539

DAW wint op 3/4 kamp in Wilnis

Niet gekeken op 
Sleutel2000.nl?
Dan heeft u nog niet het polygoonjournaal  uit 1941 

gezien met een special over De Vecht. Bent u te zien 

als kind waar de Sluis van Nigtevecht nog met de 

hand gedraaid werd? Verder leest en ziet u wat koud 

water doet met snoeken, kunt luisteren naar “De 

jongens uit Nigtevecht” van het Coctail Trio. 

kijk en luister gauw op Sleutel2000.nl.

Lettervreters
Het nieuwe interactieve 

prentenboek Lettervreters, 

vuurtorens en piratenboten van 

Nigtevechtse schrijver Charlotte 

Doornheim is nu in de AppStore 

verkrijgbaar. Een verhaal voor 

kinderen en hun ouders, met 

illustraties die tot leven komen op 

je ipad. Meer Lettervretersnieuws 

en ook een directe link naar het 

boek in de AppStore vind je op:

www.lettervreters.info. 

De redactie
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It gong oan,  
eindelijk 
schaatsen!
De aangekondigde horrorwinter liet lang op zich wachten, maar 

begin februari leek het dan toch te gebeuren: een koudefront trok 

over Nederland met als resultaat een paar nachten matige, strenge 

en zelfs zeer strenge vorst! Ook overdag bleef het kwik ruim onder 

de nul graden. Op vrijdag 3 februari was het ijs van onze volledig 

gerenoveerde ijsbaan dan ook hard genoeg en kon er geschaatst 

worden, eindelijk! Inmiddels kunnen we terugkijken op een ruime 

week van veel schaatsplezier. De aangeschafte veegmachine 

bleek de aanschaf meer dan waard, de nieuwe standplaats van 

de koek en zopie werd prima gevonden (met een topomzet op 

zaterdag 4 februari!) en de georganiseerde activiteiten, waaronder 

de kinderdisco, de schaatswedstrijden en de eerste Nigtevechtse 

Curling Kampioenschappen, werden goed bezocht. Ook het 

initiatief voor een Fakkeltocht (red. Tijmen Zeldenrijk) op De 

Geitenkamp, de oorspronkelijke plek van de ijsbaan, was een groot 

succes. Hierbij willen we alle vrijwilligers die zich op welke manier 

dan ook hebben ingezet, hartelijk bedanken voor hun hulp. Zonder 

jullie was het veel minder mooi geweest! 

Hierbij een selectie van een aantal mooie foto’s. Voor meer foto’s 

en voor allerlei informatie en verslagen over onze ijsbaan, zie  

www.ijsvereniging-nigtevecht.nl.

Met sportieve groet,

Bestuur IJsvereniging Nigtevecht De korte Baan
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Zaterdag 10 maart kan er weer ingeschreven 

worden voor het nieuwe cabaretseizoen, 

traditioneel weer gecombineerd met een after 

party. Een passe-partout wordt niet automatisch 

verlengd, u dient zich hiervoor ieder jaar opnieuw 

in te schrijven! De inschrijflijsten liggen weer 

klaar bij de balie van de muntverkoop. Indien u 

niet in de gelegenheid bent om in te schrijven, 

laat dan een ander dat voor u doen. Of schrijf 

u in via de mail: verkoop@cabaret-nigtevecht.

nl, of bel op 252506. Vermeld naam, aantal 

en uw telefoonnummer. Iedere passe-partout 

houder kan altijd aanspraak maken op het aantal 

passe-partouts waarvoor hij of zij dit seizoen 

ingeschreven staat. Ook nieuwe inschrijvingen 

zijn zeer welkom omdat er altijd passe-partouts 

beschikbaar komen. De voorstellingen voor het 

seizoen 2012 -2013 worden 10 maart bekend 

gemaakt en natuurlijk op www.caberet-

nigtevecht.nl. 

After party: 

het Nigtevechste Muziekfestival in het klein.

Na afloop van de voorstelling van Katinka 

Polderman gaan we het muziekfestival 2011 nog 

eens dunnetjes over doen met een kort optreden 

van de Nigtevechtse gelegenheidsband. Deze 

band is speciaal opgericht voor het Muziekfestival 

Nigtevecht en bestaat geheel uit Nigtevechters. 

Hierna speelt AFB, leden van de band zijn 

afkomstig van de Economische Faculteit van de 

UVA, mét Nigtevechtse gitarist. AFB speelt vooral 

rock covers.  

De toegang is geheel vrij met dank aan de 

sponsoren Kees Neervoort (bouwmanagement, 

Dorpsraad Nigtevecht), Pauline Hoogland 

(ostheopate in ons eigen dorp, tevens zangeres 

in de gelegenheidsband), Henri Schoonhoven 

(cv’s, badkamers en dakbedekking), Het Vechtse 

Verbond (Mieke Hoek), Fysio Trainings Centrum 

Weesp (Willem Lindenberg) en Alfred Kersbergen 

(beheerder Dorpshuis). De after party begint rond 

22.45 uur. 

Zaterdag 10 maart: katinka polderman

Voor de eerste keer in Nigtevecht, Katinka 

Polderman, winnares Jury- en Publieksprijs Leids 

Cabaret Festival 2005, Winnares Zonta Award 

2005, de aanmoedigingsprijs voor vrouwelijk 

talent. Nominatie VSCD Cabaretprijs Neerlands 

Hoop (2009). Veel liedjes, in de traditie van Joop 

Visser, Jeroen van Merwijk en Brigitte Kaandorp, 

afgewisseld met droge commentaren waarin 

grappen achteloos de zaal in geslingerd worden. 

Haar loflied op Christina Aguilera, waarin ze de 

sexy zangeres bedankt voor het terugbrengen van 

de positie van de vrouw naar de Middeleeuwen, 

is nu al legendarisch, evenals het pi-pa-pijpenlied. 

Nu dan haar derde programma, Polderman Tuigt 

Af. Tijd om de boel eens flink af te tuigen. Tijd 

om de chaos terug te brengen tot overzichtelijke, 

menselijke proporties. Met de ronkende shovel en 

de zachte plumeau, met de Franse slag en gezond 

Zeeuws verstand.  

  

Zaterdag 21 april: De Wereldband

De Wereldband kan met recht aangemerkt worden 

als de nieuwe Nederlandse muziektheatersensatie. 

De groep van zes hoogbegaafde multi-

instrumentalisten bestaat weliswaar al twaalf 

jaar en begint nu  aan haar vierde avondvullende 

productie, maar het lijkt er op dat muziek- en 

theater minnend Nederland nu pas in de gaten 

gaat krijgen dat er iets heel bijzonders op de 

vaderlandse podia tot wasdom aan het komen 

is. Humor en gekte gebaseerd op muzikaal 

vakmanschap. Zes mannen met een heleboel 

instrumenten en geweldige samenzang. De heren 

hebben allemaal een conservatoriumopleiding 

achter de rug en elk van hen heeft een eigen 

specialisatie, van jazz tot Indiase muziek. De 

vaardigheid in de muziek is hen echter niet 

genoeg. De wijze waarop de Wereldband show 

en komedie met muziek combineert is grandioos. 

Muzikale virtuositeit gaat hand in hand met 

slapstick, satire en sentiment.

10 maart inschrijven voor het nieuwe cabaretseizoen!

 

Beschuit  
     met 
 muisjes

Florian is geboren  

op 6 februari 2012; 

zoon van Aries en 

Sabine Dijkhuizen.

Janine is geboren  

op 10 januari 2012; 

dochter van Peter  

en Ellen de Haan.

Steijn is geboren op  

19 november 2011; 

zoon van Annemarie de 

Jong en Bart de Ridder.

Stein is geboren op  

6 januari 2012; zoon van 

Martien en Heleen Willig.

Annabelle is geboren  

op 24 januari 2012;  

dochter van Maurice en Hila.

Skyler is geboren op  

3 oktober 2011; dochter 

van Mariëlle en Barry.
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 7 april 2012 
Verschijningsdatum: 20 april 2012

Tim Gorter stelde Diana de volgende vraag: Zijn 

er voldoende sportmogelijkheden voor meisjes in 

het Dorp? Ja naar mijn idee wel, want meisjes 

doen tegenwoordig dezelfde sporten als jongens, 

zoals voetbal en gym. Als er al te weinig is, dan is 

er voor iedereen te weinig.

Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen? 

Mijn ouders gingen in 1970 in Nigtevecht 

wonen. Toen hebben ze het huis van de familie 

Otten gekocht omdat ze moesten verhuizen voor 

de Bijlmer. Ze woonden waar nu tegenwoordig 

de Food strip is bij het AMC. Ik was toen 5 jaar 

oud.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Die heb 

ik niet echt in Nigtevecht, wel in de buurt. Dat is 

het Gein en Fort Nigtevecht, wat ik een rustig, 

oorspronkelijk en landelijk plekje vind. Mensen 

zeggen wel eens, wat wonen jullie mooi, maar 

dat zie je zelf niet meer.

Bestaat voor jou het Nigtevechtse gevoel? 

Nee, gevoel is een momentopname. Als je heerlijk 

op de ijsbaan staat met veel Nigtevechters om je 

heen dan is het een gezellig gevoel. Maar als je 

een paar keer op een dag het kanaal bent heen 

en weer gereden, dan denk ik wel eens ‘wat is 

het toch een gat’.

Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen 

vertellen? Ik woon dus vanaf mijn 5e jaar op de 

Vreelandseweg. Met uitzondering van de eerst 

zes jaar van mijn huwelijk heb ik in Vreeland 

gewoond, waarna we op onze huidige plek zijn 

gaan wonen. We zijn hier gaan wonen omdat 

we ons bedrijf hier al hadden.

Ik heb een hobby samen met mijn vader en dat is 

het verzamelen van oldtimers, vooral Mercedessen. 

Mijn mooiste aanwinst is een Mercedes 190SL 

uit 1956, die helemaal is gerestaureerd. Mijn 

werk is mijn hobby. Wij demonteren technisch 

installaties in panden zoals ziekenhuizen, banken 

en veel overheidsinstellingen. Dit houdt in dat we 

vaak op plekken komen waar weinig mensen 

mogen komen, zoals de Nederlandse bank of 

Uranium fabriek Almelo. Joost, mijn man, doet 

de uitvoering van het werk en ik doe de rest. Wat 

het speciaal maakt is dat ik vaak de enige vrouw 

ben in een mannenwereld. Dat helpt me met 

het verkrijgen van een klus omdat ik vaak wordt 

herkend. Dat is een duidelijk voordeel als enige 

vrouw tussen allemaal mannen.

Wat was het mooiste moment in je leven? Dat 

is mijn eigen geboorte geweest, anders had ik al 

die leuke dingen niet kunnen meemaken. Ik heb 

een leuke jeugd gehad. We deden veel dingen 

met mijn ouders. We gingen vaak op vakantie 

of weekendjes weg naar de Eemhof of andere 

parken. We doen nog steeds dingen samen, al 

is dat wel minder geworden. Ik ben blij dat ik ze 

dicht bij me heb wonen.

Wat is je favoriete muziek nummer en 

waarom dit nummer? June Lodge en Prince 

Mohammed met Someone Loves You Honey. Dat 

vind ik een lekkere meegalmer voor in de auto. 

Op een goede tweede plaats komt Nikita van 

Elton John, want ik ben gek op oude classics.

Wat houdt je nu bezig in het nieuws? Dat 

geleuter over de recessie. Ik vind dat er teveel over 

gepraat word. Ze moeten meer doen. Ik denk dat 

de banken vooral de oorzaak van de crisis zijn. En 

die moeten strengere regels opgelegd krijgen. En 

vooral geen geld naar Griekenland sturen.  Daar 

gaan ze met 52 met pensioen en wij moeten tot 

ons 67e blijven werken om die monden daar te 

voeden. Terwijl het nu zo slecht gaat daar, zijn ze 

steeds aan het staken in plaats van de handen 

uit de mouwen te steken. Er zijn 9 miljoen 

Grieken, elke Griek heeft tot nu toe 48.000 Euro 

ontvangen van Europa heb ik uitgerekend en hier 

hebben we steeds meer mensen die onder de 

armoedegrens leven, dat is toch wel frustrerend. 

Wat gaan jij en Nigtevecht merken van 

de nieuwe gemeent Stichtse Vecht? Qua 

onderhoud van het plantsoen vind ik het 

vooruit gegaan, maar daar zijn de meningen 

over verdeeld. Verder denk ik niet dat er veel zal 

veranderen net als bij Loenen waar we ook het 

ondergeschoven kindje waren. In elke dorpskern 

is al een samenwoonschool, behalve hier in 

Nigtevecht om maar een voorbeeld te noemen.

Achterklap: Diana Nagel
Hoe is het ondernemersklimaat in Nigtevecht?  

Qua winkels vind ik het armzalig in Nigtevecht. 

Ondanks zijn we wel rijk aan ondernemers in 

Nigtevecht. Dat zie je naar buiten komen als 

verenigingen of evenementen gesponsorde 

worden door diezelfde ondernemers. Een 

groot deel van de bemanning van de vrijwillige 

brandweer bestaat uit ondernemers en kan 

daardoor blijven bestaan.

Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen 

de volgende keer stellen en waarom? Jan Wind. 

Omdat hij oud werknemer is bij Rijkswaterstaat.

Welke vraag stel je aan je opvolger in de 

Achterklap?  Op dit moment wordt de Vecht 

uitgebaggerd, wat vele miljoenen kost. Ik zou 

graag van Jan willen weten of het uitbaggeren 

eigenlijk wel zoveel nut heeft?

COLOFON
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