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Maandagavond 16 april kwam een 

vertegenwoordiging van de Gemeente 

Stichtse Vecht naar het Dorpshuis om een 

update te geven van de stand van zaken 

rondom de bouw van de Samenwoonschool. 

Aanwezig waren Wethouder Pieter de 

Groene van onderwijs en manager projecten 

Gerrit-Jan Leunenberg.

Er is nogal wat tegenslag geweest de afgelopen 

periode. Leunenberg vatte dit kort samen. Sinds 

2010, het moment dat de bouwvergunning 

werd verleend, ontstond er vertraging door de 

procedures rondom twee ingediende bezwaren. 

In oktober 2011 besliste de rechtbank dat 

de geuite bezwaren gegrond waren en de 

Gemeente moest de plannen hierop aanpassen. 

Na het sluiten van de compromissen volgde 

een nieuwe tegenslag. Begin dit jaar ging de 

aannemer failliet. Hierdoor dient opnieuw een 

aanbesteding plaats te vinden. De gemeente 

heeft besloten deze situatie aan te grijpen de 

plannen deels te herzien met als belangrijkste 

drijfveer de mogelijkheid tot bezuinigen. In het 

oorspronkelijke plan was de verwachting van de 

opbrengst van de grond van de twee huidige 

locaties hoger dan nu. Daarnaast zit de school in 

de huidige tekening te ruim in zijn jasje; zeker nu 

de bibliotheek zich heeft teruggetrokken.

Concreet moet er van 2.500 m2 worden 

teruggerekend naar een oppervlakte van circa 

2.000 m2. De gemeente denkt daar met de 

gebruikers en de architect grotendeels door 

versmalling van lokalen en gangen aan te komen. 

Wellicht moet gebruik worden gemaakt van 

goedkopere materialen. De locatie is bouwrijp 

en in principe zou meteen na de aanbesteding 

begonnen kunnen worden. De aanwezigen 

uitten hun zorg over de kwaliteit van het 

gebouw vanwege de bezuinigingen. Wethouder 

De Groene deelt die zorg niet. Sterker nog: zelfs 

met de aanpassingen is de school nog steeds 

een gelikt gebouw, zeker voor deze huidige tijd.

De heren wilden zich niet aan een concrete 

planning wagen, maar hopen op een start na 

de zomer en voorzichtig op een opening voor 

schooljaar 2013-2014.

De redactie

Startdatum bouw Samenwoonschool 
voorlopig onzeker
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Na 19 jaar trouwe dienst zal het oude 

brandweervoertuig gaan plaatsmaken 

voor een nieuw brandweervoertuig. 

De officiële overdracht zal op zaterdag 

2 juni om 15:00 uur gaan plaatsvinden 

nabij de brandweerkazerne. Hierbij 

worden alle inwoners van Nigtevecht 

van harte uitgenodigd.

Op deze dag zal naast de overdracht 

een aantal demonstraties te zien zijn, 

waaronder: 

• Uitleg en demonstratie nieuw voertuig

• Hoogwerker / hulpverleningsvoertuig

•  Demonstraties hoe een kleine brand in en 

om huis te blussen

• Voorlichting brandpreventie

• Diverse leuke activiteiten voor de kinderen

Naast bovengenoemde activiteiten willen 

wij ons als Brandweerpost Nigtevecht graag 

presenteren wie wij zijn en wat wij zoal 

betekenen voor de woonkern/gemeenschap 

Nigtevecht. 

Tevens zijn wij op zoek naar nieuwe 

brandweervrijwilligers. Ben je geïnteresseerd, 

kom dan langs op 2 juni of kom langs op de 

reguliere oefenavond, elke maandagavond.

Henk de Bruin

Postcommandant

Tympaan is er voor u!
ANBO Wijdemeren organiseert op maandag 14 mei een voorlichtingsmiddag van de welzijnsorganisatie 

Tympaan. Nu Vreeland en Nigtevecht bij de gemeente Stichtse Vecht horen, krijgen zij te maken 

met de stichting Tympaan. Deze is actief op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dankzij de 

stichting kunnen mensen langer actief en onafhankelijk blijven. Zij biedt ondersteuning, informatie 

en verschillende diensten zoals personenalarmering en maaltijdvoorzieningen.

Tijdens de voorlichtingsmiddag worden de diensten verder toegelicht en is er ruimte voor uw 

vragen. Tympaan is er voor alle inwoners. Niet alleen leden maar alle belangstellenden zijn van harte 

welkom op deze middag. Het is in ieder geval ook een goede gelegenheid om de ANBO leden uit 

Vreeland en Nigtevecht weer te ontmoeten en bij te praten tijdens een hapje en drankje.

De middag wordt  gehouden op maandag 14 mei .

Aanvang 14.00 uur in Dorpshuis Feta te Vreeland. 

Nieuwe brandweerauto  
post Nigtevecht

Het oude blusvoertuig welke vervangen gaat worden.

Openingstoernooi 2012

Tennisvereniging 
meer dan 300 leden!
Het gaat goed met de tennisvereniging in 

Nigtevecht! De aantal jeugdleden groeit en de 

vereniging is inmiddels de 300 leden gepasseerd. 

De competitieteams op zaterdag en dinsdag 

zitten vol, en er is gestart met deelname aan de 

jeugdcompetitie en de najaarscompetitie. Ook 

is de participatie van de leden enorm verbeterd: 

met het draaien van bardiensten door alle leden, 

een apart klusteam, toernooicommissies en 

jeugdcommissie en zelfs een cateringteam werkt 

iedereen samen  aan een gezellig tennisseizoen. 

En niet onbelangrijk: het terras zit bij mooi weer 

altijd vol met toeschouwers. Het zou mooi zijn als 

er ruimte komt voor een derde baan. Maar dat zal 

nog wel even duren…

De redactie
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Modeshow in het Dorpshuis
Op maandag 23 april verzorgt Justina Mode uit Nigtevecht haar voorjaars-modeshow 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 iets lekkers zijn gratis.

Justina Mode is gespecialiseerd in kleding voor dames van ca. 50 – 110 jaar en heeft een uitgebreide 

voorjaars- en zomercollectie in vrijwel elke prijsklasse en van maat 36 tot 52. Op de gehele collectie 

wordt minimaal 50% korting gegeven. U vindt bij Justina Mode o.a. de merken Lucia, Attitude, 

Marcona, Basler, Karelia, Rabe, Brax en Frank Walder. Er zijn deskundige verkoopadviseuses 

aanwezig 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, telefoon 0294-254213.

Graag tot ziens op maandag 23 april in het Dorpshuis.

22 maart jongstleden hebben de kinderen van de basisscholen De 

Tweemaster en de Flambouw meegedaan aan het project ‘Wandelen 

voor Water’. Alle kinderen kregen een rugzak uitgedeeld, waarin ze 

flessen water konden doen en met deze rugzakken met zware inhoud 

hebben ze vervolgens een aantal kilometers gelopen. Op deze manier 

wilden ze aandacht vragen voor de kinderen in Afrika die elke dag 

water moeten halen en daardoor niet zomaar naar school kunnen. 

Beide scholen spreken van een geslaagd en gezellig evenement. Het 

was prachtig weer en met behulp van sponsoren (ouders, familie 

en vrienden) is er ook nog een behoorlijk geldbedrag  opgehaald! 

Dit bedrag zal worden overgedragen aan de organisatie van deze 

landelijke actie: Amref Flying Doctors. Per 15,- euro zal een kind in 

Afrika niet meer elke dag water hoeven te halen en gewoon naar 

school kunnen. Het water is na de stevige wandeling overigens niet 

zomaar weggegooid, maar afgegeven aan Kinderopvang De Boerderij, 

die het weer hebben gebruikt als drinkwater voor de koeien.

Wie weet volgend jaar weer een dergelijk evenement?

De redactie

Wandelen voor Water
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In één van de laatste raadsvergaderingen in 2011 heeft de gemeenteraad de kadernota 

“Gebiedsgericht Werken” vastgesteld.   Een van de  doelstellingen van deze nota is 

om de inwoners (meer) te betrekken bij het beleid dat hen aangaat en daarnaast  hun 

kracht, creativiteit en verantwoordelijkheid te benutten en te activeren.

Deze nieuwe manier van werken houdt in dat de bewoners intensief bij de besluitvorming 

betrokken worden en zelf meebeslissen over de inrichting van hun woonomgeving. 

Niet alleen in fysieke zin, maar ook wat sociale problematiek aangaat. Dat vraagt 

van de bewoners dat zij verantwoordelijkheid nemen voor en meedenken over de 

ontwikkeling van het dorp, met creativiteit en betrokkenheid. Het gemeentebestuur 

stelt echter ook voorwaarden aan deze vorm van samenwerking. Zij verlangt een 

georganiseerde bewonersvertegenwoordiging met voldoende draagvlak.

De dorpsraad wil die georganiseerde bewonersvertegenwoordiging graag realiseren. 

Weliswaar vindt nu al regelmatig overleg plaats met een aantal betrokken bewoners 

over adviezen en in te nemen standpunten, maar al langer bestaat de behoefte aan 

een breder draagvlak. Het nieuwe beleid van de gemeente is een extra drijfveer voor 

het tot stand brengen van dat brede draagvlak. De dorpsraad is inmiddels begonnen 

met de voorbereiding van de vorming van een ‘klankbordgroep’.  Deze klankbordgroep 

zal zo breed mogelijk worden samengesteld uit alle groeperingen in het dorp en uit 

betrokken individuele bewoners. 

Door de brede samenstelling kan de klankbordgroep een spreekbuis zijn van het dorp. Zij vormt de basis voor het signaleren van problemen 

en advisering via de dorpsraad richting gemeentebestuur. Elke deelnemer brengt vanuit zijn of haar achtergrond kennis en inzicht in. Veel 

zaken raken het algemeen belang van de inwoners van het dorp. Door uitwisseling van ideeën wordt een meerwaarde bereikt en kan 

consensus bereikt worden.

Via onze website en nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden.

Dorpsraad Nigtevecht

Nigtevechtse 
hockeyscheidsrechters 
Opnieuw werden er gisteren bij de hockeyvereniging  

MHC Weesp een aantal Nigtevechters toegevoegd aan het 

scheidsrechterskorps van de KNHB. Odette de Bruin en Vera 

Govers van de MB2 kregen 14 april j.l. hun scheidsrechterskaart 

uitgereikt en mogen nu officieel wedstrijden leiden bij hun club. 

Voor het verkrijgen van de scheidsrechterskaart werd vooraf een 

aantal lesavonden georganiseerd en met een examen afgesloten.

 Gebiedsgericht werken in Stichtse Vecht  
   vraagt meer betrokkenheid en draagvlak

 Beschuit  
     met 
 muisjes

Nova is geboren op 

2 april; dochter van 

Dominic en Monique Isa

Jop is geboren op 13 maart; 

zoon van Rémon Boelsma  

en Janneke Vonk 
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Je kan het niet gemist hebben. Er gaan de laatste maanden meer en meer 

grote vrachtschepen door de Vecht. Je merkt het met name aan het aantal 

keer dat de brug open staat. Reden is de grote saneringsoperatie van de 

Vechtbodem, waarbij vervuild slib wordt opgebaggerd en via deze schapen 

wordt afgevoerd. Vanaf komende zomer is het deel van de Vecht tussen 

Nigtevecht en Utrecht aan de beurt. De operatie duurt nog tot 2014. 

Bij dat baggeren wordt circa 1 meter afstand tot de oever gehouden, onder 

andere omdat er in het ondiepe water langs de oever naar verhouding veel 

dieren leven, maar ook vanwege het behoudt van de glooiende oever, voor 

de sterkte van de dijk en vanwege de vele leidingen die zich in de nabijheid 

van deze oevers bevinden. 

Nu komt de zomer er weer aan en doorgaans wordt er veel gezwommen 

in de Vecht. Op de site van Waternet staat te lezen dat zwemmen in de 

Vecht altijd op eigen risico is, omdat het geen officieel zwemwater is. De 

baggerwerkzaamheden veroorzaken enige vertroebeling van het water. Deze 

vertroebeling bestaat uit kleine vervuilde slibdeeltjes. Na het baggeren zinken 

deze deeltjes weer naar de bodem. Voor de veiligheid van de zwemmers 

is het verboden om in de directe omgeving van het baggerponton te 

zwemmen. Waternet vraagt om buiten de gemarkeerde zone (500 meter 

rondom het baggerwerk) te blijven. Ook raden ze aan om afstand te houden 

wanneer grote transportschepen passeren vanwege de grote zuigkracht. In 

het algemeen geldt dat zwemmen in de Vecht voor geoefende en ervaren 

zwemmers geen kwaad kan, als u maar geen water binnen krijgt en de 

zwempartij afsluit met een grondige douche.

Voor meer informatie:

www.vecht.nl/wiki/index.php/Baggeren

www.waternet.nl/vecht

Sleuteltjes
Te Huur oF Te LeeN GeVrAAGD

Heeft u nog een goede hometrainer thuis 

staan, die ik tijdelijk mag huren of lenen? U 

kunt contact opnemen met Corrie Sijbesma, 

0294-251709 of a.sijbesma@12move.nl

AANGeBoDeN

oude, antieke Franse metalen wieg, met 

spijlen, in wit. Met matrasje en witte 

bekleding.  Vraagprijs € 125.

Annelieke Sijbesma 0294-253030 of 

annamapa@planet.nl

AANGeBoDeN

Nintendo Wii inclusief vier spellen, met 2 

nunchucks en controllers en balancebord 

met Wii fit. Vraagprijs € 150,- 0642940317 

of anja.besselink@kpnplanet.nl  

AANGeBoDeN

racefiets merk Benotto, 57’ frame,  

shimano afgemonteerd. Niet meer de 

jongste maar nog steeds mooi en goed te 

gebruiken. Vraagprijs € 75,- 0653985901  

of petersburg48@kpnplanet.nl  

Het verloop van de        
baggerwerkzaamheden

De discussie over de samenwoonschool is nog niet ten einde. op dit moment 

wordt er weer gewerkt aan een nieuwe indeling van de school, vanwege het 

faillissement van de beoogde aannemer en het verminderd aantal leerlingen 

in Nigtevecht ten opzichte van de eerdere situatie, waarop de school was 

gebaseerd.

Nu verandert het aantal leerlingen op beide scholen wel vaker. Een en ander heeft 

natuurlijk, naast de fluctuatie in het aantal leerlingen, ook te maken met het 

verminderde budget en de bezuinigingen in het onderwijs.

Is het niet tijd de koppen bij elkaar te steken en te zien of er moet worden 

samengewoond of gewoon ouderwets moet worden getrouwd? Oftewel, moeten de 

scholen samen in  één pand, of indien haalbaar samensmelten tot één school voor de 

Nigtevechtse jeugd?

Wij vragen ons af: wat vind u? De stelling is niet de mening van de Sleutelredactie, maar 

een manier om die van u te achterhalen.  U kunt op onze website www.sleutel2000.nl 

reageren op de volgende stelling: 

Wij willen 1 basisschool in Nigtevecht
Vult u hierbij JA, Nee of NeuTrAAL in. uiteraard kunt u uw mening toelichten. 

op de site zullen we de uitslag van de stelling publiceren. Wij zijn benieuwd!

De redactie

Sleutel Stelling: 
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De inschrijving voor het nieuwe cabaretseizoen is inmiddels gestart. 

Komend seizoen zijn er 5 voorstellingen. 

Rob & Emiel presenteren alweer hun derde avondvullende theatershow: 

cabaret, theater, visuele acts, stand-up comedy, mentalisme en magic 

gecombineerd op een manier die nog nooit eerder te zien was. Cabaret, 

maar dan met een beetje meer!

Een traditie wordt in ere hersteld: de dubbelvoorstelling: twee voorstellingen 

op één avond met onbekende, maar veelbelovende cabaretiers. Poolvogel 

won zilver op het Amsterdams Kleinkunstfestival 2011. Poolvogel is een 

groep die gecoacht wordt door de mannen van NUHR. De groep bestaat 

uit vier mannen die een voorstelling maken in de traditie van Monty 

Pyton, absurd, intelligent en verassend. Syndroom van Zeben is het eerste 

soloprogramma van Kim van Zeben, in de regie van Tom de Ket. Ze is het 

beste te typeren als een razendsnelle schakelkoningin, een vergaarbak van 

geluiden, personages, en indrukken. Met Syndroom van Zeben stopt zij al 

haar talenten als cabaretière, actrice en zangeres in één solovoorstelling. 

Een oude bekende komt weer terug: Micha Wertheim. De Woody Allen 

onder de cabaretiers. De grappen en timing van Micha zijn geniaal. Hij blinkt 

uit in rare redeneringen die des te meer effect krijgen door de droge toon 

waarop hij ze debiteert.

Met gepaste trost kan gemeld worden dat Lenette van Dongen weer naar 

ons Gymtheater komt! Onze enige echte cabaretdiva komt voor de derde 

keer naar Nigtevecht, ditmaal met een try out van haar nieuwe programma 

“Roedel”. Het seizoen wordt afgesloten met Karin Bruers, zij stond ook al 

twee keer eerder met veel succes in Nigtevecht. Haar succes: een unieke 

combinatie van kwaliteiten: lach aan haar kont én maatschappelijk 

geëngageerd, klein van stuk en scherp van tong. 

Mogelijk komt er nog een zesde voorstelling, bij doorgang wordt dit in 

augustus bekend gemaakt, deze voorstelling gaat dan in de losse verkoop. 

Alle voorstellingen op een rij:

• Zaterdag 29 september 2012, Rob en Emiel met “Geknipt & geschoren”.

•  Zaterdag 01 december 2012, Dubbelvoorstelling met Poolvogel en Kim 

van Zeben.

• Zaterdag 12 januari 2013, Micha Wertheim met “Voor je het weet”.

• Zaterdag 16 maart 2013, Lenette van Dongen met “Roedel”.

• Zaterdag 13 april 2013, Karin Bruers met “Waar was ik”.

Veel van de huidige passe partout houders hebben nog niet 

opnieuw ingeschreven, dit gaat niet automatisch. Inschrijven kan 

nog telefonisch (252506), of door een mail te sturen aan verkoop@

cabaret-nigtevecht.nl. Nog geen passe partout? Nieuwe inschrijvingen 

zijn ook zeer welkom! 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 82,-. Hou de website 

www.cabaret-nigtevecht.nl in de gaten voor de actualiteit, of schrijf 

je daar in voor de cabaretmail of een passe partout.

Ben Goes

Sleutel2000.nl: 1 jaar
De nieuwe website van Sleutel 2000, die is gebouwd door Bart 

Selders, bestaat één jaar en daarom delen wij graag wat cijfers 

over de afgelopen 12 maanden met u.

Totaal is de website 6.500 keer bezocht door 2.700 unieke bezoekers. 

Die hebben samen 15.000 pagina’s bekeken en zij bleven gemiddeld 

2 minuten op de website. Door de gekozen techniek kunnen we heel 

eenvoudig nieuwe artikelen plaatsen. Dit betekent dat we op de website 

actueler zijn, last minute activiteiten kunnen plaatsen en u als bezoeker 

heel makkelijk, ook zonder registratie, kunt reageren op artikelen. Ook 

het indienen van een tip, het geven van commentaar, het uiten van een 

klacht of de redactie vragen om eens aandacht te besteden aan een of 

ander onderwerp is een fluitje van een cent. Probeer het ook eens!

Op de website tonen wij ook alle berichten die op Twitter verschijnen met 

het woord “Nigtevecht” in de tekst. En als u een artikel leest dat u via uw 

eigen Facebook of Twitter account wilt delen met uw vrienden en de rest 

van de wereld, dan kan dat met één druk op de knop.Natuurlijk gaan 

we door met het drukken en verspreiden van de papieren versie, 

maar kijk dus ook af en toe op de website voor meer nieuws en 

wetenswaardigheden.

De redactie

Verkoop gestart van de passe partouts  
voor het nieuwe cabaretseizoen

DAW in de prijzen 

Op 31 maart 2012 werd er in Wilnis de finale van de 3/4 kamp turnen 

georganiseerd. 3 Teams van DAW hadden zich hiervoor geplaatst 

tijdens de voorronde. Dat was al een knappe prestatie, want vanuit 

andere rayons was er sterke concurrentie.  

De jongensploeg bestaand uit Goos, Jelmar, Reyer en Jurn werden tot 

grote verrassing derde! En dat terwijl de meeste jongens 6 jaar zijn 

en de categorie 7-11 jaar. De meiden van 9-11 jaar behaalden een 7e 

plek, wat in dit strijdperk een knappe prestatie was.  

De meiden van 6-8 jaar,  Jade, Julianne, Lenore, Anne, Maud en Isa, 

moesten hun eerste plek in de voorrondes verdedigen. Ze haalden 

weer hoge cijfers op de drie toestellen, en werden in deze regionale 

kampioenschappen beloond met de 3e prijs!  

Alle deelnemers gefeliciteerd!
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DOB met pensioen?
Onze voetbalvereniging v.v. DOB viert dit jaar 

haar 65e verjaardag, maar net als in het gewone 

leven wordt hier ook wat langer doorgewerkt. 

En als het aan het bestuur en de leden ligt gaat 

dat nog héél lang door. Vorige maand is met het 

bestuur en de leiders van de jeugdelftallen een 

brainstormsessie gehouden over een mogelijk 

nieuwe organisatievorm, gericht op een nog beter 

samenwerken tussen de verschillende onderdelen 

van de vereniging.

Vergis u niet wat er allemaal komt kijken bij het 

runnen van een sportvereniging. Bestuurstaken, 

financiën, inkoop, kantine, onderhoud, 

schoonmaak, materiaal, velden, communicatie, 

sponsoring, het lijkt soms wel een bedrijf. En dat is 

het eigenlijk ook. Het grote verschil met een echt 

bedrijf is dat al het werk bij DOB onbetaald wordt 

verricht door het bestuur, de leiders, trainers en 

een aantal heel trouwe vrijwilligers. 

De komende maanden zal het bestuur proberen een 

nieuwe weg in te slaan door een organisatievorm 

te kiezen die beter past bij de huidige tijd, die 

misschien ook wat meer een beroep doet op haar 

leden om niet alleen te komen voetballen, maar 

die ook de verantwoordelijkheid krijgen voor een 

bepaalde taak. 

Kijk ook eens op Youtube naar een 

animatiefilmpje van de KNVB over dit 

onderwerp. Zoek op de woorden “KNVB 

Back to Basics”.

De redactie

Robs grote 
tuinverbouwing  
bij zusjes Otten 
op bezoek 
Het programma van RTL6 koos onlangs Irene en 

Albert Hooijer uit om een grote metamorfose 

op en in de boerderij te laten plaatsvinden. Rob 

Verlinden werd “enthousiast” ontvangen door 

de nuchtere Albert maar heeft de tuin én het 

interieur binnen, geheel opnieuw ingericht. Ook 

Joke Otten uit Nigtevecht werd verrast in haar 

kapsalon “In den blonde krullebol”. Daar werd 

met kleurige ranonkels de kapsalon opgefleurd. 

Het resultaat is op internet terug te zien op www.

robsgrotetuinverbouwing.nl , aflevering 31.

Nigtevechtse 
opschoondag 2012
Misschien heeft u het gemerkt, maar tijdens de Landelijke Opschoondag is ook uw dorp 

weer schoongemaakt van zwerfvuil. De kinderen van groep 5 t/m 8 van de Tweemaster en 

groep 7 & 8 van de Flambouw hebben samen op vrijdag 9 maart de meeste troep uit de 

bosjes en van de straten en pleintjes verwijderd. 

Wethouder Pieter de Groene gaf het startschot op het schoolplein van de Flambouw. 

Daarna gingen de kinderen, gewapend met grijpstokken, handschoenen en vuilniszakken 

het dorp in. En wat blijkt? Als je met zo’n groep een uurtje vrijmaakt, is het dorp weer 

redelijk toonbaar. Opvallend was de grote hoeveelheid vuurwerk die nog overal op straat 

lag. Dit lijkt ons toch de verantwoordelijkheid van de afsteker, om dit op 1 januari even 

op te vegen. En verder vooral blikjes, bierflesjes, snoep- en chipszakjes en als klap op de 

vuurpijl een wieldop.  

Het dorp kan er weer even tegen. Laten we er samen op letten dat het volgend jaar 

misschien wel niet meer nodig is. 

De redactie
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 16 juni 2012 
Verschijningsdatum: 29 juni 2012

Door een verkeerde planning van de redactie, 

waarvoor onze excuses, zal het interview met Jan 

Wind in de volgende uitgave van Sleutel 2000 

verschijnen.

Hoe bent u in Nigtevecht terecht gekomen? 

Zoals vele andere mensen in Nigtevecht, denk ik. 

Mijn vrouw Sally en ik wilden graag rustiger wonen 

in de buurt van Amsterdam. Voor mijn werk moet 

ik vaak in Londen zijn en dan is Schiphol om de 

hoek. Vanuit Weesp ben ik met 20 minuten op 

Schiphol. Toen we ons huis in de Dorpsstraat 

zagen, waren we meteen verkocht. De sfeer van 

het verleden is in het huis terug te vinden en je zit 

midden in het dorp. Het is een Calvinistische plek 

met het opportunisme van begin 19e eeuw. Dat is 

nu zo’n 4 jaar geleden.

Wat is uw favoriete plek in Nigtevecht?  

Voor mij is dat de boerderij met wilgen bij 

binnenkomst van Nigtevecht en het blik over het 

Amsterdam-Rijnkanaal naar Loenen toe. De witte 

boerderij met kromme slootjes en gebogen wilgen 

is een visitekaartje voor het dorp. Deze winter had 

dit idyllische plekje zichzelf weer overtroffen. En 

dan het kanaal.  Toen ik de eerste keer Nigtevecht 

binnenkwam via Loenen, dacht ik dat er geen eind 

aan zou komen. Nu kan ik heerlijk wegdromen 

langs het kanaal bij de betonnen duiker in de 

bocht. Prachtig hoe het perspectief van het kanaal 

aan de horizon verdwijnt geflankeerd door de 

eindeloze rij populieren. Ik zit daar soms meer dan 

een uur voor me uit te staren. Heerlijk.

Wat is voor u het Nigtevechtse gevoel?  

Het Nigtevechtse gevoel is voor mij thuis komen en 

thuis zijn. Zodra ik het dorp door de Dorpsstraat 

binnenrijd, dan ben ik thuis en geniet ik van de 

klinkers en de oude lantaarnpalen. Jammer dat dit 

niet in het hele dorp is doorgevoerd. Omdat mijn 

vrouw en ik beide een zeer drukke baan hebben 

kennen we nagenoeg geen Nigtevechters. Ik heb 

me wel voorgenomen om op Koninginnedag 

de tent te gaan bezoeken. Ik lees in deze 

rubriek geregeld dat dit ‘het’ moment voor de 

geïnterviewde is.

Wat zou u Nigtevecht over uzelf willen 

vertellen? Jullie weten intussen dat ik getrouwd 

ben. We hebben drie kinderen, Olaf, Fred en 

Jemima die allen uit huis zijn en studeren. Verder 

moet ik zeggen dat ik behoorlijk op mijn privacy 

gesteld ben. Een beetje een dilemma als je 

gevraagd wordt voor de Achterklap….

Wat was het mooiste moment in uw leven? 

Dat zijn er vele geweest, uiteraard mijn huwelijk 

en het hebben van 3 prachtige kinderen. Een 

bijzonder moment in mijn leven heb ik in India 

meegemaakt toen ik 22 jaar oud was. Daar kwam 

ik in aanraking met Boeddhistische monniken. 

Met Westerse achterdocht ben ik me voor hun 

religie gaan interesseren met als hoogtepunt een 

9 daagse transcendente meditatie. Daar heb ik 

krachten ervaren die onbeschrijfelijk mooi waren. 

De geuren, geluiden, gevoelens en energie kan ik 

helaas niet met de lezers delen, hoe graag ik ook 

zou willen. Dat waren unieke momenten. Ik kan 

iedereen zo’n Boeddhistische meditatie in India 

willen aanbevelen.

Wat is uw favoriete muziek nummer en 

waarom dit nummer?  Das een moeilijke want 

er zijn vele nummers waar ik energie en kracht 

krijg bij het luisteren ernaar. Vaak draai ik de 

muziek die ik pas gekocht heb of muziek die op 

dat moment bij mijn stemming past. De laatste CD 

die ik heb gekocht is van Tom Waits, ‘Bad as Me’. 

Het nummer ’Hell Broke Loose’ is geweldig rauw, 

metaalachtig en swingend. De ‘underground’ 

komt boven. De schuurpapieren stem van Tom 

Waits is weergaloos.

Wat houdt u nu bezig in het nieuws?  

De afgelopen weken zijn er twee politici in de 

maling genomen door een journalist van 3FM. 

Ineke van Gent (SP) was vergeten dat Richard 

Nixon dood was en John Leerdam (PvdA)  wist van 

het bestaan van een fake terrorist. Ik begrijp dat 

de macht van de camera groot is, maar dit soort 

mensen moeten hun verstand laten winnen van 

hun ijdelheid. Ik vind het onbegrijpelijk dat dit kan 

gebeuren. Ik vind dat iedereen ook altijd kritisch 

Achterklap: Jan Berkoe
moet blijven met wat ze te horen, te zien en te 

lezen krijgen. Er wordt veel onzin verteld.

Zeker met de huidige Google cultuur wordt de 

waarheid bepaald door de eerste regel op deze 

zoekpagina. En dat zijn dan vaak advertenties.

u bent 1 dag burgemeester: wat gaat u 

veranderen in Nigtevecht? Dat zou niet goed 

voor de vrede in Nigtevecht zijn. Ik zou namelijk een 

erg egoïstische beslissing nemen. Ik zou namelijk 

en sloopvergunning geven voor de huizen die 

tegenover mijn staan zodat we een mooi uitzicht 

op de Vecht zouden hebben. Mensen u begrijpt, 

ik wordt zeker geen burgemeester. En overburen, 

neem het alstublieft niet persoonlijk.

Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen 

de volgende keer stellen? In de volgende Sleutel 

komt het uitgestelde relaas van Jan Wind.

COLOFON
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