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Jachthaven met vertraging
gereed voor seizoen 2012
Het uitbaggeren van onze jachthaven is afgerond, de oude steiger aan de
westzijde is vervangen door een schitterende nieuwe steiger en er zijn op
een aantal plekken nieuwe meerpalen geplaatst. Zij het met vertraging; onze
jachthaven is inmiddels weer helemaal klaar voor de toekomst.
Het was de originele planning om alle werkzaamheden in oktober en
november 2011 uit te voeren zodat de haven op tijd gereed zou zijn voor
de start van het vaarseizoen in 2012. Helaas is er aanzienlijke vertraging
opgetreden door het onverwacht aantreffen van kabels en leidingen in de
haven waardoor het baggeren voor langere tijd moest worden gestaakt.
Uitgezocht moest worden welke kabels en leidingen er lagen, wie de eigenaar
is, of de kabels nog in gebruik waren en of ze moesten worden vervangen.
Een aantal kabels en leidingen moesten opnieuw gelegd worden.

gebaggerd. Na het baggeren bleken vervolgens een aantal meerpalen te
kort te zijn voor gebruik, door meer diepte van de haven als gevolg van het
baggeren. Hierdoor moesten nieuwe en langere meerpalen worden geplaatst
die niet direct beschikbaar waren. De vernieuwde west-steiger is iets meer
naar binnen geplaatst waardoor de ligplaatsen achter de steiger meer ruimte
hebben en er ook iets grotere maat kleine bootjes kunnen liggen.
Kort geleden zijn de belangrijkste werkzaamheden afgerond en zijn de
ligplaatsen weer in gebruik genomen. De meerpalen aan de steiger met
kleine ligplaatsen moeten nog wel worden vervangen door langere palen.
Ook moet nog wat schade worden verholpen, maar er is besloten om dit in
de herfst te laten uitvoeren zodat de ingebruikname van de haven niet nog
meer vertraging ondervindt.

Toen dit probleem eindelijk was opgelost, deed koning winter plotseling zijn
intrede met strenge vorst en sneeuw waardoor er wederom niet kon worden

Onze jachthaven is weer helemaal klaar voor de toekomst!
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Attent geeft scooter weg
Eind april beleefde heel Nigtevecht spannende dagen. De winnaar
van de scooter in de prijsvraag van de Attent zou bekend worden
gemaakt. In de weken voorafgaand passeerden vele klanten de
glimmende, witte retro scooter van het merk Riva. Italiaans design,
dus aandacht verzekerd als je op deze scooter over de boulevard
flaneert.
Nadat alle ingevulde kaartjes door Attent Nigtevecht waren verzameld,
gingen deze voor de trekking naar een neutrale plaats, een collega Attent
winkel in Hilversum. Daar werd het kaartje van Job Bakker getrokken. Job
had samen met zijn oma, Ank Nagel, veel kaartjes ingevuld. Dagen zaten

zij gebogen om de beste slagzin te bedenken met deze mooie winst als
resultaat.
Toen Job met een smoes naar de buurtsuper werd gelokt en daar van
Hans van de Bosch te horen kreeg dat hij de winnaar was, kon hij zijn
oren en ogen niet geloven: “Ik ben er vaak langsgelopen en heb er zelfs
van gedroomd dat ik hem zou winnen. Maar dat het nu écht zo is, kan ik
gewoon niet geloven. Ik moet alleen nog vier jaar wachten, want ik ben
pas 12 jaar”.
De redactie

Nieuw in Nigtevecht: Koersbal
Binnensportvereniging DAW en de ouderensoos Nigtevecht hebben het initiatief genomen om Koersbal
naar Nigtevecht te brengen! Koersbal kan door iedereen gespeeld worden en is in een paar minuten te
leren! Wie de bal het dichtst bij de witte kleine bal rolt heeft gewonnen. Vindt u beweging en gezelligheid
dicht bij huis belangrijk en lijkt het u leuk om deze sport wekelijks te beoefenen, laat het ons dan weten!
Bij genoeg animo kunnen we Koersbal starten vanaf september 2012. Meldt u aan via de ouderensoos
(Joke Spronk, 254907) of via DAW (info@daw-nigtevecht.nl /René Valkenburg, 251415).
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Bestemmingsplan
samenwoonschool
Nigtevecht
Het college van B&W heeft eind mei jongstleden het
raadsvoorstel vastgesteld dat eind juni ter besluitvorming aan
de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het bestemmingsplan
maakt het mogelijk om een samenwoonschool in Nigtevecht te
bouwen waar de twee bestaande basisscholen uit Nigtevecht
en een kinderdagopvang onder één dak kunnen worden
gebracht. De gemeente heeft tijdens de terinzagelegging van het
bestemmingsplan nog één reactie ontvangen. Het is nu aan de
gemeenteraad om op basis van de stukken een besluit te nemen.

Nigtevecht is aan
het wildbreien!
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Daarnaast heeft de gemeente in samenwerking met de
schoolbesturen het programma van eisen voor de bouw
van de samenwoonschool bestudeerd. Hieruit is naar voren
gekomen dat het schoolgebouw ruim bemeten is en kan
worden verkleind met 500 vierkante meter. De architect maakt
hiervoor een aangepast ontwerp, waarbij het gebouw overigens
dezelfde vorm en uitstraling behoudt. Op basis van de nieuwe
bouwtekeningen zal na de zomer een aannemer worden
geselecteerd.
De redactie

Een nieuw initiatief voor iedereen die het leuk vindt creatief met
elkaar bezig te zijn met deze vorm van straatkunst. Jong en oud
waren aanwezig op de aftrap jl. donderdagavond in het Dorpshuis
en het borrelde van de leuke ideeën. We werken met wol, textiel en
allerlei andere materialen die op een breipen of haaknaald kunnen.
Ook weven, vilten en punniken zijn oude technieken die gebruikt
kunnen worden. We willen hierbij graag een oproep doen aan
mensen die gebruikte of resten wol, textiel, band of lint (van plastic
kan ook!) aan ons willen doneren. We kunnen het goed gebruiken
en ik kom het graag bij u ophalen.
Spontaan zijn er die avond afspraken gemaakt voor haaklessen en
is er een workshop naaldvilten aangekondigd voor in het najaar.
Ongeveer 30 dames zijn begonnen met het uitwerken van hun
ideeën maar er is plaats voor veel meer deelnemers. Je kunt op
elk moment ‘aanhaken’ en ook mensen zónder ervaring maar mét
enthousiasme zijn welkom.
Het doel van dit initiatief is Nigtevecht te gaan inpakken een week
voor de CrUnstdag, in maart volgend jaar. Ons dorp wordt dan in
een kleurige jas gestoken om het lentegevoel aan te kondigen en de
kunstwerken te tonen die dan in de afgelopen 2 jaar zijn gemaakt
door kunstenaars en allerlei hobbyisten uit ons dorp. In het najaar
volgt daar meer info over.
Binnenkort start www.inNigtevecht.nl met de informatie over het
wildbreien. Via die site kun je je opgeven of door een telefoontje
naar 251463. Je bent van harte uitgenodigd!

Steeds meer Nigtevechters verschijnen op Facebook, Twitter, Linkedin
en Google+. Allemaal sociale media, waar mensen, bedrijven en
instellingen hun belevenissen en activiteiten delen. Het is leuk en
interessant om in contact te komen en blijven met andere mensen en
getuige de wereldwijde groei van deze sociale media kunnen we het
niet langer afdoen als onzin en overbodig.
Sinds kort bestaat er op Facebook ook een pagina voor, door en
over Nigtevecht: www.facebook.com/Nigtevechters.
Het is de bedoeling dat hier aankondigingen komen van activiteiten
in ons prachtige dorp, zodat de inwoners op de hoogte worden
gehouden van wat er allemaal te doen is. Wie een aankondiging
wil laten plaatsen op de pagina kan dit doen door contact op te
nemen met de beheerder via ntvbeheerder@gmail.com. Er wordt dan
voor gezorgd dat er een mooie vermelding komt. Ook zijn foto’s en
videobeelden van typisch Nigtevechtse aangelegenheden en locaties
welkom op dit e-mail adres.

Truus Brouwer

Milan Clement

Nigtevecht
op sociale
media

Beschuit
met muisjes

Gevonden
voorwerpen
Oranjeweek

Fiene is geboren op
22 april, dochter van
Wendela en Rogier Raas.

Benjamin is geboren
op 8 juni, zoon van Ilse
en Martijn Boomsma-

Katie is geboren op 1 juni,
dochter van Adam en Laurine
Garratt-Brucher.

Er zijn na de Oranjeweek nog diverse
spullen achtergebleven (kleding e.d.), deze
gevonden voorwerpen zijn af te halen bij
Pierre Spronk, Ambachtsheerensingel 14.

Nieuwenhuizen.

Er zijn nog
passe partouts
voor het
cabaret!
In Nigtevecht bestaat inmiddels al 12 jaar
een traditie van cabaretvoorstellingen op
hoog niveau. Altijd uitverkocht, maar ook
Nigtevecht is niet sterker dan de crisis. Voor
het eerst in haar 12-jarige historie zijn er nog
passe partouts beschikbaar voor het cabaret.
Een buitenkans dus voor iedereen die altijd
al wilde, maar nooit aan kaarten kon komen.
Komend seizoen zijn er vijf voorstellingen.

Welkom?

De kaartverkoop is in de Dorpsstraat 3 in
Nigtevecht. De verkoop is reeds gestart. Een
passe partout kost EUR 82,-. Reserveren kan
telefonisch bij Ben Goes op nummer 252506,
ook als u meer informatie wilt. Op de website
www.cabaret-nigtevecht.nl staat het programma.
U kunt zich daar ook inschrijven voor de
cabaretmail of passe partouts reserveren.

Nee, nee, hier is geen Photoshop aan te pas gekomen! Na anderhalf jaar is dan eindelijk
het bord op het fietspad naar Weesp vervangen en staat er niet langer “Gemeente
Loenen aan de Vecht” onder “Nigtevecht”. We denken dat het nieuwe bord op een
vroege maandagochtend, na een zwaar weekend, is geplaatst. Met een beetje vrije
interpretatie zou je kunnen concluderen dat ons woon- en leefgebied door dit bord fors
is verruimd. Met dank aan Reinier Töning, Gabrielle Konincks, Ilhan Gitgel en Raymond
Vonk, die ons allemaal hebben getipt!

Passe partout-houders die nieuwe passe
partout-houders aanleveren ontvangen een
aanbrengcadeau. Dus kijkt allen in uw omgeving
en werf nieuwe passe partout-houders, opdat
een bijzondere traditie tot in lengte der jaren voor
ons dorp behouden mag blijven.

De redactie

Ben Goes
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Uitslag stelling ‘Wij
willen één basisschool
in Nigtevecht’
In de vorige editie van de Sleutel2000 hebben wij een stelling
opgenomen waarop u als lezer kon stemmen via onze website
www.sleutel2000.nl. Per 21 juni zijn er op deze stelling 50
stemmen uitgebracht, 42 stemmen zijn het met de stelling eens,
5 stemmen zijn het met de stelling oneens en tenslotte zijn er 3
neutrale stemmen uitgebracht.
Wij realiseren ons dat de beperkte steekproefomvang (n=50)
deze uitslag niet voldoende betrouwbaar maakt voor een
representatieve mening van heel Nigtevecht, daarvoor zouden
er simpelweg meer stemmen uitgebracht moeten worden. Wel
zijn wij van mening dat als deze uitslag representatief zou zijn
geweest, de betrokken partijen hier wat mee zouden moeten
doen, zeker in het kader van alle bezuinigingen in het onderwijs.
De redactie

Uitnodiging
ouderen-activiteit
Namens de diaconie van de PKN Gemeente te Nigtevecht
nodigen wij u uit om op woensdag 11 juli 2012 samen
met ons de jaarlijkse 65+ zomeractiviteit te houden in het
Verenigingsgebouw van de Kerk aan de Dorpsstraat 43.
Wij bieden u een middag van gezellig samenzijn aan, onder
het genot van een kopje koffie met natuurlijk wat lekkers
erbij. Ook zal er een leuke quiz worden gehouden.
Tijdens de quiz worden lekkere hapjes en drankjes voor u
geserveerd.
Op deze zomeractiviteit bent u van harte welkom
om 15:00 uur, deze middag eindigt om 17.00 uur.
Tot ziens op onze zomeractiviteit.
Met vriendelijke groet,
De diaconie

Fietsstrook?
Toen enkele jaren geleden de brug werd verbreed met een stalen
fietsstrook leek dat een zeer welkome uitbreiding: als fietser
veilig over het ribbelige stalen rooster het dorp in en uit. Maar de
aansluiting van de fietsstrook op de Raadhuisstraat is een lastige
en erg onoverzichtelijk. Nadat je de Dorpsstraat bent overgestoken
volgt er een scherp bochtje van 2x2 meter en sta je plotseling haaks
op de Raadhuisstraat, waar de auto’s het dorp in en uit rijden.
Voor de mensen die hier bekend zijn is het duidelijk dat je dan
de weg moet vervolgen door de Raadhuisstraat omlaag te rijden,
maar voor recreanten die hier niet eerder zijn geweest lijkt het
fietspad zich te vervolgen langs het kanaal. Zeker sinds daar een
paar jaar geleden met de aanleg van de drempels op de Kanaaldijk
aan weerszijden van de autoweg stroken zijn aangebracht, die
er erg uitzien als fietsstroken. Daardoor zien we regelmatig
nietsvermoedende fietsers op de Kanaaldijk rijden, de wind van
langs razende auto’s trotserend. En tot nu toe is het, voor zover wij
weten, altijd goed gegaan. Maar hoe lang gaat dat nog duren?
Op de website www.sleutel2000.nl staat de volgende stelling:
“Om ernstige ongelukken met fietsers op de Kanaaldijk naar
Weesp te voorkomen moeten er snel verkeersmaatregelen
genomen worden.”
Wat vindt u? Breng uw stem uit!
De redactie
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Servicepunt
Loenen komt
te vervallen
Begin juni 2012 heeft het college van B&W
de startnotitie ‘Huisvesting bestuurlijke
en ambtelijke organisatie’ vastgesteld, die
aan de raad wordt voorgelegd. Op basis
van diverse criteria zoals bereikbaarheid,
efficiency, flexibiliteit en kosten, stelt
het college dat medewerkers en bestuur
ondergebracht kunnen worden in de
bestaande gemeentelijke gebouwen in
Maarssen en Breukelen.
Door invoering van het nieuwe werken en
versobering is er minder behoefte aan m2. Helaas
betekent het dat het Serviceloket in Loenen in de
huidige vorm komt te vervallen. De definitieve
keuze van de variant bepaalt hoe snel het een
ander kan worden uitgewerkt en in de praktijk
gebracht.
College werkt twee varianten uit waarbij de
totale huisvesting wordt verdeeld over de
bestaande gemeentelijke gebouwen in Maarssen
en Breukelen. Eén daarvan concentreert de
publieke dienstverlening in Breukelen, omdat de
locatie Breukelen een centrale ligging heeft en
goed bereikbaar is per openbaar vervoer. Ook
de vergaderlocaties bevinden zich in Breukelen.
De locatie Maarssen huisvest de rest van de
organisatie.
Bij de andere variant vindt de huisvesting van het
totale apparaat in Maarssen plaats en functioneert
Breukelen als vergader- en trouwlocatie. Omdat
bereikbaarheid een belangrijk criterium is bij de
keuze voor huisvesting, moet worden onderzocht
of de plaatsing van een voetgangers-/fietsbrug of
pont over de Vecht (van de bushalte Rijksstraatweg
naar het gemeentekantoor) mogelijk is. De kosten
voor een brug zijn hoog (circa 1,2 miljoen euro),
die voor een pont zijn nadrukkelijk lager (ca
200.000,- euro).
De startnotitie wordt besproken in een werksessie
van de gemeenteraad op 26 juni 2012, waarbij
de mening van de raadsleden wordt gepeild. Bij
het ter perse gaan van deze Sleutel was de uitslag
nog niet bekend bij de redactie. Maar zeker is dat
Nigtevechters hoe dan ook verder moeten reizen.

Ballonnenwedstrijd
Oranjevereniging
Ook al jaren benieuwd waar de ballonnen van de ballonnenwedstrijd bij de opening van de
Oranjeweek terecht komen? Dit jaar zijn de ballonnen in noordoostelijke richting gedreven en
gevonden op een golfbaan in Naarden en op verschillende boerenbedrijven in de Flevopolder:
op sommige kaartjes zat de klei nog vastgeplakt. Andere kaartjes zijn weer gevonden door
mensen die op vakantie waren in Vollenhove en die hebben er gelijk een vakantiekaartje bij
gedaan.
Maar de verste ballon is uiteindelijk gevonden in Assen, een hele afstand! De winnaar
krijgt een ijsbon van Nelis.
Oranjevereniging Nigtevecht Uitslag ballonnenwedstrijd:
NAAM			
Max Smulders		
Silvie			
Joost			
Annabel			
Isa Koopmans		
Onbekend			
Yasmine Clemens		
Tirza Robijn		
Rijk			
Emma Snel		
Wietse			
June			

ADRES			
Dorpsstraat		
Vecht en Gein		
?			
Vecht en Gein		
Nieuweweg 10		
Vecht en Gein 26		
Vecht en Gein		
Oostzijdsestraat		
Dorpsstraat		
Klein Muiden		
Garstenstraat 13		
Klein Muiden 61		

VINDPLAATS
Assen		
Vledder		
St. Jansklooster
Vollenhove
De Voorst		
Ens		
Dronten		
Lelystad		
Lelystad		
Lelystad		
Lelystad		
Almere Buiten

AFSTAND
186 km
157 km
108 km
105 km
105 km
86 km
70 km
58 km
58 km
58 km
58 km
35 km

Kevin			
Jef			
Syske 			
Domenique		
Claire			

Oostzijdsestraat 28		
Dorpsstraat 124		
Klompweg 16		
Garstenstraat 23		
Klein Muiden		

Almere stad
Almere stad
Almere Haven
Naarden		
Nigtevecht		

33 km
33 km
28 km
14 km
0,5 km

* Afstanden zijn bepaald met Google maps
De redactie
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Extra vakantiegeld!
Wie kan er nu net voordat de vakantie periode begint niet wat
extra geld gebruiken? Volgens ons iedereen toch…….en dat is
nu dus makkelijker dan ooit! Want op Zondagmiddag 8 juli a.s.
organiseert het Dorpshuis Nigtevecht de eerste:

Nigtevechtse Boeken / Games /
Video’s / Spelletjes Beurs
Huur een tafel voor slechts 12,50 euro en haal uw oude kasten en
zolder en kinderkamer leeg want daar kan zo maar voor een aardig
bedrag aan spullen liggen waar u niets meer mee doet maar waarmee
een ander weer de hele zomer vakantie lees- kijk- of spelplezier aan
beleeft!!
Wij organiseren de beurs van 14.00 tot 17.00 uur en de huurprijs is
incl. een tafel van 200 x 80 cm.
Dus meld u snel aan en verzeker u van een plek en van extra
vakantiegeld.
Aanmelden kan via: HYPERLINK “mailto:info@dorpshuisnigtevecht.nl” info@dorpshuis-nigtevecht.nl of bij Lida & Alfred

Grote woede
Woensdagmorgen 9 mei loop ik in de stromende regen
naar mijn auto. Op weg ernaar toe druk ik op mijn
afstandsbediening, maar de lichten op de auto knipperen
niet. Ik druk nogmaals, weer reageert het niet. Ik denk dat
ik vergeten ben om de deur de avond ervoor af te sluiten.
En inderdaad de deur was al open. Ik had wel afgesloten
maar iemand anders had hem al open gedaan, alleen dan
door een raam in te slaan en de afgesloten ruimte achter
met de vergrendeling open te maken. Dus kun je wel
raden dat al mijn elektrisch handgereedschap uit de ruimte
achter gestolen is. Ook veel prive timmergereedschap van
waarde is weg. Het gebeurde in de nacht van 8 op 9 mei
aan de Nieuweweg, vermoedelijk rond 3 uur in de nacht.
Dit is door een buurtbewoner gehoord. Het betreft veel
bedrijfsgereedschap (dus zal ik wel ander gereedschap
krijgen) maar het is ook mijn bedrijf en ik verdien er mijn
brood mee. Maar ik ben er behoorlijk kwaad over, want blijf
van een ander zijn spullen af. Ik werk bij J. v.d. Marel BV.
Ons bedrijf zit ook in zwaar weer, net als vele andere, en de
schade is zo rond de 4500 euro. Dus mocht u iets horen of
denkt te weten laat het mij dan weten op mobielnummer
06-55186789. Of kom bij mij langs.
Vriendelijke groeten
Bert Priester,
Nieuweweg 36, Nigtevecht

Muziekfestival Nigtevecht
op 1 september
Op zaterdag 1 september vindt in Nigtevecht in het Adrie Amesz
park, bij de pont, het tweede Nigtevechtse Muziekfestival plaats.
Na het zeer succesvol verlopen eerste festival was er eigenlijk
geen andere keuze meer dan dit te herhalen. Op een podium op
een ponton in de Vecht én een podium in het park komen opnieuw
zangers, musici en bands optreden die één ding gemeenschappelijk
hebben, een link met Nigtevecht.
Het festival begint ’s middags om 17:00 uur en loopt de gehele avond door
tot ruim na middernacht. Alle muziekstijlen zullen vertegenwoordigd zijn,
van Hollands populair tot dance, van rock en roll tot jazz. De toegang is
weer geheel gratis.
Een greep uit het voorlopige programma:
• Session X, coverband, met Nigtevechters, speelde al vaak in ons dorp,
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• Otto Kruiswijk, pianist met GeertJan van Oosten, zang (Nigtevechter
en medeorganisator van ons festival), vertolken bekende songs van o.a.
Ramses Shaffy.
• Piet Wiedijk, pontbaas en zanger van Hollands populair.
• Mick Harren, al ruim 25 jaar timmert Mick aan de weg als entertainer
en zanger van zowel het Engelstalige als het Nederlandstalige repertoire,
Jordanees en bekend van diverse top 40 hits.
• Funtastic, een koor met circa 50 leden, uit Weesp, maar ook met
Nigtevechters, gaat haar première beleven.
• Sjoerd Raaijmakers, singer-songwriter uit Breukelen.
• Nasty Noises, een rock and roll band met Nigtevechtse inbreng.
• Rien van Huisstede, bekende zanger uit Nederhorst den Berg, met
een stem als Joe Cocker.
• En natuurlijk de Nigtevechtse Gelegenheidsband, 100% Nigtevecht
met 100% inzet en overtuiging, nu nog beter.

Achterklap: Jan Wind
Zonder veel geruzie gezellig met elkaar
samenwonen en optrekken zoals met de inkomst
van Sinterklaas, de oranjeweek, klaarstaan voor
elkaar en met iedereen een praatje maken. De
kerk en de sportverenigingen spelen hierbij een
grote rol en voor mij natuurlijk de watersport
vereniging. Voor een klein dorpje is de jachthaven
op een dergelijk mooi plekje toch wel uniek.
Kortom, ik voel me hier thuis.

Op de vraag van Diana Nagel of het uitbaggeren
van de Vecht wel nut heeft, zeg ik ja. Op sommige
plaatsen is hij zeer ondiep en we hebben te maken
met vervuilde grond. Vervuilende industrie heeft
eeuwenlang ongestoord op de Vecht kunnen lozen
en dat is met de huidige milieueisen niet eenvoudig
te verwijderen. Of het nodig is om de gehele Vecht
zo grondig aan te pakken is een andere vraag. Er
is meer vervuilde grond blijven zitten en afgedekt,
kijk alleen al naar de Diemerzeedijk, daar is nu een
park aangelegd. Trouwens, de waterkwaliteit van
de Vecht is de laatste jaren door het stopzetten
van lozingen van de industrie zeer sterk verbeterd.
Waterplanten groeien weer welig en voor zover
ik weet is er geen zwemverbod voor de Vecht
afgegeven. Overigens, volgens de folders van het
Waterschap wordt de Vecht gem. 1 meter dieper
en zou alleen de slappe sliblaag verwijderd worden,
maar ik zie een andere uitvoering.
Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?
Ik werkte bij Rijkswaterstaat in de uitvoering en wel
bij de verbreding van het Amsterdam- Rijnkanaal
en mijn vrouw en ik waren wel opzoek naar een
eigen woning. Bij een inspectie van het kanaal
kwam ik in Nigtevecht terecht en zag daar een
rijkswoning leegstaan. Bij informatie op kantoor
bleek de woning beschikbaar. Dit kwam goed uit
omdat ik steeds noordelijker moest werken voor
het A.R. kanaal. We woonden toen in Jutphaas,
kosten werden bespaard door in Nigtevecht te
gaan wonen.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Er zijn
vele mooie plekjes in ons dorp, maar het fijnste
plekje vind ik bij ons in de tuin achter de heg langs
het A.R.kanaal. Vooral eind van de middag en ‘s
avonds als de zon ondergaat boven het fort. De
mooie luchten en het langs komende scheepvaart
verkeer, die altijd even de hand opsteken, daar kan
ik onder het genot van een korenwijntje echt van
genieten.
Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel?

Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen
vertellen? Geboren in Roermond en vanaf mijn
tiende opgegroeid in Vreeswijk, mijn vrouw komt
uit Jutphaas. Na ons trouwen in 1964 trokken
wij bij haar ouders in, die hadden een grote
woning waar, dat was wel heel bijzonder, de hele
familie woonde. Bovenste verdieping wij, tussen
verdieping opa en oma, beneden verdieping
Letty haar ouders en nog een oma.In Jutphaas is
onze eerste zoon Barteld geboren. In 1968 dus in
Nigtevecht terecht gekomen, waar in 1969 onze
zoon Paul is geboren. Heerlijk vrij vlak bij het water
wat voor mijn hobby, zeilen, goed van pas kwam.
Bootje vlak bij huis in de Vecht en ‘s winters op de
wal in de tuin. Wij woonden toen in een houten
woning waar nu de fam. Cyprowski woont.
Deze woning moest afgebroken worden, de
vergunning liep af. Wij zijn toen op kanaaldijkoost
1 beland waar we nog altijd met plezier wonen.
Ik ben begonnen als tekenaar op een architecten
bureau daarna een paar jaar op een jachtwerf en
tot mijn pensionering heb ik bij Rijkswaterstaat
in de uitvoering als opzichter en directie bij de
verbreding van het A.R.kanaal gewerkt, zeer
interessant en boeiend werk.
Wat was het mooiste moment in je leven?
Er zijn vele mooie momenten. De geijkte familie
momenten zoals trouwen, kinderen, kleinkinderen
zijn schitterend. Maar ook de zeilvakanties op het
IJsselmeer en wadden en onze buitenlandse tripjes
met vrienden zijn niet te vergeten.
Wat is je favoriete muzieknummer? Heel
divers, geen speciaal nummer. Oude jazz ( Louis
Armstrong) en dixieland muziek staan bovenaan,
maar ook naar smartlappen kan ik luisteren en
door mijn vrouw heb ik ook bv. Neil Diamond
weten te waarderen. En als ik alleen ben kan ik
van een viool- of pianoconcert echt genieten.
Wat houd je nu bezig in het nieuws? Het
midden oosten, daar een goede oplossing vinden
blijft een groot probleem. Ook Afrika heeft onze
aandacht hard nodig. En in het westen (en dus ook

hier) de harde criminaliteit, gewapende overvallen,
berovingen e.d. harder aanpakken, gelijk oppakken
en vastzetten en schade en straf bepalen en niet na
verhoor direct weer naar huis sturen.
Je bent één dag burgemeester: wat ga je
veranderen in Nigtevecht? Meer tijd en geld
vrijmaken voor onderhoud aan bestaande bermen,
fiets- en voetpaden in de gemeente en niet aan een
niet urgente fietsbrug. Veiligheid heeft voorrang,
en het aanzicht verpaupert. Ook zou ik proberen
om in Loenen weer een loket open te krijgen, al
is het maar voor een dag, zodat je niet voor elk
wissewasje naar Maarssen moet.
Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen
de volgende keer stellen en waarom? Aan
Jacek Cyprowski onze Poolse buurman. Hoe
beleeft hij het wonen en werken in Nederland en
in het bijzonder het wonen in Nigtevecht.
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