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U heeft er ongetwijfeld ook last van gehad: 

steeds vaker hangt er een enorme gaslucht 

in het dorp. De meest plausibele reden is dat 

deze stankoverlast veroorzaakt wordt door 

ontgassingen op het Amsterdam-Rijnkanaal van 

binnenvaarttankers.

De Amsterdamse haven vertoont een gestage 

groei qua aanvoer olieproducten: meer 

handelaren, meer opslagbedrijven. Er worden 

halfproducten aangevoerd, waar de handelaren 

benzine van maken voor export. Het Amsterdam-

Rijnkanaal is één van de drukst bevaren kanalen 

ter wereld en er is dus veel (tanker) verkeer langs 

Nigtevecht. Als de tankers gelost hebben in de 

haven van Amsterdam en een andersoortige 

lading moeten gaan ophalen, dan krijgt het 

schip de opdracht de ladingtanks te ventileren: 

dit noemt men ontgassen. Het is niet verboden 

in de haven te ontgassen, maar veel schippers 

kiezen ervoor dit in verband met tijdswinst 

varend te doen. En het mag alleen binnen 

bepaalde voorwaarden.

Indien een schip terug geladen wordt met 

hetzelfde product, hoeven de ladingtanks niet 

geventileerd te worden, zogenaamd ‘dedicated 

transport’. Dit zou gelijk de oplossing van het 

probleem zijn, ware het niet dat er dan meer 

capaciteit aan tankers nodig is en dit ook de 

verladers op hogere kosten zou jagen. De tankers 

moeten dan namelijk veelal leeg terugvaren.

Ontgassen is wettelijk toegestaan binnen de 

wetgeving (ADN), maar bijvoorbeeld benzine 

is verboden. In Duitsland en België is het 

ontgassen op vergelijkbare producten sinds kort 

verboden en ook in Nederland gaan stemmen 

op hetzelfde te doen. In de Moerdijk pleit men 

voor een (lokaal) verbod op ontgassen van 

varende schepen, omdat daar de hoeveelheid 

schadelijke stoffen in de lucht vaak hoog is. Dit 

kan problemen met de gezondheid veroorzaken. 

Als op het water benzeen en andere schadelijke 

stoffen vrijkomen, kan daar nu niet tegen worden 

opgetreden. Min of meer dezelfde situatie doet 

zich ons in ziens ook hier voor. Daarnaast is op 

11 september en 18 oktober de brandweer 

uitgerukt met 3 brandweerwagens / 15 man, op 

verdenking van een gaslek. Dit bleek ongegrond: 

de overlast werd inderdaad veroorzaakt door 

ontgassende binnenvaarttankers op het 

Amsterdam Rijnkanaal. Dit is natuurlijk zonde 

van mankracht, tijd en geld.

Wordt het niet eens tijd dit probleem op de 

agenda te zetten bij gemeente Stichtse Vecht 

en de milieudienst? Want hoewel het ons niet 

bekend is of de vrijkomende gassen ook in 

Nigtevecht gezondheidsproblemen kunnen 

veroorzaken, zorgt alleen de stank al voor veel 

overlast. Het is het uitzoeken meer dan waard.

De redactie
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Hey Buuf!
Onze eigen Nigtevechtse schrijfster Sylia de Graaf is gestart met een online 

feuilleton op het internet “Hey Buuf”. De avonturen van Marga, Leonoor, 

Estelle en Peggy. Zo maar ergens in een doodlopende straat. Het is een 

lichtvoetig vervolgverhaal: toegankelijk, met humor, dramatische twists 

en herkenbare gebeurtenissen. Elke week verschijnen er nieuwe verhalen, 

waarin steeds een andere buurvrouw de hoofdrol speelt. Lekker leesbaar 

en extra leuk in de huidige crisistijd: gratis. Dat er in Nigtevecht ook een 

doodlopende straat is en naar verluid een aantal dames uit ons mooie dorpje 

zich in sommige situaties herkennen berust op louter toeval, vermoeden we.

Sylia werkte eerder onder meer als radionieuwslezer en redacteur, en 

publiceerde behalve Diep ook de roman De Zenuwsloper. Daarnaast 

ondersteunde ze de Sleutel 2000 redactie in onze prille opstart.

Waar vind je Hey Buuf!?  

Gewoon via internet op www.heybuuf.nl of via Facebook.

 

Het college van B&W van Stichtse Vecht heeft 

de regels voor het aanlijnen van honden en 

het opruimen van de uitwerpselen bekrachtigt. 

In 2013 begint de gemeente met een 

participatietraject. Samen met bewoners gaat de 

gemeente kijken naar te treffen maatregelen en 

voorzieningen voor het hondenbeleid. 

Sinds de samenvoeging van de gemeenten zijn de 

regels over het uitlaten van honden niet altijd duidelijk 

geweest. Inwoners wisten niet waar de honden los 

mochten lopen, waar ze aangelijnd moesten zijn of 

op welke plekken ze helemaal niet welkom zijn. Ook 

bestond er onduidelijkheid over op welke plekken 

uitwerpselen opgeruimd moesten worden en waar 

niet. Dit leidde bij zowel niet-hondenbezitters als 

hondenbezitters tot ergernis.

Wethouder Piet Ploeg Beheer openbare ruimte: “Met 

het vaststellen van de regels voor het uitlaten van 

honden, is de eerste stap gezet. Nu er duidelijkheid 

is, is er ruimte om te kijken naar voorzieningen en 

maatregelen voor honden en hun baasjes. Vanaf 2013 

gaan we met hondenbezitters en niet-hondenbezitters 

om de tafel om van beide partijen te horen wat hun 

wensen zijn. We zijn immers samen verantwoordelijk 

voor een schone, veilige en prettige leefomgeving.’’

Duidelijke regels

De regels zijn binnen - en buiten de bebouwde 

kom verschillend. Daarnaast zijn er aparte regels 

voor losloopgebieden, hondenspeelplaatsen en 

verbodsgebieden. Deze regels zijn vanaf 28 september 

met een plattegrond te vinden op stichtsevecht.nl > 

Politiek&Bestuur > Lokale regelgeving. 

Buiten de bebouwde kom:

geldt geen opruim- en aanlijnplicht, tenzij het een 

verharde weg of een openbare plaats betreft zoals een 

sportpark of recreatieterrein in gemeentelijk beheer.

Binnen de bebouwde kom:

geldt overal een aanlijnplicht en een opruimplicht. De 

opruimplicht geldt niet als het een hulphond betreft. 

Uitzonderingen: 

In de losloopgebieden geldt geen opruimplicht en 

aanlijnplicht. Op hondenspeelplaatsen mogen honden 

loslopen, maar geldt wel een opruimplicht. Alleen 

voor hulphonden geldt een uitzondering. 

Alle kinderspeelplaatsen, speelweides of zandbakken 

zijn verbodsgebieden: hier mogen geen honden komen. 

Alleen voor hulphonden geldt een uitzondering.  

De redactie

Honden

    Klankbordgroep  

    voor de Dorpsraad
In de vorige editie van de Sleutel 2000 werd al melding gemaakt van het eerste 

overleg van de dorpsraad met de nieuw ingestelde klankbordgroep. Nadat 

in een eerdere editie van de “Sleutel” een oproep werd geplaatst om deel 

te nemen aan de te formeren klankbordgroep heeft de dorpsraad vervolgens 

de Nigtevechtse verenigingen hiervoor benaderd, evenals een aantal bedrijven 

en ook inwoners die eerder blijk gaven van betrokkenheid bii het wel en 

wee van ons dorp. Het resultaat was een 25-tal positieve reacties, met nog 

steeds nieuwe aanmeldingen. Op 12 september jl. werd in het Dorpshuis 

een “kick off” georganiseerd. De samenstelling van deze klankbordgroep en 

het verslag van dit eerste overleg vindt u op de website van de dorpsraad:  

www.dorpsraadnigtevecht.nl.
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Hij komt,  
 hij komt..
Het duurt dan misschien nog bijna een maand, maar zet deze datum 

vast op de kalender! Zaterdag 24 november wordt Sinterklaas 

namelijk weer in Nigtevecht verwacht. Vanaf 12:15 uur kan er bij de 

Loswal geoefend worden met liedjes zingen en rond 12:30 uur zal de 

Stoomboot aanleggen. Enkele Pietermannen hebben al laten weten dat 

ze bezig zijn met hun groot rijbewijs voor de rondrit die hierna gepland 

staat, dus komt dat zien allemaal!

Hierna volgt weer een gezellige middag voor alle kinderen in het 

dorpshuis. Een optreden van een bekende artiest en natuurlijk zal Sint in 

de grote stoel plaatsnemen voor liedjes, zang en dans. Ook zijn er weer 

vele prijzen en prijsjes te winnen in het prijzencircus. De hoofdprijs? Een 

ballonvaart voor 2 personen ter waarde van € 330! Daarnaast nog vele 

andere prijzen (loten kosten 1 euro en zijn verkrijgbaar gedurende de 

dag, in de foyer van het dorpshuis, trekking rond 16:00 uur).

Hebt u de collecte gemist en wilt u toch graag een bijdrage doen 

voor deze dag, dan kan dat natuurlijk. Bij DOB, de Spar en de bakker 

staan collectebussen! Omdat zelfs in deze tijden van crisis Sint niet 

kan zeggen dat hij toch zeker Sinterklaas niet is! Tot 24 november, alle 

hens aan dek!

 

Namens het Sinterklaas comité 

Cora van der Wurff

In de vorige editie en op de website van Sleutel 2000 hebben 

wij een stelling geplaatst waarop u kon stemmen via onze 

website. De stelling luidde: “Om in Nigtevecht voldoende 

woongelegenheid te creëren is hoogbouw aan de Vechtoever 

een goede oplossing”. 

Per 21 oktober zijn er op deze stelling 34 stemmen uitgebracht, 

3 stemmers (13%) zijn het met de stelling eens, 20 stemmers 

(83%) vinden het geen goed idee en 1 stemmer (4%) had 

geen mening.

Er werd ook inhoudelijk gereageerd, hieronder enkele citaten:

“Ik ben het er volledig mee eens dat er eens iets aan dit gebied 

gedaan wordt, het is zo zonde dat dit mooie stukje Nederland er 

zo vervallen uitziet. Ik vind echter ook dat de bebouwing moet 

passen en ik kan me er geen voorstelling van maken dat hogere 

bebouwing dan de huidige dat doet. Vreemd argument trouwens 

van de plannenmakers, je kijkt toch naar de omgeving en niet naar 

een regeltje dat iemand ooit misschien bedacht heeft? Als ik e.e.a. 

probeer te visualiseren, dan zie ik eerst een aantal lage woonboten, 

dan een appartementencomplex van 4 (?) woonlagen en dan weer 

laagbouw. Nee, dat vind ik niet mooi“

“Het argument van de plannenmakers is als volgt: lintbebouwing 

buitendijks langs de Vecht begint en eindigt met een groot gebouw! 

Als ik de hele Vechtoever van Muiden naar Utrecht naga, dan kom ik 

nergens aan het eind of begin van lintbebouwing een groot gebouw 

tegen! Dit argument van de plannenmakers is dus alleen maar op 

hun portemonnee gebaseerd en niet op deze prachtige omgeving 

met laagbouw”

Wij hopen dat deze uitslag voor de gemeente mede aanleiding is om 

nog eens heel kritisch te kijken naar de toekomstige ontwikkeling 

van de Vechtoever.

Nieuwe stelling
Op de website www.sleutel2000.nl staat een nieuwe stelling, 

waarop u kunt stemmen en reageren. Deze luidt:

“Nigtevechters willen een oude traditie in ere herstellen en 

kijken uit naar een kerstboomverbranding in januari 2013”

Uitslag vorige stelling 

Statiegeld
Bewaar vanaf nu tot zaterdag 5 januari 2013 al 

uw statiegeldflessen. Wij halen ze bij u thuis op. 

De opbrengst is voor diverse jeugdactiviteiten van  

v.v. DOB. Vorig jaar zamelde u 905 euro in. Gaan wij 

daar dit jaar overheen? Ja toch! 

De jeugd van Voetbalvereniging DOB
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After-Summer-Party Flambouw
Het nieuwe schooljaar van de Flambouw is in vliegende start begonnen wat betreft de activiteiten 

georganiseerd door de oudercommissie. Op vrijdag 14 september jl. stond de After-Summer-Party 

gepland, dit jaar in Afrikaanse sferen. Bij aankomst kwamen de kruidige geuren van de Afrikaanse ‘braai’, 

begeleid door de drums van de Djembee je al tegemoet. Voor de liefhebbers was er immers gelegenheid 

deel te nemen aan een Djembee workshop. Deze sessies werden zeer druk bezocht en waren een groot 

succes. Patrick Costello, toch vooral gewend aan American BBQ, draaide zijn hand er niet voor om om de 

speciaal door onze Weesper slager Maarten van Donk, gedraaide Zuid-Afrikaanse ‘boerewors’ van een 

gebruind velletje te voorzien. Uiteraard waren er ook drankjes van Afrikaanse origine. Zo werd speciaal 

bier geïmporteerd en spraken de Afrikaanse wijnen voor zich. Het plaatje werd gecompleteerd door een 

heuse Landrover, het vervoermiddel bij uitstek voor de Afrikaanse bush. Hierin, -op of -onder kon je je 

laten vastleggen op de gevoelige plaat. In een met kleurrijke doeken aangeklede ambiance werden vele 

vakantieavonturen besproken. Het was nog lang onrustig in de Dorpsstraat.

Namens de oudercommissie van de Flambouw,

Rob Bekker

Onderlinge 
wedstrijden DAW
Zondag 30 september jl. konden alle jongens en 

meiden die op woensdagmiddag gymles volgen 

bij DAW weer laten zien wat ze in huis hebben. 

Vaders, moeders, opa’s, oma’s en iedereen die 

belangstelling had, konden kijken naar hun 

oefeningen op het paard, de brug, de kast en de 

lange mat. Het werd een spannende, maar ook 

ontspannen middag voor iedereen. De dansers 

van Zumbatomic gaven een spetterend optreden 

terwijl de jury alle punten bekeek. Er waren bij de 

jongens en de meiden heel wat prijzen te verdelen 

en Andrea Griffioen had dit jaar het hoogst aantal 

punten. Zij mocht dan ook de DAW wisselbeker 

meenemen. Voor iedereen was er een medaille 

en een diploma. Wil je ook eens een proefles 

volgen, kijk dan op www.daw-nigtevecht.nl 

voor de juiste tijden. Je bent van harte welkom! 

 

DAW

EHBO beginners-
cursus 2012
De KNV EHBO afdeling Vreeland is van plan om 

in het najaar een beginnerscursus EHBO te gaan 

geven. De hartreanimatie en het bedienen van de 

AED (Automatische Externe Defibrillator) wordt 

ook aangeleerd. De cursus bestaat uit 12 lessen en 

wordt gegeven op de donderdagavond van 20:00 

uur tot 22.00 uur in het Dorpshuis in Vreeland. 

De kosten bedragen 195 euro, dit is inclusief het 

lesmateriaal en het examen (deelname is niet 

verplicht). Sommige ziektekostenverzekeraars 

vergoeden (een deel van) de kosten. Bij tien 

deelnemers starten we in november 2012. Bent 

u geïnteresseerd, kijk dan op de website: www.

ehbo-vreeland.nl, voor een aanmeldingsformulier 

en een overzicht van de lesavonden. 

Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen 

met Henk Griffioen, tel. 0294-231846 of Elly 

Schot, tel. 0294-234508. 

 Beschuit  
     met muisjes

Tyler, geboren  

16-9-2012, zoon van 

Milan en Malou Clement

Jort, geboren  

27-9-2012, zoon van  

Vincent en Annebeth Meij

Bram, geboren  

6-9-2012, zoon  

van Bas en Froukje
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Al vele jaren is het dorpshuis in Nigtevecht de 

plek waar vele Nigtevechters elkaar het gehele 

jaar door treffen voor de meest uiteenlopende 

activiteiten. Of het nu om een sportieve activiteit 

gaat of om een vergadering, een feestavond of 

cabaret, eigenlijk gebeurt er te veel om op te 

noemen op deze centrale plek in ons dorp. Dit 

jaar was het 50 jaar geleden dat het toenmalige 

bestuur de “Stichting Dorpshuis Nigtevecht” 

heeft opgericht en in oktober 2014 zullen we 

samen met u het feit vieren dat 50 jaar geleden 

het dorpshuis als locatie ook daadwerkelijk in 

gebruik werd genomen.

Om met de tijd van alle dag mee te gaan is er een 

paar jaar geleden een grote metamorfose geweest 

in onze barruimte, zodat deze nog meer sfeer en 

gezelligheid kreeg. Ook deze zomer is er weer flink 

geïnvesteerd, er is namelijk vanaf de entree tot 

aan de kleedkamers een compleet nieuwe vloer 

gekomen. Op dit moment wordt en nog een plan 

van aanpak gemaakt om al het schilderwerk aan te 

pakken en de vergaderzaal een nieuwe uitstraling 

te geven. En als u in de avond nog een rondje 

loopt terwijl het alweer steeds vroeger donker 

wordt, zult u zien dat wij prachtige verlichting 

hebben aangebracht aan de gevel bij de entree. 

Maar dat is nog niet alles, vanaf 1 oktober jl. is het 

dorpshuis ook een officiële trouwlocatie van de 

gemeente Stichtse Vecht geworden. Dit betekent 

dat er op onze locatie ook echt getrouwd kan 

gaan worden! De gemeente wilde graag de 

diverse trouwlocaties die er al waren, uitbreiden 

over de verschillende kernen en na beoordeeld te 

zijn op de diverse criteria is ons dorpshuis officieel 

benoemd. Dus wie plannen heeft om binnenkort 

in het huwelijksbootje te stappen kan dit nu 

allemaal in Nigtevecht zelf laten gebeuren. Van 

de plechtigheid tot het feest, alles kan door ons 

verzorgd worden.

Wij hopen u allen nog vele malen in ons dorpshuis 

te mogen ontvangen en zullen er alles aan doen 

om ook uw activiteit of bijeenkomst perfect te 

laten verlopen. Mocht u interesse hebben in onze 

mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact met 

ons op.

Bezoek ook onze geheel vernieuwde website: 

www.dorpshuis-nigtevecht.nl. 

Bestuur en medewerkers Dorpshuis 

Nigtevecht

Klaar voor de toekomst

Praat mee met 
burgemeester  
en wethouders
Het College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Stichtse Vecht is momenteel 

bezig met een tour langs de 12 dorpskernen 

van deze gemeente. Op 20 november (tussen 

16.00 - 18.00 uur) doet men hierbij Nigtevecht 

aan. In het Dorpshuis bestaat voor iedereen 

die bij Nigtevecht betrokken is, gelegenheid 

mee te denken en te praten over de kansen en 

bedreigingen voor Nigtevecht als kleine dorpskern 

binnen de gemeente. Het beleid van Stichtse Vecht 

is gericht op het behouden van de “eigenheid” 

van de diverse kernen. Het is dus van groot belang 

de kracht van Nigtevecht en de behoeften om die 

kracht te vergroten aan te geven. Alle inwoners 

van en betrokkenen bij Nigtevecht nodigen wij dan 

ook van harte uit de bijeenkomst in het Dorpshuis 

op 20 november bij te wonen! Meld u aan op 

info@dorpsraadnigtevecht.nl en laat uw mening 

niet verloren gaan!

 

Dorpsraad

Tinus
Tinus is niet meer onder ons. Deze boodschap vernam ik tijdens de laatste redactievergadering 

waarbij mij ook duidelijk werd dat de uitvaart al had plaats gevonden. Het kwam met een 

schok bij mij binnen. Tinus is er niet meer. De man die de laatste jaren in zijn elektrische karretje 

door ons dorp scheurde, die vóór openingstijd al voor de Attent stond te wachten om zijn 

kratje lege flessen in te ruilen voor een beter gevuld exemplaar.

Tinus die in het rijtje thuis hoort van Tijl, Willem en moeke van de Wetering, Aaltje en andere 

markante dorpsgenoten. Alle personen die zich kenmerk(t)en door vooral eigen te zijn en niet 

met de meute mee te lopen. Tinus hoort bij Nigtevecht sinds hij jaren geleden bij pompstation 

alias supermarkt  Bets in het kleine huisje aan de Vecht woonde. Samen met Ankie. Een bijzonder 

stel dat zowel in leeftijd, geestelijke en fysieke gesteldheid volledig van elkaar verschilden. Tinus 

op de scooter met Ankie achterop, gelijk een steigerend paard, op weg naar de snackbar van 

Nico en Marian in de Dorpsstraat.

Ja, Tinus kende ik al zo’n 30 jaar. Nou ja kende. Echt kennen klopt niet. Je groette Tinus altijd 

en hij gromde terug. Ik weet dat hij geen gepest tolereerde, zeker toen hij nog samen met 

Ankie was. Ik weet dat hij hard kon rennen voor een oudere man toen hij achter ons aan kwam 

omdat we wél pestten. Ik weet dat Tinus altijd mopperde over ‘dat verrekte poot’. Ik weet dat 

hij niet tegen uitvaarten kon. Ik weet dat hij daarom die van mijn vader oversloeg. Ik weet niet 

of Tinus aardig was. Ik weet niet of Tinus eenzaam was de laatste jaren. Ik kende Tinus eigenlijk 

helemaal niet. Ik weet wel dat Tinus niet meer bij ons is….en dat is heel jammer.

Rob Thijssen
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Samenwoonschool  
eind 2013 klaar?
Het blijft ons maar bezighouden: hoe staat het nu met de plannen 

voor een samenwoonschool in Nigtevecht? Daarom hebben we recent 

weer eens contact gezocht met de gemeente Stichtse Vecht. Daar werd 

ons verteld dat er in ieder geval in week 43 (eind oktober) bestuurlijk 

overleg zal plaatsvinden om de definitieve tekeningen van de herziene 

samenwoonschool te laten goedkeuren door de besturen van de 

scholen en de kinderopvang. Daarna zal de architect aan de slag gaan 

met de formele aanvraag omgevingsvergunning en het maken van het 

bestek. Het ligt in de planning om de aanbesteding nog dit jaar te laten 

plaatsvinden. Men hoopt dat de samenwoonschool eind 2013 dan 

eindelijk klaar zal zijn.

De redactie

Bouw 
Oostkanaaldijk
In 2007 speelde de verhuizing van de Firma Driessen van 

Vreeland naar de Oostkanaaldijk. Driessen verwerkt zaken als 

bomen tot biomassa. Een groep bewoners van voornamelijk 

de Vreelandseweg maakten zich zorgen toen bleek dat de 

milieuvergunningaanvraag door Driessen bij de Provincie 

beduidend zwaarder was dan de huidige vergunning. Nu, vijf jaar 

later zal er een boerenbedrijf met woonhuis komen. De bouw 

is ondertussen begonnen. Zie hier alvast de contouren van de 

nieuwe situatie. Zo is de relatieve rust teruggekeerd en zal de 

plek als vanouds weer een boerenbestemming hebben. Alsof er 

niets gebeurd is.

De redactie

Modeshow  
in het dorpshuis

 

Op maandag 29 oktober zal Justina Mode haar laatste 

modeshow presenteren in het dorpshuis, aanvang 14.00 

uur. Aansluitend is er gelegenheid tot passen en kopen met 

minimaal 50% korting op de gehele collectie. Toegang en een 

kopje koffie met iets lekkers zijn gratis.

Justina Mode is al sinds 1979 gespecialiseerd in kleding voor 

dames van ca. 50 – 110 jaar en heeft een uitgebreide najaars- en 

wintercollectie 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, Sommermann 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. 

Aan het eind van dit jaar stopt Justina Mode na 33 jaar met 

haar activiteiten. U kunt dus nog éénmalig profiteren van 

het voordeel dat zij haar klanten in het Dorpshuis aanbiedt. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

Hannie Udo of Peter Zandbergen van Justina Mode,  

telefoon 0294-254213.

 

 

Cabaret 
dubbelvoorstelling
Zaterdag 1 december is er een dubbelvoorstelling in het Dorpshuis.  

Twee voorstellingen op één avond. 

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 en alleen al daarom geeft ze haar publiek geen kans in te 

zakken. Alertheid is dus noodzakelijk! Met Syndroom van Zeben stopt zij 

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

En daarnaast drumt ze ook nog eens en speelt ze gitaar.

Poolvogel maakt een uitdagende mix van muzikaal, fysiek en 

absurdistisch cabaret. Telkens als je verwacht op het verkeerde been 

gezet te worden, slaat de groep tóch de voorspelbare weg in. Bij het 

schrijven en produceren werd Poolvogel begeleid door Peter Heerschop 

en Viggo Waas. Peter over Poolvogel: “Ze zijn slim, grappig, vreemd 

en toch heel aanraakbaar. Kom er nog maar eens om. Een groep. En 

nog echt goed ook. Je kunt er maar het best vanaf het begin bij zijn 

geweest.”

Voor deze én de andere voorstellingen zijn nog kaarten 

verkrijgbaar, telefonisch reserveren op 252506, via de website 

www.cabaret-nigtevecht.nl kan ook gereserveerd worden. 

Kaarten zijn ook verkrijgbaar in de Dorpsstraat 3, bij de twee 

sigarenmagazijnen in Loenen en bij Cha Cha Damesmode in 

Weesp. En het cabaret is nu ook op Facebook  te vinden: http://

www.facebook.com/#!/GymtheaterNigtevecht.

Ben Goes
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China Town
Op de derde vrijdag in september voltrok zich een 

metamorfose van het schoolplein van de Tweemaster. 

Tijdens de lesuren werd er druk getimmerd en geknutseld, 

en toen de leerlingen om drie uur naar buiten kwamen 

was het schoolplein omgetoverd tot een echte China 

Town, met midden op het schoolplein een heuse Pagode. 

Al gauw vulde het plein zich met prachtig geschminkte 

geisha’s, Kung Fu fighters, maoïsten en Ninja’s.

Alle kinderen van het dorp waren welkom om mee te doen 

aan de Chinese spelen zoals een drakenrace of kalligraferen. 

Door alle spellen mee te doen verdienden ze behalve een 

zak kroepoek ook een prachtig Chinees zakje met daarin 

twee geluksmuntjes. Na een uur spelen klonk er plotseling 

spannende Chinese muziek, en betrad een grote oranje 

leeuw het schoolplein. Een traditionele Leeuwendans werd 

uitgevoerd door een Amsterdamse dansgroep en zij deden dat 

zo overtuigend dat enkele peuters het op een brullen zetten. 

Daarna deelde de Kung Fu Master uit Amsterdam de geheimen 

van zijn kunsten met de kinderen. Ondertussen konden de 

hongerige bezoekers van het spektakel hun buiken vullen met 

loempiaatjes, saté en andere Oosterse hapjes. Met stokjes eten 

was gelukkig niet verplicht. En tussen alle Chinese attributen 

stond een prachtige Hollandse fiets te pronken. Deze was 

beschikbaar gesteld voor de loterij door Cortina fietsen, zodat 

de loten als warme broodjes over de toonbank gingen. Een 

oerkreet steeg dan ook op uit de keel van Kamil Cyprowski, 

toen hij zijn nummer omgeroepen hoorde worden. Gelukkig 

waren er nog 150 andere prijzen en prijsjes voor de kinderen 

die minder geluk hadden dan Kamil. En ook de ouderraad prees 

zich gelukkig toen er met de spontane hulp van vele bezoekers 

in een uurtje tijd China Town weer werd omgetoverd in het 

oude vertrouwde schoolplein.

In de toekomst wil het college van B&W de huidige vier afscheidings-

stations terugbrengen tot één centrale locatie voor de hele gemeente 

Stichtse Vecht. Het afvalscheidingsstation moet dan wel een moderne 

milieustraat hebben, waar inwoners op een duurzame, eenvoudige, 

klantvriendelijke  en efficiënte manier hun afval gescheiden kunnen 

aanbieden. 

In gemeente Stichtse Vecht bevinden zich op dit moment vier 

afvalscheidingstations. Deze situatie is niet ideaal. De vier huidige 

afvalscheidingsstations zijn verouderd en de staat van het onderhoud 

is matig. De stations voldoen niet meer aan de landelijke voorschriften. 

Bij het ene station mag een bepaalde soort afval worden weggebracht, 

terwijl dat bij het andere station niet kan omdat de faciliteiten daarvoor 

niet aanwezig zijn. Dat is verwarrend voor inwoners die gebruik maken 

van één van de afvalscheidingsstations. 

Om minimaal te kunnen voldoen aan de landelijke voorschriften is veel 

geld nodig.  Zo’n investering  in de huidige stations is eigenlijk niet 

meer rendabel. Het college kiest er dan ook voor om in de toekomst 

de vier afvalscheidingsstations terug te brengen tot één goed uitgerust 

afvalscheidingsstation op een centrale locatie in onze gemeente. Waar 

een nieuw afvalscheidingsstation zou kunnen komen moet nog nader 

worden onderzocht.  

Wethouder Afval Piet Ploeg: “We laten onderzoek doen naar het 

verminderen van het aantal locaties en de gewenste faciliteiten voor 

het nieuwe afvalstation. Natuurlijk betekent één centrale locatie voor 

sommige inwoners dat ze iets verder moeten rijden dan zij nu gewend 

zijn. Maar door de moderne inrichting met een ‘milieustraat’ wordt het 

wegbrengen van afval dan wel veel makkelijker en sneller. Het nieuwe 

afvalstation moet duurzaam en klantvriendelijk zijn voor onze inwoners 

en op een efficiënte wijze de afvalstromen scheiden. Ter vergelijking: 

gemeenten als Veenendaal (62.849 inwoners) en Zeist (61.258 inwoners) 

beschikken eveneens over één afvalscheidingsstation.”

Het college laat de mogelijkheid voor één afvalscheidingsstation in 

Stichtse Vecht nader onderzoeken. De uitkomst van het onderzoek 

wordt voorgelegd aan de gemeenteraadsleden in de werksessie van 

oktober 2012. 

De redactie

Afvalscheiding- 
stations
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 8 december 2012 
Verschijningsdatum: 21 december 2012

De vraag van Jacek aan u was: Ik wil graag 

over je werk horen, waarom heb je gekozen 

voor een bloemenzaak? Omdat ik er vanaf mijn 

14e jaar met een zaterdagbaantje er erg door 

geïnspireerd werd, niet alleen door de bloemen, 

maar uiteindelijk ook door het hele inkoop- en 

verkoopverhaal erachter. Het is en blijft daarom 

nog steeds na 20 jaar een uitdaging. Elke dag 

weer.

Hoe bent u in Nigtevecht terecht gekomen? 

Doordat ik met de stal stond op de zaterdag-

ochtend, was ik zoals dat heet economisch 

gebonden met het dorp, wat resulteerde in een 

mooie woning op de Nieuweweg.

Wat is uw favoriete plek in Nigtevecht?

Er zijn zoveel mooie plekjes in het dorp , maar wat 

dacht je van mijn eigen stek op zaterdagochtend. 

Is dat uniek of niet?

Wat is voor u het Nigtevechtse gevoel? 

De zaterdagochtend als men elkaar treft en 

alle gebeurtenissen worden doorgenomen. De 

aankomende vakanties worden besproken, de 

huizenverkoop, kortom alle roddels passeren de 

revue en ondertussen staan de klanten te wachten 

op hun boeket. Vaak wordt er daarom gevraagd 

om een koffiecorner. Al met al erg gezellig.

Wat zou u Nigtevecht over uzelf willen 

vertellen? Dat ik 48 jaar geleden geboren 

ben in Amsterdam (wat je niet hoort). Na de 

bloemistenopleiding heb ik vijf jaar in het leger 

gezeten als KVV-er om ervoor te zorgen dat ik 

met de premie mijn eigen winkel kon starten. 

Ik kon een winkel overnemen. De kleur groen 

bleef ik daarom trouw, al kwam er iets meer bij 

kijken. En nu na 20 jaar terugkijkend, zou ik het 

zo weer overdoen, een groot gelukkig mens!

Wat was het mooiste moment in uw leven? 

Uiteraard de geboorte van mijn twee sportieve 

zoons Barro en Dimitri, het is en blijft het 

mooiste wat er is.

Wat is uw favoriete muziek nummer en 

waarom dit nummer? Ik ben een fervent 

aanhanger van Hubert Mol, de DJ van Radio M 

Utrecht. Hij  draait alles waar ik van hou, van de 

jaren 70 tot aan heden. Sinatra, Aznavour, Eros, 

Boccelli, heerlijk om dit alles mee te fluiten als 

ik in de auto zit. Maar er is één nummer waar ik 

kippenvel van krijg, en dat is: Vlieg met me mee 

van Trijntje Oosterhuis.

Wat houdt u nu bezig in het nieuws? 

De politiek , ik ben erg benieuwd wat er gaat 

gebeuren met het nieuwe kabinet. Moeten 

we nog meer bloeden voor de fouten van een 

ander? Kunnen we ons huis nog wel betalen 

over een aantal jaren? Ik heb hier elke zaterdag 

dan ook leuke discussies over met Ome Henk 

Otten.

Achterklap: Arjan Konincks
U bent één dag burgemeester, wat gaat u 

veranderen in Nigtevecht? Eindelijk, meteen de 

bosschages achter mijn stal weghalen en er een 

jeu de boulle baan van maken. Wat banken er 

omheen en de ouderen kunnen onder het genot 

van een spel heerlijk de hele wereld voorbij zien 

komen. Drie vliegen in één klap!

Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen 

de volgende keer stellen en waarom?

Aan de kwajongen uit de advocatuur, Geertjan 

van Oosten.

Welke vraag stelt u aan Geertjan van Oosten? 

Geertjan, met jouw zakelijke instinct had je 

gemakkelijk een tweede Albert Heijn kunnen 

worden. Toch het mooie, maar moeilijke vak van 

advocaat gekozen. Leg dit eens nader uit.

COLOFON
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