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Samenwerken en samenwonen
in nieuwe school in Nigtevecht
interieur begane grond
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Maandag 4 maart hebben de toekomstige
gebruikers van de samenwoonschool in
Nigtevecht (het bestuur van de Flambouw, de
Tweemaster en Kinderopvang Kidswereld) en
de gemeente Stichtse Vecht ingestemd met de
nieuwe tekeningen van het voorlopig ontwerp
voor de realisering van het nieuwe schoolgebouw
aan de Petersburg.

een heel ander gebouw te ontwerpen. Alle
partners zijn het er over eens dat het nieuwe
gebouw een aanwinst zal zijn voor Nigtevecht.
Grote toegevoegde waarde is dat met de realisatie
van dit schoolgebouw een toekomstbestendig
leerplein tot stand wordt gebracht. (een ruimte
op een school waar scholieren zelfstandig of
docentgestuurd kunnen werken) .

Ondanks dat de architect qua vormgeving dicht
bij het eerdere bouwplan is gebleven, is hij er in
geslaagd voor wat betreft het gebruikersconcept

De architect zal nu de voorlopige plannen
omzetten in een definitief ontwerp. Op 17
april vindt een laatste bestuurlijk overleg plaats

over de dan aangepaste tekeningen waarna
de omgevingsvergunning-procedure en aanbesteding formeel kan worden gestart.
De tekeningen van het voorlopige ontwerp
geven een goede indruk van hoe de toekomstige
samenwoonschool eruit zal gaan zien. Let wel:
het gaat hier om voorlopige tekeningen, de
definitieve tekeningen zouden nog van deze
voorlopige tekeningen af kunnen wijken.
De redactie

DAW jongens in de prijzen
Tijdens de regionale gymfinales in Wilnis zijn de jongens van DAW in de categorie 6-8 jaar maar liefst
2e geworden! Voor een kleine vereniging als DAW is dit echt een hele prestatie. De jongens hebben
het in hun nieuwe pakken echt heel goed gedaan en kregen verdiend een zilveren trofee mee naar
huis. De meisjes 6-8 jaar en 9-11 jaar hadden ook de finale gehaald, maar vielen op enkele tienden
van punten echt net buiten de medailles. We zijn trots op onze gymnasten!
De redactie

Woningstichting Wuta • Van Zadelhoff interim- en verandermanagement • ALLSAFE Mini Opslag
• Franssen Corporate Finance • Compromis Tankvaart BV • Sprotrans Tankvaart & transport
• Kidswereld • www.geboortewinkel.nl • Avalancha IT ICT dienstverlening • EDM Media • Sparkling
Strategy & Finance • HC Schoonhoven VOF Technische Installatie • PBH Techniek • Uitjes.nl
• Statenjacht ‘de Utrecht’ • Sloepen-lunch

Stelling
De vorige stelling luidde: “30 km/uur moet streng worden gehandhaafd en te
hard rijden moet hard bestraft.” Per 10 april zijn er op deze stelling 21 stemmen
uitgebracht, 18 stemmers (86%) vinden het vanzelfsprekend, 3 stemmers (14%)
zeggen dat er hogere prioriteiten zijn waar de politie zich eerst op moet richten.
Een reacties van één van de 18 stemmers luidt: Vanzelfsprekend
“Wij wonen aan de Raadhuisstraat. Ondanks de drempels bij de ingang van deze straat
en bij de Jhr. Huijdecoperstraat wordt er veel te hard gereden. Huisdieren worden hier
aangereden en zelfs doodgereden. Tweemaal is een lantaarnpaal omver gereden, eenmaal
een auto over de kop geslagen. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar een volgende
keer kan het wel eens fataal zijn. Er is een afspraak gemaakt om in dit hele dorp niet
harder dan 30 km te rijden. Laat iedereen zich daaraan houden. Een extra verkeersdrempel
zou wellicht een verbetering geven.”

Nieuwe stelling
Openbaar vervoer in Nigtevecht voldoende?

Wapen van
Nigtevecht
verbouwd!
Na een verbouwing van een paar weken
is het Wapen van Nigtevecht recent weer
geopend voor iedereen die een drankje wil
komen drinken of een hapje wil komen eten.
Het plafond en de muren van het pand zijn
opgeknapt en geschilderd, er zijn nieuwe
stoelen en tafels aangeschaft en er is een
vernieuwde glassticker aangebracht op het
raam aan de straatzijde van het pand. Het
eetcafé oogt weer helemaal fris, klaar voor de
zomer.
Per 1 april is de zomeropenstelling van het
Wapen van Nigtevecht weer van kracht. Dit
betekent dat ‘het Wapen’ op elke dag (behalve
op maandag) vanaf 12 uur is geopend. Tevens
is de menukaart hier en daar aangepast aan
het zomerseizoen.

Op de website www.sleutel2000.nl staat een nieuwe stelling, waarop u kunt
stemmen en reageren. Een belangrijk deel van de Nigtevechtse bevolking is
aangewezen op openbaar vervoer. De huidige dienstregeling en capaciteit is voor
deze groep nogal beperkt. Daarom is de volgende stelling: “Het openbaar vervoer
in Nigtevecht is beneden de maat.” U kunt uw stem ook motiveren in de ruimte
die daarvoor is.

Boekenkas(t)
voor school!
Iedereen heeft thuis uitgelezen boeken: exemplaren die niet zijn bevallen, waar de kinderen zijn
uitgegroeid of die u niet wilt herlezen. Vaak geeft u deze boeken weg, of brengt u ze wellicht naar een
kringloopwinkel. Vanaf nu kunt u deze boeken inleveren bij de Flambouw.
U kunt uw overbleven boeken voor kinderen en volwassenen bij school afgeven. In de school bevinden
zich een aantal boekenrekken in de aula. U kunt de boeken in de boekenrekken plaatsen, of ze inleveren
in het lokaal van groep 8. Kinderen en volwassenen uit het hele dorp kunnen op school deze tweedehands
boeken aanschaffen. (1 euro voor een boek voor volwassenen, 0,50 cent voor een kinderboek)
Met de opbrengst hopen we voor school zitjes voor een leeshoek bij elkaar te sparen.
Het is de bedoeling dat het een doorlopende activiteit wordt, u kunt altijd uw boeken komen
brengen en kopen. De boekenkas(t) is voor het hele dorp geopend op ma, di, do en vrij om
15.00 uur en op woensdag om 12.30, zolang er iemand in school is. Dus zoekt u nog een lekker
boek, kom naar De Flambouw!
Annelieke Sijbesma
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Wij willen iedereen enorm
bedanken voor alle berichten
en steun die we hebben
gekregen na het overlijden
van onze Piet. Alle aandacht
en condoleances hebben ons
diep geraakt en zijn een steun
voor ons om dit onverwachte
en pijnlijke verlies te kunnen
verwerken.
Familie Wiedijk

Kinderkoor
Wist u dat Nigtevecht een heus
kinderkoor heeft? Elke donderdagmiddag wordt er, direct uit school,
gerepeteerd in het Verenigingsgebouw aan de Dorps-straat. Dus
kijk je altijd naar The Voice? Zou

Met het overlijden van Piet Wiedijk raakten
we in ons dorp een markante Nigtevechter
kwijt. Veel te jong en onverwacht. Er
ging letterlijk een schok door het dorp en
iedereen had het er over. Zelf realiseerde ik
me dat onze pontbaas op weg was naar een
mooi jubileum. De huidige pontverbinding
bestaat namelijk 25 jaar. Tien jaar geleden
portretteerde ik hem met zijn onafscheidelijke
collega Cor Rensenbrink. Binnen 12 maanden
zijn ze er beiden niet meer. Als eerbetoon
volgen hier een paar hoogtepunten uit het
portret van toen.

Informatie:
Wanneer: donderdagmiddag
15.15 uur tot 16.15 uur
(vanaf 15 uur limonade)

Mei 1988 werd de fietspont verbinding met
Nederhorst gestart. “Pal voor het Europees
Kampioenschap voetbal”, weet Piet Wiedijk zich
nog te herinneren, terwijl hij ontspannen op één
van de bankjes in het park zit. Cor Rensenbrink,
Piet’s eerste reserve zit op de steiger. Uitgerekend
op de dag van het portret is het regenachtig, in
tegenstelling tot de dagen ervoor. Het prachtige
voorjaar zorgt bij de mannen voor veel wandelaars
en fietsers om de oversteek over de Vecht te
maken. Op een zonnige dag passeren gemiddeld
ruim 700 personen. Dat lijkt hard werken.
“Werken is het niet, je moet er zijn,” voegt Cor me
toe. Beide heren hebben het al 15 jaar goed naar
hun zin op de pont.

Waar: Verenigingsgebouw
Dirigent: Hugo de Graaff
Leeftijd: basisschoolleeftijd
Kosten: € 120 per seizoen.
Tweede kind van een gezin
betaalt de helft.
Meer weten: tel. 254260 of
marieke.vanderbijl14@gmail.com

Ik vraag Piet hoe ze bij hem terecht zijn gekomen
voor de klus. “Ik was bij voetbalvereniging D.O.B.
leider van het jeugdteam waar de zoon van
burgermeester Spoelstra speelde. Hij benaderde
mij. Ik was erg geïnteresseerd.” In het begin
was de pont hand aangedreven met een slinger.
Dat was erg zwaar. “De oplossing zat in een

je ook graag goed willen kunnen
zingen? Zing je altijd onder de
douche of in je kamer? Hou je van
optreden? Kom dan gerust eens een
kijkje nemen!! Iedereen is van harte
welkom!!
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Eerbetoon pontbazen
maaimachinemotortje. Elke avond moesten we het
jerrycannetje met brandstof van de pont afhalen.
Het scheelde wel, want door de slinger had ik veel
last van mijn armen en schouder.”
“Mij gebeurt het nooit, maar Cor heeft wel eens
een gebroken kabel gehad.” (De pont vaart
tussen de beide oevers over een kabelverbinding.
PT) Lachend vertelt Cor het verhaal van twee
Amsterdamse dames, die zich op de pont bevonden
toen het gebeurde. “Wat een rare afstap, hoe
krijg ik mijn fiets nou op de kant,” beet de vrouw
Cor toe, toen de pont enkele meters vanaf de
gebruikelijke aanlegplaats tegen de aanlegsteiger
lag. “Dat klopt, mevrouw, we hadden ook dáár
terecht moeten komen”. Piet had een keer in de
winter een fietser, die aankwam rijden en waarvan
zijn rem niet goed werkte. “Die maakte dus een
duik in het water. En dat was koud, dat kun je je
wel voorstellen.” Aan Piet’s pretoogjes zie je dat
hij het in zijn gedachten weer ziet gebeuren.
“Het is een belangrijke verbinding geworden en
mag daarom nooit verdwijnen”. Cor wijst me op
de vele mensen uit Nederhorst en Nigtevecht die
voor hun woon en werkverkeer gebruik maken
van de pont. “Mensen van onder andere het
AMC en Solvay, maar ook schoolkinderen maken
de oversteek. Ik heb veel bewondering voor die
brugklassers die op de fiets 15 kilometer heen en
weer terug moeten fietsen. Deden wij ook wel,
maar toch.” En natuurlijk de vele toeristen. De
pont staat ook in veel fiets- en wandelroutes. Bij
puzzeltochten staat hier vaak een controlepost.
Dat is vaak erg gezellig”.
Pieter Tammens

Geen fietsbrug Geitenkamp en Punt
Op 8 maart is besloten door de
verantwoordelijke bestuurders dat de
locaties Geitenkamp en de Punt defitief
afvallen als locatie voor de geplande
fietsbrug over het ARK. De Geitenkamp is
verworpen wegens ontbrekend draagvlak
bij de Nigtevechters en de Punt vanwege
een geraamde kostenoverschrijding van € 7
miljoen.

Werksessie 1: dinsdag 2 april
Er zijn 2 locatiegebieden benoemd waarbinnen de
brug over het kanaal zou kunnen komen.
• Vaststellen van de criteria.
• Eerste onderzoek naar de aanlandingen van de
brug op de verschillende locaties.
Deze aanlandingen worden na werksessie 1 door
ontwerpers op vergelijkbare wijze uitgewerkt en
de kosten globaal geraamd.

De projectgroep fietsbrug heeft nu werk- en
inloopsessies gepland om een locatie ten noorden
of ten zuiden van Nigtevecht te bepalen. Dit
doen ze met de 2 provincies en 2 gemeenten,
Natuurmonumenten, Fietsersbond, Spaar het

Werksessie 2: donderdag 25 april
Op basis van de uitwerkingen van sessie 1 lopen
de deelnemers alle voorliggende varianten langs
om aspecten te benoemen die nader onderzocht
of uitgewerkt moeten worden en om de voor-

Gein, de dorpsraad, klankbordgroep fietsbrug,
LTO en bewoners Geitenkamp.

en nadelen van de verschillende varianten te
benoemen.

Om een locatie te bepalen en het dorp te
informeren gaat de projectgroep 3 werksessies en
2 inloopavonden organiseren. De inloopsessies
zijn toegankelijk voor alle Nigtevechters.

Inloopavond 1: donderdag 16 mei
– iedereen welkom
Belangstellenden worden uitgenodigd om de
resultaten van de eerste twee werksessies te
bekijken. Zij kunnen vragen stellen, het werk
desgewenst aanvullen of extra voor- en nadelen
benoemen. Doelstelling is een zo groot mogelijke

De procedure is hierna beschreven.

participatie van de belangstellenden in het
proces.
Werksessie 3: woensdag 22 mei
Op basis van de inloopavond wordt de beoordeling
waar nodig aangepast en vastgesteld.
De criteria worden gezamenlijk onderling
gewogen. Via de gewogen criteria wordt
duidelijk wat voor de gezamenlijke deelnemers,
de varianten zijn die de voorkeur genieten en
gepresenteerd zullen worden aan het bestuur.
Inloopavond 2: donderdag 30 mei
– iedereen welkom
Belangstellenden krijgen de mogelijkheid vragen te
stellen over de adviezen die vanuit de werksessies
naar het bestuur gaan. De belangstellenden
worden uitgenodigd pleitnota’s te schrijven ter
aanvulling of correctie van de adviezen.
De projectgroep fietsbrug hoopt in juni
een definitief advies uit te kunnen brengen
zodat de bestuurders van de 2 gemeenten
en 2 provincies 27 juni een beslissing over de
locatie kunnen nemen.

Bruggen bouwen op de Punt
In de komende anderhalf jaar vernieuwt Rijkswaterstaat, in het kader van het project
KARGO, de Weesperbrug (najaar 2013) en de Loenerslootsebrug (voorjaar 2014),
respectievelijk ten noorden en ten zuiden van Nigtevecht. De nieuwe bruggen worden
in Gorinchem gebouwd, maar kunnen niet in hun geheel naar hun uiteindelijke
bestemming worden vervoerd. Daarom worden het brugdek en de boog apart vervoerd
en in de buurt van de eindbestemming samengesteld. Aannemerscombinatie KWSMercon gaat dat doen op de Punt van Nigtevecht, bij de loswal van Rijkswaterstaat.
Wat gaat er precies gebeuren?
Het samenstellen vergt maximaal vijf weken voor de Weesperbrug in het najaar van 2013 en
maximaal zes weken voor de Loenerslootsebrug in het voorjaar van 2014. Vanaf de Punt van
Nigtevecht worden de bruggen dan in hun geheel naar de plaats van bestemming gevaren. De
oude bruggen worden bij de Punt van Nigtevecht geschikt gemaakt voor verder transport over
water naar een sloopbedrijf. Dat kost maximaal een week per brug.
Wat voor voorbereidingen zijn er nodig?
Om de bogen van de brug op te kunnen hijsen en op het brugdek te plaatsen zijn twee zware
mobiele kranen nodig. Om die te kunnen dragen, moet de loswal verstevigd worden. Dat
doet de aannemer door in totaal 32 palen de grond in te heien. In totaal neemt het inrichten
van het werkterrein op de Punt van Nigtevecht (plaatsen bouwhekken en bouwketen, aanleg
funderingen) maximaal vier weken in beslag. Na afronding van alle werkzaamheden wordt het
terrein teruggebracht in zijn oorspronkelijke staat.
Meer informatie over mogelijk overlast en vergunningsprocedures?
Kijk voor meer informatie over het project op www.rijkswaterstaat.nl/kargo
of bel 0800-8002 (gratis).
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Dank voor een jaar in uw dorp!
Een leugen om bestwil is een veel gebruikt gezegde. Daar willen we graag ‘een leugen
voor de grap’ aan toevoegen. Hiermee verantwoorden wij het Achterklap interview met
Jan Berkoe in april 2012. Het was een interview verzonnen met een persoon die niet
bestaat in ons dorp. De foto die we erbij hebben geplaatst was van John Bercow, de
‘Speaker’ van het Britse Lagerhuis. Jan Berkoe heeft een jaar fictief voortgeleefd in ons
dorp via Facebook. Daar heeft hij 79 dorpsgenoten als vriend gekregen en tijdens zijn
fictieve verjaardag is hij 9 keer gefeliciteerd. Er was voldoende achterdocht in het dorp en
er is veel gespeculeerd waar hij woonde en wie zijn vrouw was.
Jan Berkoe heeft zijn identiteit op 1 april bekend gemaakt. Wilt u meer weten, dan kunt
het interview en Jan’s bekentenis nalezen op sleutel2000.nl. U kunt nog altijd vriend van
Jan Berkoe worden op Facebook.
De Redactie

Zaterdag 13 april jl vond de jaarlijkse kledingen speelgoedbeurs plaats in de Nigtevechtse
peuterspeelzaal Het Hummeltje. In deze tijd
waarin we de broekriem bijna allemaal wel
wat meer moeten aanhalen, is deze beurs een
gewilde plek om "goed te scoren voor weinig".
Aan de oproep om kleding en andere spullen te
brengen, was gehoor gegeven: er was een ruime
keus aan kleding, speelgoed, boeken, puzzels, en
ook de sportkleding en -schoenen. Dit keer was
er zelfs een fietskar, die al in het eerste kwartier
van eigenaar wisselde.

Troep langs
het fietspad
Ik loop regelmatig over het fietspad (Nigtevechtsepad) om de honden uit te laten. Wat mij
daarbij opvalt is dat er allerlei afval in het gras
naast het fietspad ligt. Soms kan ik het dan niet
laten om dat afval te verzamelen. Bijgaande foto
is de oogst van een keer het fietspad op-enneer tot het 'einde bebouwde kom bord'. Veel
blikjes, drinkpakjes, doosje Tic Tac, aanstekers
en ga zo maar door. Het zou een mooie bijdrage
zijn aan een schoner Nigtevecht als iedereen die
'per ongeluk' wel eens wat weggooit langs het
fietspad dat afval thuis in de vuilnisemmer gooit.
Olaf Wilders

1000 euro

statiegeld voor DOB!
Alle kratten en flessen zijn ingeleverd en door
de fabriek verwerkt. Dus konden we de balans
eindelijk opmaken en dat is een hele mooie,
want het record van 2012 is opnieuw verbroken:
€ 980,96. En nog meer goed nieuws, want dit
bedrag werd door Hans Bosman (trainer/leider
van de E3) aangevuld tot € 1000. Leiders van
de jeugdteams buigen zich momenteel over een
goede bestemming, waar de gehele DOB jeugd
van mag profiteren.
Iedereen ontzettend bedankt voor alle
kratten, flessen en hulp en speciale dank ook
aan de mensen van onze eigen Attent, want
die hebben er ook ieder jaar veel werk aan.
Tot volgend jaar,
Walter Bakker
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Kledingbeurs
Peuterspeelzaal
Het Hummeltje
groot succes

In twee uur tijd werd er flink gekocht. Er waren
veel bezoekers van 'buiten het dorp' en de
organisatie kijkt dan ook tevreden terug op een
geslaagde ochtend. Voor Het Hummeltje bleef er
€ 630 over, waarbij ook €70 spontaan geschonken
door moeder en dochter van Vliet. Dank!
Dit bedrag wordt uiteraard goed besteed en komt
geheel ten goede aan de peuterspeelzaal. De
niet verkochte boeken worden geschonken aan
de nieuwe bibliotheek van CBS De Flambouw,
de roze poppen-maxi cosi gaat naar de nieuwe
poppenhoek van de OBS De Tweemaster. De
overgebleven spullen vinden hun weg naar
het Gronings Asielzoekerscentrum, waar veel
kinderen (en hun ouders) ze blij en dankbaar
zullen ontvangen.
Volgend jaar omstreeks dezelfde tijd vindt er
weer een kledingbeurs plaats.
Sandra Meezen

Fietsen in Namibië voor Orange Babies
Onze dorpsgenoot Peggy van Leeuwen gaat
van 20 tot 29 september naar Namibië. Daar
gaat ze met een groep fietsen om geld bijeen
te halen voor diverse projecten van Orange
Babies. Komende Koninginnedag staat ze
in de tent om iedereen uit te leggen wat ze
precies gaat doen en om te vertellen over
de doelstelling van de organisatie en deze
sponsor actie. Ik sprak haar en Michèle van
Vugt, die met haar meegaat.
Peggy werkt voor een stichting genaamd
PharmAccess Foundation. Het belangrijkste
doel van de stichting is het snel uitbreiden van
beschikbare zorg voor Aids en HIV geïnfecteerde
mensen. En dat met name in Afrika. Michèle
is medisch adviseur van PharmAccess en
bestuurslid van Orange Babies. Ze is werkzaam
op het Tropencentrum van het AMC waar ze
epidemioloog en internist-infectioloog is. “Het
is de bedoeling dat we met onze sponsoractie
zoveel mogelijk geld ophalen voor diverse
projecten in Namibië. Voor de helderheid: de reis
en het verblijf betalen we zelf; alle sponsorgelden
gaan rechtstreeks naar Orange Babies”, aldus

de dames. “Drempelbedrag voor deelname is €
3000. Dat lijkt veel, maar hierdoor kunnen we een
substantiële bijdrage leveren aan de projecten.”
Orange Babies is een stichting die als voornaamste
doel heeft zwangere vrouwen met HIV en hun
baby's in Afrika te helpen. De projecten zijn
ingericht hoofdzakelijk voor die kwetsbare
kinderen. Wees geworden dankzij Aids of
verlaten door hun ouders vanwege armoede.
Orange Babies zorgt voor voeding: Warm eten,
een sinaasappel en appelsap bijvoorbeeld. Eén
van de projecten leidt zogenaamde surrogaatmoeders op. Ze zijn zelf hiv-geïnfecteerd en weten
daardoor hoe met de medicatie om te gaan.
Als u Peggy wilt steunen met haar actie
voor Orange Babies spreek haar dan aan
in de Koninginnetent. Ze zal er u alles
gepassioneerd over vertellen. Kijk ook eens
op hun site voor doelstelling en nadere uitleg
van deze projecten: www.orangebabies.nl/
orphans-and-vulnerable-children.html
Pieter Tammens

Datum
Muziekfestival
Nigtevecht
verplaatst
In tegenstelling tot eerdere berichten zal het
muziekfestival 2013 plaats vinden op zaterdag 14
september, een week later dus dan de oorspronkelijke
datum. Deze datum past beter bij de programmering
van het festival. We zijn nog op zoek naar singersongwriters, zangers en zangeressen voor het
parkpodium. Ook is er nog plek om mee te doen
met de live karaokeband, dus kun je zingen, geef
je op, graag nu, dan is er nog gelegenheid om
vooraf te oefenen met de band. Bel me op 252506,
of mail naar info@muziekfestival-nigtevecht.nl.

Nigtevecht steunt
goede doelen II
Nigtevecht blijft geld inzamelen voor goede doelen. We willen ook
in deze editie een aantal initiatiefnemers noemen.
Stichting Vluchteling / Nacht van de Vluchteling
Ons redactielid Pieter Tammens gaat in de nacht van 9 op 10 mei van
Rotterdam naar Den Haag lopen tijdens de Nacht van de Vluchteling.
Hiermee wordt geld opgehaald om landmijnen in Zuid-Soedan te ruimen.
Zo krijgen ouders en hun kinderen de kans om een nieuw en veilig bestaan
op te bouwen in hun eigen land. Met het sponsor bedrag kan er een gebied
van 150 vierkante meter per € 250,- landmijn-vrij gemaakt worden. Ze hopen
dit jaar ten minste € 300.000,- in te zamelen.
Persoonlijke pagina: www.nachtvandevluchteling.nl
Sam’s kledingactie
Op zaterdag 25 mei vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie

Verder zijn de voorbereidingen in volle gang en
kunnen we in de volgende editie al enkele bands
bekend maken die komen optreden.

voor Mensen in Nood plaats. De opbrengst van de ingezamelde kleding
gaat naar de noodhulp- wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid
Mensen in Nood. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel
en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken voor 10 uur aan de weg zetten,
waar het wordt opgehaald.

Ben Goes

Meer info: www.samskledingactie.nl of 073-6871060.
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CrUnst maakt plannen voor
een creatieve groep of club
CrUnst wil daarom graag weten of er mensen
zijn die graag in hun dorp een hobby willen
beginnen of samen willen uitoefenen. Er zijn al
gesprekken gevoerd met verschillende mensen
die willen begeleiden. Vanuit de gedachte dat
‘iedereen moet kunnen aanschuiven’ hopen
we twee of meerdere keren per maand,
’s avonds in een ruimte bij elkaar te komen
om met de verschillende hobby’s aan de slag
te gaan.
Aan u de vraag of u belangstelling heeft
voor zo’n creatieve club of groep. Daarbij is

De hobby- en kunstroute van CrUnst op 17
maart is een succes geworden. Ongeveer
250 bezoekers hebben de kunstwerken
bezocht, verdeeld over 14 locaties. Vrolijke
bezoekers, enthousiaste deelnemers en een
meer dan tevreden organisatie maakten
deel uit van een sfeervolle middag in een
decor van kleurige breisels. Alle reden om
over twee jaar opnieuw een route voor
onze creatieve talenten te organiseren.
Ook een reden om verder te gaan met de plannen
van CrUnst een creatief centrum te ontwikkelen
voor hobbyisten en (amateur)kunstenaars uit
onze gemeente.

Sleuteltje
Gevonden


het belangrijk te weten wát u dan zou willen
doen. Hierbij een paar voorbeelden die u kunt
aanvullen; een breicafé, Fimokleien, met zeep
werken, achter de naaimachine, schilderen
met viltwol, textiel bewerken, enz. Er zijn nu
nog geen plannen voor mogelijkheden voor
kinderen maar bij voldoende animo gaan we
daar zeker mee aan de slag.
Dit artikel is onze eerste verkenningspoging. We hopen u in de nabije toekomst
opnieuw te informeren over het vervolg in
de vorm van een nieuwsbrief en door u op
de hoogte te houden op www.inNigtevecht.
nl. Stuur uw reactie naar CrUnst, e-mail:
info@inNigtevecht.nl of gooi een briefje
door de bus van Raadhuishof 3.
Bellen kan ook naar: 251463.
Namens de CrUnstorganisatie,
Truus Brouwer

Inschrijven
voor het
nieuwe
cabaretseizoen
begonnen!
Inmiddels heeft de laatste voorstelling van
het seizoen weer plaats gevonden in ons
Nigtevechtse Gymtheater. Een seizoen dat weer
buitengewoon geslaagd was met verrassende
voorstellingen van nieuwkomers zoals Poolvogel
en Kim van Zeben en geslaagde voorstellingen
van coryfeeën als Lenette van Dongen en
Micha Wertheim. Laatstgenoemde is onlangs in
première gegaan met wederom buitengewoon
lovende recensies.
Inmiddels kan er weer ingeschreven worden
voor het nieuwe cabaretseizoen 20132014! Een seizoen met zowel de top van het
vaderlandse cabaret als met nieuwe namen van
veelbelovende cabaretiers. Een passe partout
met 5 voorstellingen kost € 84,-.
Reserveren kan via de website www.
cabaret-nigtevecht.nl, daar is ook het
volledige programma te vinden, of
telefonisch op nummer 252506. In een
volgend nummer van de Sleutel verschijnt
het programma 2013-2014.
Ben Goes

Beschuit met

muisjes

Aantal weken geleden langs
het fietspad deze damesfiets
gevonden (zie foto).
Door de rechtmatige
eigenaar af te halen.
Bel 0294-254043.
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Achterklap: Annet Brouwer

De vraag van Mieke Teelen: Lieve Annet,
wat zijn jouw plannen in de toekomst
met Stal Zwaanvecht? Heel Nigtevecht en
omstreken aan het paardrijden krijgen! Ik
bied kinderen, recreanten maar ook fanatieke
wedstrijdruiters de gelegenheid om te leren
en plezier te beleven aan de paardensport. Dit
wil ik blijven doen zonder dat mijn bedrijf een
echte manege wordt. Ik vind het belangrijk
om de sfeer van de boerderij te behouden.
Daarnaast hoop ik in de toekomst nog veel
paarden te kunnen opleiden en trainen voor
de dressuursport.
Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?
Ik ben hier geboren en getogen. Ik ben
opgegroeid op het boerenbedrijf van mijn
vader aan de Klompweg, hoeve Zwaanvecht
genaamd. Dit is dan ook de plek waar mijn
bedrijf nu gevestigd is. Ik woonde daar met
mijn ouders en mijn twee zussen Barbara en
Heleen. Ook mijn oma en mijn oom en tante
met dochters Wendie en Christie woonde op
hetzelfde erf. Mijn opa is helaas overleden
toen ik anderhalf jaar oud was. Van hem heb ik
de passie voor de paarden meegekregen. Het
heeft een generatie overgeslagen want mijn
vader is niet zo gek op paarden, maar blijkbaar
zit het toch in ons bloed. Het is dan ook erg
jammer dat ik mijn opa niet gekend heb.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Ik
vind Nigtevecht helemaal een mooi dorp maar
ons eigen plekje aan de Vecht waar wij vanuit
onze huiskamer over uitkijken is toch wel het
allermooist!

we deze saamhorigheid dan niet binnen het
onderwijs in ons dorp vinden. Het lijkt mij toch
wel dat het mogelijk moet zijn om hier een
vorm in te vinden waar iedereen tevreden mee
kan zijn.

Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel?
Dat iedereen elkaar hier kent en gedag zegt.
En natuurlijk alle leuke activiteiten en feestjes
die er georganiseerd worden. Hierbij doel ik
op de oranjeweek maar ook de activiteiten bij
de verschillende sportclubs.

Aan wie uit Nigtevecht gaan je deze vragen
de volgende keer stellen en waarom?
Aan Johan Tinholt omdat hij nog niet zo lang in
Nigtevecht woont en getrouwd is met de echte
Nigtevechtse Jolande Creemer. Bovendien
verwachtten zij binnenkort hun eerste kindje.

Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen
vertellen? Dat ik 32 jaar ben en samenwoon
met mijn vriend Guy en onze twee geweldige
kinderen, zoon Gijs van bijna 2 en dochtertje
Fiene van nog maar 10 weken. Wij wonen nu
in het huis waar mijn oom en tante woonden
toen ik hier opgroeide. Mijn ouders wonen
ook nog steeds op de boerderij en ik krijg
veel hulp van hen, zowel met mijn bedrijf
als met de kinderen. Mijn vrije tijd besteed ik
voornamelijk aan mijn gezin. Verder houd ik
van gezelligheid en vind ik het leuk om met
mijn vriendinnen en mijn zussen ergens wat
te gaan drinken.

Welke vraag stel je aan Johan? Hoe vind jij
het om hier in Nigtevecht te wonen en wat zie
jij als voor- en nadelen van ons dorp voor jullie
toekomstige kindje om hier op te groeien.

Wat was het mooiste moment in je leven?
Dat zijn de momenten waarop ik mijn kinderen
Gijs en Fiene voor het eerst zag. De enorme
liefde die je dan gelijk voor zo’n klein mensje
voelt vind ik heel bijzonder.
Wat is je favoriete muziek nummer en
waarom dit nummer? Ik heb niet echt een
favoriet nummer. De muziek die ik luister
hangt van mijn stemming af. De ene keer
luister ik naar Nirvana en de andere keer weer
naar Pink of Adele. En als ik aan het werk ben
heb ik op stal meestal gewoon de radio aan
staan.
Wat houdt je nu bezig in het nieuws?
De dreiging van Noord-Korea met nucleaire
wapens. Ik vind het heel eng dat een land
als Noord-Korea, wat zich zo afzijdig houdt
van de rest van de wereld en waar één leider
alles bepaald, de beschikking heeft over zulke
wapens . Ik hoop het bij dreiging alleen blijft.
Je bent 1 dag burgemeester: wat ga je
veranderen in Nigtevecht? Dan zou ik van
de geplande samenwoonschool één school
maken. We praten altijd over het gevoel van
saamhorigheid in ons dorp. Waarom kunnen
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