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Maar dan een brug,  die er al was. De 

fietsbrug gelegen parallel aan Kanaaldijk 

Oost, de Geitenkamp en het kanaal was aan 

vervanging toe omdat de deklaag erg glad 

geworden was. Aan beide zijden van de brug 

stonden al langere tijd waarschuwingsborden 

tegen gladheid. Er moest een nieuwe 

slijtlaag worden aangebracht. De gemeente 

heeft direct groot onderhoud gepleegd 

want er zijn nieuwe damwanden geslagen, 

een nieuwe fundering gestort en de gehele 

houten constructie is vervangen inclusief de 

brugleuning.

Toch fietsvoetgangersbrug  
bij Geitenkamp!
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Afgelopen week heeft Ton Aaftink 

namens de redactie van Sleutel2000 een 

bos bloemen ontvangen. Hij kreeg deze 

bloemen omdat hij al jarenlang exemplaren 

van de Sleutel heeft verspreid onder 

geïnteresseerde werknemers binnen de 

gemeente Loenen/Stichtse Vecht. Wij zijn 

hem dankbaar voor de gedane moeite en 

wensen hem veel geluk en plezier in zijn 

nieuwe levensfase als ‘pensionado’!

De redactie

Een bos 
bloemen voor 
Ton AaftinkDe verkoop van passe partouts voor het 

cabaret is inmiddels gestart. Er zijn nog passe 

partouts beschikbaar! Komend seizoen zijn 

er 5 voorstellingen. De kaartverkoop is in de 

Dorpsstraat 3 in Nigtevecht. Een passe partout 

kost EUR 84,-. Reserveren kan telefonisch op 

nummer 252506, ook als u meer informatie 

wilt. Op de website www.cabaret-nigtevecht.nl 

staat het gehele programma. U kunt zich daar 

ook inschrijven voor de cabaretmail of passe 

partouts reserveren.

PrOGrAMMA 2013 - 2014

• Zaterdag 21 september 2013: Martine 

Sandifort en remco Vrijdag met 

“Hulphond”. Nu reeds de beste cabaret-

voorstelling van Nederland dit jaar. Een 

vijf sterren recensie in de Volkskrant, extra 

voorstellingen in het De La Mar Theater.  

Martine Sandifort en Remco Vrijdag bieden 

een muzikale cabaretvoorstelling, een galerij 

vol getroebleerden, geestelijk en/of lichamelijk 

minder validen, of gewoon uitgesproken 

idioten die voorgeschoteld worden, personages 

die je naar adem doen happen en lachstuipen 

veroorzaken.

• Vrijdag 04 oktober 2013: Thomas van 

Luyn met “Thomas van Luyn's Smaakvol 

Avondje Uit”. Na zijn bejubelde tv shows met 

Mike Boddé staat Thomas van Luyn voor het 

eerst in acht jaar weer alleen op het podium. 

Tussen de glamour van zijn tv-werk en zijn 

column in de Volkskrant, gaat hij even vrij 

ademhalen in de toverwereld van het theater. 

En ook al heeft de Volkskrant het over “kunstige 

dwarsverbindingen die Van Luyn volhangt met 

theatrale toverballen, poëtische frivoliteiten 

en muzikale verrassingspakketjes”, het zijn 

gewoon grapjes en liedjes, vindt de cabaretier 

zelf. En met “geniale clown en verteller”, 

bedoelen ze gewoon malle eppie.

• Zaterdag 30 november 2013 De Partizanen 

met “Een komische verfrissing“. De 

winnaars van zowel de jury- als de publieksprijs 

van het Leids Cabaretfestival 2013 en nu al 

in ons Gymtheater: De Partizanen, bestaande 

uit Merijn Scholten en Thomas Gast. Zij 

ontmoetten elkaar bij de Comedytrain en 

besloten in 2012 hun krachten te bundelen. 

Ze zijn  een aantrekkelijk en energiek duo. Hun 

voorstelling bestaat uit een aaneenschakeling 

van geestige scènes. Hun humor is mentaal en 

droogkomisch en met groot gevoel voor taal 

belichten ze onze tijdgeest. De Partizanen, nu 

al in Nigtevecht, je kunt er maar beter vanaf 

het begin bij zijn geweest!

• Zaterdag 25 januari 2014 Arnout van 

den Bossche met “De relatiefluisteraar”. 

In deze theatervoorstelling is het publiek, 

zonder het goed te beseffen, beland in een 

soort "motivational seminar" voor koppels 

met ernstige relatieproblemen. Deze pijnlijke 

vergissing ontaardt in een buitengewoon 

komische workshop van een zelfverklaarde 

"Relatiefluisteraar" doorspekt met levendige 

interacties en herkenbare observatiehumor. 

Fijnzinnig, herkenbaar en vermakelijk raak!

• Zaterdag 22 maart 2014 Niet Schieten! 

Met “Vrouwen willen maar 1 ding”. Twee 

seizoenen geleden waren de mannen van 

Niet Schieten in Nigtevecht nog te zien met 

hun programma  ‘Mannen zijn zeikwijven’. 

Gezien de titels van hun laatste programma: 

Loverboys, Nymfomannen, Mannen zijn 

zeikwijven, en ondanks dat de heren zich 

bewust zijn van hun beperkingen als mens 

van het zwakste geslacht, duiken zij weer 

graag diep in de psyche van de vrouw.  Ook 

in “Vrouwen willen maar één ding” gaan 

ze met een vast verhaal vol gesproken en 

gezongen terzijdes voort op het ingeslagen 

relatie pad.

Verkoop cabaret  
passe partouts gestart

Update samenwoonschool
Het lijkt een steeds terugkerend item in de Sleutel te worden: de samenwoonschool. In de vorige 

editie heeft u de tekeningen van het voorlopige ontwerp van de samenwoonschool kunnen 

bekijken. Inmiddels kunnen wij u melden dat de definitieve tekeningen door alle partijen (gebruikers, 

gemeente en architect) zijn goedgekeurd. De komende weken zullen worden gebruikt om het bestek 

te maken en na de bouwvak zal er een aannemer voor deze klus worden gezocht. De verwachting is 

vervolgens dat in november 2013 de eerste paal de grond in zal worden geslagen. Men gaat er van 

uit dat de bouw van de samenwoonschool ongeveer 9 maanden in beslag zal nemen, zodat rond 

de bouwvak 2014 de eerste oplevering van de samenwoonschool zal plaatsvinden.

Wij zullen u op de hoogte houden!

De redactie

Drost Pluimveebedrijf Loenen BV opent in 

augustus haar deuren. Voordat wij onze 

hennen en hanen mogen begroeten, 

willen wij u eerst de kans geven om even 

bij ons binnen te kijken. Nieuwsgierig?  

U bent van harte welkom:

Wanneer:  Zaterdag, 10 augustus 2013

Hoe laat:  Tussen 13.00 en 16.00 uur

Waar: Oostkanaaldijk 17, Loenen

Open Dag Drost 
Pluimveebedrijf 
Loenen



3

Dominee Hans Schaap verhuisde met 

zijn gezin naar rotterdam. De redactie is 

benieuwd hoe het nu met ze is en stelde een 

aantal vragen.

1. Hoe lang ben je predikant geweest in 

Nigtevecht?

In de zomer van 2006 zijn we in Nigtevecht 

gekomen; ik ben dus ruim 6,5 jaar dominee in 

Nigtevecht geweest. Die tijd is overigens wel 

voorbij gevlogen!

2. Wat was voor jou de belangrijkste reden 

om uit te kijken naar een andere gemeente?

Niet omdat ik Nigtevecht zat was! Integendeel. In 

dit werk is het gebruikelijk dat je om de zoveel jaar 

‘verkast’ naar een andere kerkelijke gemeente. Zo 

zijn we ook naar Nigtevecht gekomen. Als je vier 

jaar in een bepaalde kerk bent, kun je benaderd 

worden door andere kerken of je met hen in gesprek 

wilt gaan. Toen ik van deze vacature in Rotterdam 

hoorde, dacht ik wel meteen: “dat zou wat voor mij 

kunnen zijn…” Dat liep dus al een poosje.

3. Hoe heeft jouw gezin gereageerd op deze 

keuze?

Het is een beslissing van Hanneke en mij samen 

geweest, in het besef dat God ons leven leidt. De 

kinderen hadden er wel wat moeite mee. Het idee 

om weg te moeten uit het vertrouwde Nigtevecht 

was bij hen niet meteen “joepie!”. Maar toen het 

allemaal wat concreter werd en ze het nieuwe 

huis, de school en de kerk hadden gezien, hadden 

ze toch ook wel zin. En beide oma’s en opa wonen 

voortaan dichtbij.

4. Hoe bevalt het jou als predikant nu, na 

twee maanden, in rotterdam-IJsselmonde?

De buurt is wel bekend. We wonen een paar 

honderd meter van de plek waar ik mijn jeugd 

heb doorgebracht. Maar verder is het nog best 

behoorlijk wennen. Ik heb nu een werkplek in de 

kerk, dat heeft wel z’n charme. Het kerkgebouw 

waar ik aan verbonden ben is de oude Dorpskerk 

van IJsselmonde, aan de voet van de Van 

Brienenoordbrug. Ik vind het een grote uitdaging 

om hier te zijn en ben benieuwd naar wat de 

komende jaren ons gaan brengen!

5. En hoe bevalt het jouw gezin?

Hanneke heeft opnieuw werk gevonden als 

verpleegkundig nachthoofd in een zorginstelling. 

De kinderen maken het goed. Ze voelen zich heel 

welkom in de wijk en op hun nieuwe school, waar 

ze al wat vrienden en vriendinnen hebben gemaakt. 

Hanjo is inmiddels 4 en gaat met plezier naar school, 

een grote samenwerkschool van Protestants-

christelijk en Openbaar onderwijs. We wonen in 

een rustig, kindvriendelijk wijkje van ongeveer 20 

jaar oud, een heerlijk plekje, waar we de kinderen 

met een gerust hart buiten laten spelen!

6. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen 

rotterdam-IJsselmonde en Nigtevecht?

Nu ik er zo over nadenk, zie ik ook wel wat 

overeenkomsten: dichtbij het water (de Maas 

even dichtbij als de Vecht in Nigtevecht!), dichtbij 

de stad. Een groot verschil is het Rotterdamse 

accent, waar we (weer) aan moeten wennen. 

Soms betrap ik mezelf op een wat Amsterdamse 

tongval, die ik van Nigtevecht heb overgehouden… 

Wat kerk betreft, vind ik het lastig om zo even 

wat verschillen aan te geven. Misschien dat er in 

Nigtevecht iets meer diversiteit was aan mensen 

en opvattingen? In Nigtevecht hadden we maar 

één kerk, hier zijn er allerlei kerken (en collega’s) 

van uiteenlopende kleuren.

7. Missen jullie Nigtevecht?

In de loop van de jaren voelden we ons behoorlijk 

vergroeid met Nigtevecht. De verhuizing voelde 

dan ook wel als een ontworteling... We zullen 

Nigtevecht en alle mensen die we er hebben 

leren kennen, niet gauw vergeten! Hanjo roept 

met name nog geregeld dat hij terug wil naar 

Nigtevecht en  “z’n vrienden” daar. Het knusse 

dorpse van Nigtevecht hebben we met weemoed 

in ons hart achter ons gelaten. Het dorpsschooltje 

achter het huis. Alles op loopafstand… We hebben 

er een mooie tijd gehad!

En wie nog eens langs wil komen, is van harte 

welkom!

Kolibristraat 9A, rotterdam

Tel. 010-3040233

De familie 
Schaap

 

 

RTV Stichtse 
Vecht op de 
kabel
Recentelijk wordt bij UPC op kanaal 31, 

RTV Stichtse Vecht uitgezonden. Op 

dit kanaal wordt informatie over onze 

gemeente en all kernen uitgezonden. 

Het is ook het aangewezen tv station 

indien er calamiteiten zijn in onze 

gemeente. Of de zender ook via andere 

televisie aanbieders wordt aangeboden 

is onbekend. 

Uitslag 
ballonnen- 
wedstrijd
Zoals elk jaar heeft de Oranjevereniging 

een ballonnenwedstrijd gehouden. En  

dit jaar is er maar van 1 geluksvogel het 

kaartje teruggestuurd. Het kaartje kwam 

uit Scheveningen en is van Maureen 

van de Greft. Zij heeft hiermee een 

ijsbon van Nelis gewonnen. Thomas 

Willig vond nog wel 2 ballonnen terug 

in het weiland van zijn vader. De andere 

ballonnen liggen ongetwijfeld op de 

bodem van de Noordzee. Volgende keer 

rekening houden met de windrichting? 

De redactie
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Als de zomervakanties er aan komen wordt 

het weer actueel: hoe houden we ongenode 

gasten buiten de deur. In dat kader sprak ik 

medio mei met onze wijkagente Linda de Jong. 

Ik raakte geïnspireerd door een bijeenkomst in 

Vreeland. Hierbij werd een ex-inbreker ingezet 

om kritisch door het dorp te lopen en adviezen 

te geven over wat hij voor “mogelijkheden” 

zag. Het gesprek met onze wijkagent leverde 

nuttige en interessante tips op.

“Zo’n bijeenkomst zal dit jaar niet meer lukken. 

Daarbij wordt dat door de gemeente geregeld 

en niet door de politie,” zegt Linda. Het 

leverde overigens wel interessante informatie 

op. “De inbreker liep ’s middag door het dorp, 

keek overal rond, maar was door niemand 

opgemerkt. Ook vertelde hij dat bijvoorbeeld 

een losse kliko als hulpmiddel wordt gebruikt 

om ongezien gestolen spullen te vervoeren. 

Dat valt geen mens op. Eenvoudige tip: zet ze 

thuis vast of met een ketting aan elkaar.”

De politie surveilleert en controleert op plekken 

en tijden waarvan we weten dat de kans op 

inbraak groter is. Eventueel bekende inbrekers 

worden merkbaar in de gaten gehouden 

en aangesproken om te voorkomen dat zij 

toeslaan. Ze roepen op om zeker in de kernen 

zoals Nigtevecht de omgeving een beetje in 

de gaten te houden; sociale controle dus. Zo 

houden we het veiliger.

“Ook komende periode doen we weer de 

zogenaamde “voetjes-actie”, waarbij ze 

tijdens het surveilleren kijken in de dorpen van 

Stichtse Vecht en witte voetjes achter laten 

op plekken waar anders een inbreker zijn slag 

had kunnen slaan,” aldus Linda. “In dorpen 

zoals Nigtevecht is het gebruikelijk overdag 

schuren en zelfs de achterdeuren open te 

laten. Gezellig, maar ook koren op de molen 

van mensen die minder goede bedoelingen 

hebben.”

Bij deze zet ik een aantal handige informatie 

van onze wijkagent op een rij:

Tijd speelt een belangrijke rol bij een inbraak. 

Hoe langer de inbraak duurt, hoe groter de 

pakkans. U kunt zelf veel maatregelen nemen 

om de kans op inbraak te verminderen. Er 

bestaat een officieel keurmerk voor onder meer 

hang- en sluitwerk: www.politiekeurmerk.

nl/bewoners het Politiekeurmerk Veilig Wonen 

(PKVW). Let daarnaast op goede binnen- en 

buitenverlichting, sluit altijd alle ramen en 

deuren, laat geen lader in de tuin liggen en leg 

geen waardevolle spullen in het zicht.

Let altijd goed op in uw buurt. Ziet u iemand in de 

straat die er wellicht niet thuishoort en mogelijk 

slechte bedoelingen heeft? Spreek diegene eens 

aan. Inbrekers verleggen vaak hun werkgebied 

als zij een oplettende buur tegenkomen! 

Vertrouwt u het niet en u vermoedt een inbraak? 

Aarzel niet, bel direct het alarmnummer 1-1-2 

en geeft het signalement door van de verdachte 

perso(o)nen. Let op bijzondere kleding of 

lichaamskenmerken. Onthoud ook de richting 

waarin de verdachte personen zijn weggelopen 

of zijn weggereden. De politie komt dan meteen 

in actie en kan dan met uw hulp sneller een 

mogelijke inbreker aanhouden.

Bovendien kan Burgernet helpen bij 

het aanhouden van verdachten na een 

woninginbraak. Bent u nog geen deelnemer 

van Burgernet, meld u zich dan aan op: 

www.burgernet.nl.

Op de website www.stopcriminaliteit.nl 

kunt u zien waar woninginbraken in uw buurt 

plaatsvinden en krijgt u met behulp van korte 

preventiefilms tips hoe u kunt voorkomen zelf 

slachtoffer te worden. Daarnaast kunt u helpen 

zaken op te lossen.

Meer informatie en doeltreffende preventietips 

zijn te lezen op www.stichtsevecht.nl onder 

de rubriek Wonen, Veiligheid en Verkeer

Pieter Tammens

Iedereen wil graag in een prettige buurt wonen. Daarom heeft de gemeente Stichtse Vecht een 

Centraal Leefbaarheidsbudget ingesteld. Vanuit dit budget kunnen fysieke verbeteringen aan de wijk 

worden betaald, zoals speelruimte en straatmeubilair, maar ook sociale initiatieven die de samenhang 

in de wijk verbeteren. Voor 1 oktober 2012 konden bewoners zelf hierop een aanvraag indienen. En 

intussen hebben we via de Dorpsraad vernomen dat de aanvragen zijn gehonoreerd.

Het gaat dan om een extra AED op de sportverenigingen: de AED in het dorpshuis is bij nood niet snel 

genoeg bereikbaar of op te halen. Een andere extra AED is toegezegd door het STAG.

En daarnaast is er een aanvraag ingediend voor een licht/LEDkrant bij de entree van het dorp, waarop 

allerlei belangrijke activiteiten in het dorp kunnen worden aangekondigd. Maar bijvoorbeeld ook de 

fietsers de goede kant op kunnen worden gewezen, zodat ze niet de rijbaan op fietsen. De gemeente 

ziet Nigtevecht hierin als pilot project, en op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht.  Er zal 

hierbij ook ondersteuning nodig zijn vanuit het dorp. 

De redactie

Toekenning vanuit centraal leefbaarheidsbudget

Inbraakpreventie in Nigtevecht



5

 

 

Op zaterdag 14 september vindt in Nigtevecht in het Adrie Amesz park, bij de pont, 

het derde Nigtevechtse Muziekfestival plaats. Ook nu weer op een podium in de Vecht 

én een podium in het park komen zangers, musici en bands optreden die één ding 

gemeenschappelijk hebben, een link met Nigtevecht.

Het festival begint ’s middags om 16:00 uur en loopt de gehele avond door tot ruim na 

middernacht. Alle muziekstijlen zullen vertegenwoordigd zijn, van blues, dance, pop, 

jazz maar nu ook klassiek! De toegang is weer geheel gratis. 

Een kleine greep uit het voorlopige programma: 

•  Chilly Willy, een Belgische bluesband die al meer dan 20 jaar furore maakt met swingende blues.

•  Carter Muller, een 12 jarige pianist die klassieke muziek op vleugel speelt.

•  Live karaokeband, met bekende Nigtevechters achter de microfoon.

•  Otto Kruijsdijk, pianist, met Geertjan van Oosten, zang (Nigtevechter en medeorganisator 

van ons festival, vertolker van onder meer Ramses Shaffy liederen).

•  The Wet Paperboys, Weesper trio zingt zowel Nederlandstalige als Engelstalige klassiekers.

•  Mainstraim Jazz, spelen jazz standards, ballads en eigen werk. 

•  Marco de Kramer, bekende Nigtevechste zanger met musical aspiraties, twee jaar geleden 

ook al succesvol te zien op het festival.

•  En natuurlijk de Nigtevechtse Gelegenheidsband, die inmiddels haar naam heeft gewijzigd 

in Turning Tides, een naam met een verwijzing naar de scherpe bocht in de Vecht bij ons dorp 

en een getijdenstroom heeft die twee kanten op kan gaan. Turning Tides: 100% Nigtevecht, 

gaat op het muziekfestival ook voor het eerst eigen werk spelen.

Speciale gast is natuurlijk Nigtevechter Michiel Borstlap. Hij komt optreden met zijn band en 

vrienden. Onder zijn leiding konden we vorig jaar onder meer genieten van Trijntje Oosterhuis, 

Jan Akkerman en Ellen ten Damme. Wie er dit jaar komen weten we pas kort voor het festival. 

Hou de website www.muziekfestival-nigtevecht.nl in de gaten voor actueel nieuws over het 

programma en schrijf je in als volger op Twitter.

Ook de inwendige mens komt op het festival weer volop aan zijn trekken, eten en drinken zijn in 

ruime mate verkrijgbaar en we kunnen rekenen op vrijwilligers met een professionele inzet.  Maak 

er vooral gebruik van, want de opbrengst hiervan komt 100% ten goede van het festival! 

Ook dit jaar werkt het muziekfestival samen met de Stichting Diabetes Onderzoek Nederland 

(DON). O.a. Michiel Borstlap is ambassadeur van DON, deze stichting verzamelt fondsen voor 

fundamenteel diabetesonderzoek. Diabetes is een ernstige ziekte die wel te behandelen maar 

nog niet te genezen is en die wereldwijd meer dan tweehonderd miljoen mensen treft. Alleen al 

in Nederland overlijden dagelijks 27 mensen aan de gevolgen van diabetes.

Kees Neervoort & Ben Goes

Muziekfestival Nigtevecht 
op 14 september

Vakantie bijbel dagen
Voor alle kinderen uit Groep 1-8

Op 13 en 14 augustus van 9.45-12.00 uur in het Dorpshuis. 

Neem gerust je vriendje, vriendinnetje, buurkinderen, neefjes 

of nichtjes mee.

Iedereen is van Harte Welkom!!

De WUTA heeft vorige maand een enquête 

verspreid om de woonbehoefte te inventariseren. 

Dit om een idee te krijgen welke behoefte daar 

het grootst is, maar ze zien het als een indicatie. 

De uitkomst van de enquête neemt de WUTA 

mee in de plannen die er liggen voor het bouwen 

op het terrein van de Tweemaster, waar het gaat 

om 15 eenheden.

Er zijn 497 enquêtes verstuurd waarvan  

er 69 teruggekomen zijn met een reactie. 

Dit gaf het volgende resultaat:

• Seniorenwoningen  29

• Eéngezins woningen 25

• Starterswoningen  23

• Vrije sector woningen 12

• Sociale woningbouw 9

•  Woningen met gemeen- 

schappelijk voorzieningen   7

In de enquête werden nog een aantal 

opmerkingen en suggesties geplaatst als: 

•  Service/zorgwoningen, zodat senioren met 

lichte zorgbehoefte in Nigtevecht kunnen 

blijven wonen. 

• Kleine appartementen voor ouderen. 

•  Een doordachte invulling van het terrein, die 

passend is voor de omliggende bebouwing.

•  Levensloopbestendige woningen zonder 

leeftijdslabel. 

• Speelveld voor kinderen. 

• Plein, grasveld. 

•  Winkelcentrum, o.a.: Supermarkt, bloemen, 

bakken, kaas- en viskar. 

• Gemengd wonen voor jong en ouderen.

WUTA 
inventariseert 
woonbehoefte 
op Tweemaster 
terrein

Ooievaar op  
de ijsbaan
Als op 15 april "De Korte Baan" nog 

niet helemaal drooggevallen is zoekt 

deze ooievaar naar lekkere hapjes in 

het natte gras 

Willem van Lindenberg 
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Terugblik op de 
Oranjefeestweek 2013
De feestweek van 2013 was weer een zeer geslaagde week en kende enkele bijzondere hoogte 

momenten. Met natuurlijk de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april, die “live” te 

volgen was in de feesttent. 

Ook de prijs: “De Oranje Strik”, die de Oranjevereniging mocht ontvangen uit handen van de 

burgemeester van “Stichtse Vecht” was voor het bestuur een hoogte punt. De prijs werd de 

Oranjevereniging toegekend voor de organisatie van de culinaire avond. Volgens de burgemeester 

zorgt deze activiteit voor verbondenheid en saamhorigheid in Nigtevecht. De Oranjevereniging 

mag nu als logo “De Oranje Strik” gebruiken.

Zonder alle andere activiteiten te kort te doen (deze werden bijna allemaal goed bezocht en waren 

erg gezellig), willen wij het Nigtevechts Uurtje ook even noemen. Wij hebben veel positieve reacties 

gehad over deze activiteit. “Ouderwets gezellig, als vanouds en super gezellig” waren enkele veel 

gehoorde opmerkingen. 

Al deze zaken stemmen het bestuur positief en wij zijn al weer voorzichtig bezig om naar de 

feestweek in 2014 te kijken en wat wij dan allemaal kunnen gaan organiseren.

Het bestuur Oranjevereniging Nigtevecht

Meester Kees Creemer  
40 jarig onderwijs
Donderdag 13 juni was het onverwacht groot feest op De Flambouw. 

Hoewel, onverwacht? Iedereen was op de hoogte, behalve de jubilaris zelf. 

Meester Kees Creemer (sinds kort Mees Kees, er is toch iets verandert de 

afgelopen tijd) werd verrast op een feest ter ere van zijn 40 jarige bestaan als 

leerkracht in het basisonderwijs. En daarvan heeft hij maar een paar weken 

niet op de Flambouw gewerkt. Hij werd getrakteerd op mooie woorden, 

cadeautjes en een uitje met het team, maar vooral op een circus dat door de 

kinderen werd ingestudeerd en opgevoerd. Tadaa!
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Het leek erop dat ook dit jaar in ons dorp geen 

koninklijke onderscheiding zou vallen. Onder 

embargo ontvangt de redactie altijd een overzicht 

van de lintjesregen in de gemeent Stichtse Vecht 

en Nigtevecht kwam er niet in voor.

Toch heeft de heer Roel Couthino uit de de 

Dorpsstraat op 25 april een onderscheiding onvangen. 

Minister Schippers spelde hem de onderscheiding 

Commandeur in de Orde van Oranje Nassau op. 

De heer Coutinho is sinds mei met pensioen als 

directeur van het RIVM en kreeg voor zijn 8 jarige 

directeurschap de onderscheiding toebedeeld. 

Ter motivatie is te lezen op de website van het  

RIVM: Roel Coutinho krijgt de onderscheiding onder 

meer voor de “baanbrekende bijdrage” die hij 

heeft geleverd “op het gebied van de signalering, 

preventie en bestrijding van infectieziekten ten 

behoeve van de volksgezondheid. Een bijdrage die 

nationaal en internationaal ruime erkenning kreeg.” 

Hij werd getypeerd als “iemand die werkzaamheden 

heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere 

waarde hebben”

Commandeur 
in de Orde van 
Oranje Nassau

(f
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Stelling
De vorige stelling luidde: “het openbaar vervoer in Nigtevecht is beneden de 

maat.” Per 14 juni zijn er op deze stelling 13 stemmen uitgebracht, 12 stemmers 

(92%) is het met de stelling eens, 1 stemmer (8%) is het oneens met deze stelling.

Nieuwe stelling:
Het wordt tijd voor een stukje strand  
aan de Vecht in Nigtevecht
In de dorpen om ons heen is plek om te zonnen en te zwemmen aan het water. 

Zo niet in Nigtevecht. Het Adriaan Ameszpark bij het pontje wordt hiervoor, 

met name door jeugd, gebruikt, maar is hier niet echt voor bedoeld. Daarom 

luidt de nieuwe stelling: het wordt tijd voor een stukje strand aan de Vecht 

in Nigtevecht. Op de website www.sleutel2000.nl staat de nieuwe stelling, 

waarop u kunt stemmen en reageren. U kunt uw stem ook motiveren, hetgeen 

wij van harte toejuichen.

Eigenlijk zijn het allemaal kampioenen bij DOB, 

want wat een nat en koud voetbalseizoen hebben 

we achter de rug. Maar als er gespeeld kon worden, 

stonden ze er allemaal weer, inclusief de coaches, 

scheidsrechters, trainers, kantinepersoneel en 

lijnentrekkers. En al deze moeite heeft zeker 

geloond. Want van de 9 jeugdteams hebben maar 

er liefst 5 een kampioenschap behaald!

De B-junioren,  D-1, E1, F1 en F2 zijn allemaal in het 

najaar of voorjaar, of allebei, eerste  geworden in 

hun competitie. Alle teams van harte gefeliciteerd. 

Het is jammer dat er (nog) geen tribunes zijn, want 

eigenlijk zouden die elke zaterdag vol moeten 

zitten met nog meer spandoeken en supporters. 

Tot volgend seizoen! En nu lekker op vakantie.

De redactie

Allemaal 
kampioenen 
bij DOB!
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 31 augustus 2013
Verschijningsdatum: 13 september 2013

Annet Brouwer vraagt aan jou hoe jij het 

vindt 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.

Goede vraag Annet! Een groot voordeel van 

Nigtevecht vind ik het landelijke karakter,  een 

veilige omgeving waar kinderen nog lekker 

buiten kunnen spelen en  waar zij makkelijk naar 

school en de diverse  sportclubs kunnen lopen. 

Ook is de sociale controle groot, mensen letten 

nog op elkaar.  Wat ik een nadeel vind is dat er 

weinig  voorzieningen zijn qua openbaar vervoer 

en dat het een wat geïsoleerde ligging heeft.

Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen? 

Ik ken het dorp Nigtevecht al jaren omdat ik hier 

een aantal vrienden heb wonen. Zo tenniste 

ik hier en kwam hier vaak Koninginnedag 

vieren. Zeven jaar geleden heb ik hier ook mijn 

vrouw Jolande Creemer leren kennen. Vier 

jaar geleden hebben Jolande en ik een huis 

gekocht aan de Garstenstraat, waar we met 

veel plezier wonen.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?  

Uiteraard vind ik de plek waar we wonen mooi, 

met het uitzicht op Weesp en de weilanden 

waar de paarden galopperen. Voor het 

‘Nigtevecht gevoel’  rijd ik ook graag door de 

Dorpsstraat, met zijn karakteristieke panden.

Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel?  

Het wordt al vaak als antwoord gegeven op 

deze vraag, maar ook voor mij geldt dat 

het Nigtevechtse gevoel wordt gekenmerkt 

doordat iedereen elkaar kent en door de leuke 

activiteiten en feesten die georganiseerd 

worden. Ook de landelijke omgeving waar het 

buitenleven zo dichtbij de stad nog mogelijk 

is, geeft het typische “Nigtevechtse” gevoel.

Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen 

vertellen? Ik ben 34 jaar ben en sinds een jaar 

getouwd ben met Jolande. Half juli verwachten 

wij ons eerste kindje. Ik ben geboren in 

Ankeveen en op mijn achtste verhuisden mijn 

ouders, broer en ik naar Abcoude, naar een 

woonboerderij langs het riviertje het Gein. 

Ik ben werkzaam voor AGU B.V., een bedrijf 

dat bekend is om zijn fietstextiel, outerwear 

kleding en fietsaccessoires. Ik bezoek de 

detaillisten in het gebied West Nederland. In 

mijn vrije tijd ben ik veel op de boerderij van 

mijn ouders te vinden, waar altijd wat te doen 

is. Daarnaast golf ik af en toe en zit ik graag 

op de racefiets.

Vind je de fietsbrug over het ArK een 

welkome aanvulling voor Nigtevecht en 

waarom? Ik vind een fietsbrug zeker een 

aanvulling, vooral voor de horeca en bedrijven 

die bezig zijn met educatieve programma’s 

in de buitengebieden.  De fietsbrug verbindt 

twee mooie natuur-/ recreatiegebieden waar 

men veel plezier aan kan beleven.

Wat is je favoriete muziek nummer en 

waarom dit nummer? Mijn muzieksmaak is 

vrij breed, zo luister ik graag maar Coldplay,  

maar ook De Dijk vind ik erg goed, waar ik 

regelmatig een concert van bijwoon. Verder 

vind ik jaren ’80 muziek goed, zoals R.E.M. en 

U2. En dan  de ‘unplugged’ versies.

Wat houdt je nu bezig in het nieuws?  

Wat mij bezighoud is de huidige economische 

situatie. Waar ik mij aan stoor is dat er geen 

duidelijkheid komt over hoe we de crisis 

moeten bestrijden en dat er tegenstrijdige 

berichten naar buiten gebracht worden over 

de begrotingstekorten die er zijn. Op deze 

manier komt er m.i. nooit vertrouwen in de 

economie bij de consument, met als gevolg 

dat er niets meer uitgegeven wordt. 

Je bent 1 dag burgemeester: wat ga je 

veranderen in Nigtevecht? Dan zou ik de 

plannen die er nu liggen sneller uit laten 

voeren, zoals de Samenwoon School en de 

Achterklap: Johan Tinholt
fietsbrug. Niet meer die bureaucratie waar we 

nu zo mee te maken hebben. Hier gaat veel tijd 

en geld mee veloren en dat kunnen we beter in 

andere ontwikkelingen steken.

Aan wie uit Nigtevecht gaan je deze 

vragen de volgende keer stellen en 

waarom?  Aan Henk van Vliet, voorzitter van 

voetbal verenging v.v. D.O.B.  Ik vind het mooi 

om te zien dat mensen met een passie, een 

vereniging draaiend kunnen houden.

Welke vraag stelt je aan...? Henk, je bent 

sinds een paar jaar opa en hebt een drukke 

baan, waar vind je toch nog de tijd en energie 

om je voor 100% in te zetten voor de voetbal 

vereniging en waar haal je de motivatie 

vandaan om dit alles te kunnen doen?

COLOFON

 

Redactie
Pieter Tammens   25 2786
Rob Thijssen   25 2624
Walter Bakker   29 5789
Annelieke Sijbesma   25 3030
Freda Bekker  25 4750
E-mail: info@sleutel2000.nl

Opmaak en vormgeving
Ursula Stroeken  29 5919
Druk
Postfly - Amsterdam Zuidoost

Met dank aan de sponsors:
Van Zadelhoff • Woningstichting Wuta  
• Compromis Tankvaart BV • Sprotrans  
• www.geboortewinkel.nl • Avalancha IT  
• Franssen Corporate Finance • Kidswereld  
• EDM Media • ALLSAFE • Sparkling Strategy 
& Finance • HC Schoonhoven VOF  
Technische Installatie  • PBH Techniek  
• Uitjes.nl • Statenjacht ‘de Utrecht’  
• Sloepen-lunch

Sleutel 2000 redactie is een 
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