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Sinds enkele weken is de nieuwe 

kippenboerderij aan het Amsterdam 

Rijnkanaal richting Loenen operationeel. 

44.500 hennen produceren dagelijks 

ongeveer evenzoveel eieren. Door 1800 

hanen bevruchte eieren welteverstaan. 

Deze eieren worden geleverd aan Abott 

in Weesp, die de eiwitten gebruikt om 

er griepvaccins van te maken. Linda 

Vlaanderen runt de kippenboerderij alleen. 

Linda vertelt enthousiast:

“Naar aanleiding van onze zeer succesvolle open 

dagen wil ik jullie graag vertellen hoe het nu 

met onze kippen gaat. Na de stallen te hebben 

ontsmet kwamen op woensdag 21 augustus de 

kippen erin. Het in de stal plaatsen ging zeer 

voorspoedig en om half één liepen ze al relaxed 

in de rondte. De kippen hadden het eten en 

drinken snel gevonden. In de middag hebben 

we ze wat met rust gelaten zodat ze goed 

konden wennen aan hun nieuwe omgeving. 

Een paar dagen ging het prima alleen in één 

hok hadden we ‘s avonds nog wat kippen op 

de grond zitten. Vanaf vrijdag zijn we die in het 

systeem gaan zetten zodat ze zouden leren dat 

ze daar moeten slapen. Dit is goed geslaagd 

want behalve soms een verdwaalde kip, zitten 

ze nu allemaal bovenin. Vanaf het begin hadden 

we al wat eitjes. De kippen waren 16 weken 

oud toen ze aankwamen. Dat is best jong om 

al eieren te leggen, want meestal begint het 

rond de 18e week. Elke dag verdubbelde het 

aantal. Nu in week 19 zitten we al ruim op de 

25.000 eieren, het zijn nog niet de grootste 

eitjes maar het begint er goed uit te zien! De 

kippen voelen zich prima op hun gemak en onze 

apparatuur loopt allemaal naar wens op wat 

kleine aanloopprobleempjes na”, aldus Linda.

“Ook wij voelen ons erg op ons gemak zo onder de 

rook van Nigtevecht! Wij, Linda, Adrie,Charlotte 

en Lisa wonen alweer bijna een jaar aan de Oost 

Kanaaldijk. Voordat het huis klaar was zaten 

we in een woonunit. We hebben dus de hele 

bouw kunnen volgen. Ik ben voor deze baan 

gevraagd omdat ik al 23 jaar werkzaam ben bij 

Drost Loosdrecht en zij iemand zochten om dit 

te gaan beheren. Mijn oudste dochter Charlotte 

gaat naar 2 HAVO van het Vechtstede College 

in Weesp en de jongste, Lisa, is iets bekender 

in het dorp, zit in groep 8 van de Tweemaster. 

We zijn lid geworden van de Tennisvereniging 

Nigtevecht. Dit vinden we een erg gezellige club 

en er wordt veel georganiseerd! Ook zit Lisa in 

de D2 van DOB. Alles bij elkaar: een leuk dorp, 

leuke mensen, gezellige sportclubs. Wij hebben 

het naar ons zin!”

Kippen  
aan het kanaal
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Na het succes van de eerste editie van 

You better PINK, kriebelde het al snel 

om aan de slag te gaan met de volgende 

editie. You better PINK is een swingende 

benefietavond, waarvan de opbrengst ten 

goede komt aan Stichting Pink Ribbon, die 

zich inzet voor borstkankerpatiënten.

De kaartverkoop is inmiddels gestart, want op 

zaterdag 2 november 2013 is het zover. Om 

20.30 uur opent het Dorpshuis in Nigtevecht 

haar deuren en wordt het weer swingen 

geblazen.

Met optredens van  Addition, een te gek koor 

met gastoptreden van Sandra van der Spruit, 

The Phoenix Funk Foundation, een lekkere 

jonge band, die de ene na de andere dance 

classic speelt en DJ Richard Westland, die je 

de blaren op je voeten laat dansen.

De veiling

NOS Journaal presentator, Herman van 

der Zandt (alias Herman-de-Schermman), is 

ingehuurd als veilingmeester.

Enkele items zijn: dinerbon voor 2 personen 

van Restaurant Vooges Amsterdam, een mooie 

tas van Cowboysbag, 4 x VIP-arrangement 

PSV-AZ op 25 januari 2014, dinerbon voor 2 

personen van Restaurant Fort H in Muiden, 

2 toegangskaarten voorstelling Richard 

Groenendijk show “Alle dagen” op 17 

november in ’t Spant en 2x2 entreebewijzen 

van Spa Wellness Weesp. 

Draag je Pink Ribbon een warm hart toe, 

doneer dan via rekeningnummer 6297221, 

t.n.v. S-factor in Weesp.

Kaarten à 15,00 euro (inclusief garderobe) 

zijn alleen verkrijgbaar via www.

youbetterpink.nl. Bestel ze op tijd om 

teleurstellingen te voorkomen.

You Better PINK
We hebben er al eerder over geschreven in 

de Sleutel: fietsers op het kanaal richting 

Weesp. Afgelopen zomer lijkt het erop dat 

de aantallen alleen maar zijn toegenomen. 

De situatie aan het begin van het kanaal 

leidt tot verwarring voor fietsers waar ze 

al zoekende naar de weg, een soort van 

fietspad zien, aangegeven met stippellijnen. 

Daarbij valt het verbodsbord hen niet op.

Dit is de gemeente Stichtse Vecht ook 

ter ore gekomen via de Dorpsraad en 

heeft in juni een verkeerschouw gedaan 

in Nigtevecht om de verkeerssituaties te 

beoordelen. Ze hebben daarbij de kruising 

bij de brug bekeken en de oprit van de 

Korte Velterslaan naar het kanaal toe. De 

gebiedsregisseur, Jacobine Klijberg, heeft 

een aantal voorstellen gedaan, maar is nog 

in gesprek met een aantal bewoners om 

de situatie optimaal veilig te maken voor 

voetgangers, fietsers en automobilisten.  Er 

is al wel een extra bord geplaats aan het 

begin van de Raadhuisstraat die het er niet 

duidelijker op maakt. Wij willen alvast een 

voorstel doen hoe het eruit moet gaan zien.

De redactie

Fietsers  
op kanaal

Op 26 juni heeft de stuurgroep Fietsbrug Nigtevecht (provincies en gemeenten) een besluit genomen 

over de locatie van de brug. De stuurgroep geeft de voorkeur aan een brug tussen de betonfabriek 

en de sportvelden van DOB en laat de mogelijkheden hiervan nader onderzoeken. De stuurgroep laat 

tevens een onderzoek uitvoeren naar de consequenties van het realiseren van een oeververbinding op 

de Punt, die anders is dan een traditionele brug. Hierbij zijn onder andere de aspecten veiligheid, beheer, 

onderhoud en kosten van belang.

Het projectteam heeft inmiddels drie onafhankelijke adviesbureaus geraadpleegd. Op 19 september 

geven de adviesbureaus en het projectteam een toelichting op de strekking van het onderzoek en de 

resultaten tot dan toe. De resultaten worden met de belangengroepen besproken en er wordt bekeken 

of er veranderingen of aanvullingen nodig zijn. Op 10 oktober zijn de onderzoeken verder gevorderd en 

worden daarnaast ook de strekking van de rapportage voor de stuurgroep besproken.

Beide bijeenkomsten zijn consultaties om de belangengroepen te informeren over de stand van zaken van 

het onderzoek en gezamenlijk de vorderingen hierin tegen het licht te houden. 

Tijdens een openbare infoavond in het Dorpshuis Nigtevecht op 20 november om 20.00 uur 

maken de leden van de stuurgroep aan belangstellenden kenbaar wat zij eerder besloten over 

locatie en aard van de fietsverbinding en lichten dit toe.

Fietsbrug vervolg aanpak
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Creatief de winter door!
Nu de herfst voor de deur staat, komt ook de behoefte om weer met 

elkaar creatief bezig te zijn naar boven. Na de mooie kunstroute in maart 

van dit jaar, houdt CrUnst (‘creatief en kunstig’) zich bezig om met enkele 

initiatiefnemers/kunstenaars de mogelijkheid hiervoor te ontwikkelen. Dus 

wilt u weer lekker creatief aan de slag? Dat kan! Een aantal dorpsgenoten 

wil graag verschillende leuke workshops geven en er zijn creatieve groepen 

gevormd. 

• Tekenen voor kinderen met Marieke van Dijk

• Knutselen voor de Kerst met Marieke van Dijk

• Tekenen voor volwassenen; op zoek naar je eigen handschrift met Roos Waterland

• Miniatuur knutselen voor het poppenhuis met Henriëtte Gelinck

• De breikeuken van Alexandra de Jong

• Boekbinden met Marina Lenssinck-van Gulik

• Papier scheppen met Marina Lenssinck-van Gulik

• Achter de naaimachine met Jeanne van Doorn

• Fimo kleien met Joan Vonk

• Zeepjes maken met Joan Vonk

• Quilten met Ien de Koning

• Naaldvilten; schilderen met wol met Truus Brouwer

• De eetclub met Roos Waterland

• Fotografie; een workshop leer je eigen camera kennen met Kim Vonk

Voor meer informatie bezoekt u de website www.innigtevecht.nl. Enthousiast 

geworden of wilt u misschien zelf een workshop of cursus geven op het 

gebied van hobby of kunst? Stuur een mailtje naar info@innigtevecht.nl om 

u in te schrijven voor één van bovenstaande activiteiten.

De scholen zijn 
weer begonnen!
Vorig jaar hebben we er ook al een artikel aan gewijd: het 

spandoek met de tekst ‘we gaan weer naar school’, dat twee 

weken lang aan het begin van ons dorp heeft gehangen. Het 

spandoek dient automobilisten en andere weggebruikers aan 

te moedigen om rekening te houden met kinderen die weer 

naar school gaan. De boodschap: kinderen moeten veilig naar 

school kunnen. Of ze nu zes of zestien jaar oud zijn.

De spandoeken zijn onderdeel van een jaarlijks terugkerende 

campagne van Veilig Verkeer Nederland en dienen te worden 

opgehangen in de eerste twee weken van het nieuwe 

schooljaar. De basisscholen in Nigtevecht richten zich wat 

betreft de schoolvakanties op de regio Noord Nederland, dit 

in tegenstelling tot de andere scholen binnen de gemeente 

Stichtse Vecht, die vallen onder de regio Midden Nederland. 

De gemeente Stichtse Vecht maakt dit onderscheid echter 

niet bij het ophangen van de spandoeken, waardoor de 

spandoeken in Nigtevecht pas werden opgehangen toen de 

basisschoolkinderen alweer een week school achter de rug 

hadden.

Vorig jaar pleitten wij al voor het strakker toepassen van het 

‘gebiedsgericht werken’ binnen de gemeente met betrekking 

tot de spandoeken, en nu is dat niet anders. We zullen de 

gemeente benaderen om de campagneperiode volgend jaar 

op een juiste manier toe te passen.

De redactie
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De auto en zijn verhaal
De meeste lezers zal het al wel zijn opgevallen: het grijze roestende blik dat al een tijdje geparkeerd 

stond aan het begin van de Ambachtsheerensingel. Bij mij ging telkens de verbeelding werken 

wanneer ik langs dit historische vervoermiddel kwam. Is de wagen blijven staan nadat de 

onfortuinlijke bezitter pannen kreeg na een tourtje langs de Vecht? Zal de waarde minder zijn 

dan de reparatiekosten, total loss? Is het van een dorpsbewoner die deze Westerse Koe ooit gaat 

opknappen? Is het een extra depot van de firma Nagel? Wordt-ie dagelijks gebruikt, maar tref 

ik ‘m altijd net weer terug op dezelfde plek? Is ie gestolen en gebruikt bij een kraak? Wat zit er 

dan nu in de achterbak? Inmiddels is de auto verdwenen, maar we zijn nog steeds nieuwsgierig. 

Wie kan het ons vertellen en ons verlossen van onze nieuwsgierigheid? 

Uw verlossende antwoord ontvangen wij graag op info@sleutel2000.

Rob Thijssen
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Vanaf 19 augustus zijn de provincie Utrecht en de 

gemeente Stichtse Vecht bezig om bushaltes aan te 

passen. Na aanpassing zijn de haltes beter toegankelijk 

voor mensen met een mobiliteitsbeperking of een 

visuele beperking. In Nigtevecht zijn de haltes 

aan de Raadhuisstraat, Jhr. Huydecoperstraat en 

Garstenstraat onlangs onder handen genomen. Per 

halte namen de werkzaamheden enkele dagen in 

beslag. 

Zorg van hogerhand (Gemeente, Provincie en mogelijk 

centraal vanuit de eu, wie zal het zeggen). een beetje bedrijf 

doet eerst aan marktonderzoek voor ze wat initiëren, zo 

niet de overheid. Met name de bushalte in het begin van 

de de Raadhuisstraat zien we (tot onze eigen verbazing) 

wel eens één keer per maand iemand op de stoep staan 

om de bus te nemen. In een tijd waar zo ongeveer iedereen 

gevraagd wordt (en zeker de overheid) goed te kijken waar 

het geld naar toe gaat, worden hier vrolijk bergen verzet. 

Of moeten we er vanuit gaan dat deze aanpassing leidt 

tot een aanzuigende werking van mindervaliden? Navraag 

bij de gemeente Stichtse Vecht leert dat deze de haltes 

bij de Provincie voor deze upgrading hebben aangemeld. 

Deze laatste dragen de lasten, dus de Gemeente Stichtse 

Vecht kon met een royaal gebaar “iets voor zijn inwoners” 

doen. Vandaar.

Wim van Eeden

Bushaltes voor 
mindervaliden

Het cabaretseizoen gaat weer van start, passe partouts zijn nog verkrijgbaar.

Waar landelijk de theaters te kampen hebben met dalende bezoekersaantallen en 

minder voorstellingen, gaan we in Nigtevecht weer ongewijzigd met het theaterseizoen 

van start met vijf voorstellingen van hoog niveau. 

Het programma begint op 21 september direct met een klapper: “Hulphond” van 

Remco Vrijdag en Martine Sandifort, afgelopen seizoen twee weken succesvol in 

het De La Mar Theater in Amsterdam en werd daar zelfs bijgeboekt! De Volkskrant gaf 

deze voorstelling een vijf sterren recensie.

Thomas van Luyn komt vrijdag (!) 4 oktober naar het Nigtevechste Gymtheater 

met zijn programma “Thomas van Luyn’s Smaakvol Avondje uit”. Hij is met zijn types 

heel bekend van veel tv programma’s, zoals van Kopspijkers en natuurlijk van de Mike 

en Thomasshow. 

De winnaars van de jury- en de publieksprijs 2013 van het Leids Cabaretfestival zijn 

zo goed dat ze nu al naar Nigtevecht mogen komen. De Partizanen komen op 30 

november met “een komische verfrissing”. Merijn Scholten en Thomas Gast, zoals 

ze echt heten, brengen droogkomische humor met veel aandacht voor taal. Je kunt er 

maar beter op tijd bij zijn geweest. 

Arnout van den Bossche komt met zijn programma “De Relatiefluisteraar”, annex 

workshop op 25 januari naar Nigtevecht. Het is een interactief programma voor 

koppels met ernstige relatieproblemen. Hilarisch, herkenbaar en vermakelijk raak.

Tot slot komt Niet Schieten! op 22 maart. Reeds veelvuldig en met veel succes 

opgetreden in Nigtevecht komen zij nu met hun programma “Vrouwen willen maar 

één ding”. Zoals te doen gebruikelijk duiken zij weer graag diep in de psyche van de 

vrouw. 

Alle voorstellingen vinden plaats in Dorpshuis Nigtevecht. Passe partouts voor 

vijf voorstellingen zijn nog verkrijgbaar tegen een gereduceerde prijs van € 84,-. 

Losse kaarten en passe partouts zijn te koop bij de bakker en de Attent, 

en in de Dorpsstraat 3. Telefonisch reserveren kan ook: 0294-252506, of via 

de website www.cabaret-nigtevecht.nl. Hier staat ook alle informatie over de 

voorstellingen.

Ben Goes

 

Cabaret 

Beschuit met           
  muisjes

Jesse, geboren 23-8-2013, 

zoon van Ronald en  

Martine Samplonius

Lieke, geboren 4-7-2013, 

dochter van Johan  

en Jolande Tinholt
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Weesperbrug ARK
Al weken ergeren vele Nigtevechters zich aan de lange wachttijden bij het stoplicht 

onder de Weesperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK). De verkeerslichten 

lijken voor de drie onevenredige verkeersstromen niet optimaal afgestemd en dus sta 

je vaak minuten te wachten op….niets!

En dan ligt daar sinds begin september aan de “Punt” in Nigtevecht een prachtige 

nieuwe brug. De brug is gebouwd in Gorinchem en wordt afgemonteerd in Weesp. 

In het weekend van 5 oktober wordt deze op de plaats van de oude brug tussen 

Weesp en Driemond gelegd.

Sinds een aantal weken is ons dorp een echte 

Volendamse viskraam rijker. Elke vrijdag staat Jan 

Karregat  van 10.00 tot 12.30 uur bij het Dorpshuis 

voor verse vis, broodjes haring, kibbeling en nog 

veel meer visgerechten. ’s Middags vertrekt de 

kraam naar een ander dorp, dus zorg dat u vóór 

12.30 uur uw vrijdagse visje in huis heeft. 

Lekker hoor!

De redactie

Vrijdag Visdag

De FoTo’S ZIJN GeMAAKT DooR Co BooMGAARD

Sinds eind augustus is het baggeren voor project ‘schoonmaken van de 

Vecht' weer van start gegaan. In juni werd het baggeren in de Vecht en 

Weespertrekvaart stilgelegd door de vondst van granaten. Op een aantal 

locaties in de Vecht worden nog extra maatregelen genomen voor het werk 

verder gaat. 

De baggerwerkzaamheden op de Vecht worden herstart op locaties die niet 

verdacht zijn en/of in het verleden al eerder zijn gebaggerd. Samen met 

experts op het gebied van explosieven en veiligheid en de Inspectie Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, is bepaald dat het midden van de Vecht tot 5 

meter van de oever op de reguliere manier veilig gebaggerd kan worden. 

Vondst explosieven 

In juni werd het project ‘Schoonmaken van de Vecht' tijdelijk gestopt, 

bij het baggerdepot werden meerdere explosieven gevonden tijdens het 

lossen van het slib uit de Vecht. Direct na de vondst van de granaten 

is onderzoek gestart in het gebied. Onder andere door aanvullende 

informatie van getuigen uit het verleden. Daardoor is nu bekend dat 

tijdens en vlak na WOII op verschillende plekken munitie in de Vecht is 

gegooid. Dit gebeurde vanaf de kant (op plaatsen waar de wegen langs 

de Vecht liepen), bij (oude) bruggen en bij laad- en loswallen.  

Extra onderzoek kost tijd 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is opdrachtgever voor het schoonmaken 

van de Vecht. Dagelijks Bestuurder Pieter Kruiswijk: "De vondst van 

meerdere explosieven kwam als een verrassing. Waternet en de andere 

partijen onderzoeken nu de maatregelen om zo veilig en zorgvuldig 

mogelijk te baggeren voor de werkers op de schepen en de omgeving 

van de verdachte gebieden. Dat kost tijd, waardoor op sommige plekken 

de werkzaamheden niet hervat kunnen worden. Gelukkig is niet de hele 

Vecht verdacht, wat maakt dat Waternet nu elders wel verder kan met het 

baggeren van de Vecht." 

Baggerwerkzaamheden
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Op 28 september zal De Kleine Troubadour weer een nieuwe cursus Muziek 

op Schoot starten voor 1-, 2- en 3-jarigen. Tijdens de cursus worden tal van 

liedjes en spelvormen aangereikt die de jonge deelnemers de kans geeft 

spelenderwijs met muziek in aanraking te komen.

Op zaterdagochtend zal weer een gevarieerde en gezellige cursus plaatsvinden 

waarbij de jonge muzikant samen met papa, mama, opa of oma zich kan 

verheugen op diverse liedjes, spreekteksten en bewegingsvormen. Er worden 

daarbij verschillende eenvoudige muziekinstrumentjes en allerhande speelgoed 

en inspirerende materialen gebruikt die aansluiten bij de belevingswereld van het 

jonge kind.

Voorop staat het plezier beleven aan de muzikale activiteiten, maar tegelijkertijd 

bevordert de cursus de taal/spraak- de motorische en de muzikale ontwikkeling 

van de jonge deelnemer en verlopen dagelijkse rituelen zoals tanden poetsen en 

opruimen veel gemakkelijker als erbij gezongen wordt.

(Groot)ouders krijgen de liedjes op papier mee naar huis zodat er thuis vrolijk verder 

gemusiceerd kan worden. Papa, mama, opa of oma hoeft geen noten te kunnen 

lezen of muzikaal te zijn: het samen zingen en plezier beleven aan muziek is iets dat 

bij muziek hoort en is voor de jonge musicus veel belangrijker dan perfectie.

De cursus bestaat uit 6 lessen op de zaterdagochtend van 28 september tot 

en met 9 november 2013 en wordt gegeven in Dorpshuis Nigtevecht door 

Bernadette Krans, docent Muziek op Schoot. Kosten: € 66,00. U kunt zich 

inschrijven via www.dekleinetroubadour.nl.

Zomervakantie 
bij Kinderopvang 
Kidswereld!
Terwijl de papa’s en mama’s gewoon moesten werken 

hebben wij ons uitstekend vermaakt in de vakantie. 

Kidswereld heeft weer een super leuk en afwisselend 

zomervakantie programma gemaild naar onze ouders 

en zo wisten we vooraf precies wat we die dag gingen 

doen of wanneer we iets wat minder leuk vonden, we 

mooi konden ruilen. 

Omdat Kidswereld meerdere bussen heeft kunnen 

we met alle kinderen mooie uitstapjes maken. Zo zijn 

we naar het Muizenhuis in kasteel Groeneveld en bij 

de Brandweer geweest en hebben we midgetgolf in 

Muiderberg gespeeld. Eens per week hadden we een 

gezamenlijke dag met alle locaties. En dat was leuk, 

joh! en soms bleven we lekker op de locatie om met 

het mooie weer met de tuinslangen en emmers water 

te spelen of om hele mooie knutselwerkjes te maken.           

Kortom wij hebben het reuze naar ons zin en laat onze 

papa’s en mama’s maar lekker die centjes verdienen.

Mocht je ook interesse hebben in onze 

buitenschoolse opvang, mail dan naar info@

kinderopvangkidswereld.nl. 

Groetjes van de kinderen

Recent hebben wij contact gezocht met 

de gemeente Stichtse Vecht om te vragen 

of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn op 

het gebied van de Samenwoonschool in 

Nigtevecht. In een reactie laat de gemeente 

het volgende weten: “Nadat de bestuurders 

van de scholen en de kinderopvang eind mei 

2013 akkoord zijn gegaan met de nieuwe 

plannen, is de bouwvergunning aangevraagd 

en inmiddels verleend. Vervolgens is de 

architect samen met de gemeente gestart 

met het aanbestedingsgereed maken van 

het bouwplan. Voor alle zekerheid wordt 

het bestek door een extern bureau in 

opdracht van de gemeente nog een keer 

nagekeken en wordt in samenwerking met 

het Inkoopbureau Midden Nederland de 

aanbestedingsprocedure op dit moment 

nader uitgewerkt. Dit laatste is met name 

noodzakelijk omdat met ingang van 1 

april jl. de aanbestedingsregels wettelijk 

zijn gewijzigd. De gemeente probeert 

zo spoedig mogelijk aan te besteden, 

maar zorgvuldigheid in dit proces is een 

vereiste.”

Wordt wederom vervolgd!

De redactie

Samenwoonschool

Muziek met  
dreumesen  
en peuters

Alzheimer 
Nederland zoekt 
collectanten
Alzheimer Nederland werkt al bijna 30 jaar aan een 

betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie 

en hun omgeving. Door hulp en informatie te bieden 

en op te komen voor hun belangen. Met 52 regionale 

afdelingen en ruim 200 Alzheimer Cafés heeft 

Alzheimer Nederland een landelijk dekkend netwerk 

van betrokken vrijwilligers. Daarnaast financiert 

Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar 

behandeling, preventie en genezing van dementie. De 

stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften. 

Om die reden is de landelijke collecteweek van 5 tot 

en met 10 november heel belangrijk. De organisatie 

zoekt nog dringend collectanten in Nigtevecht. 

U kunt zich opgeven bij de heer M. Philips van 

Buren, tel. 06-51108610 of via www.alzheimer-

nederland.nl/collecte  of tel. 030-6596977. 
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Nigtevecht heeft een groot aantal puzzelfanaten, 

hetgeen blijkt uit de vele inzendingen die 

wij hebben ontvangen. De uitslag van de 

puzzel kunt u hier nakijken. Wij hebben de 

winnaar door middel van een loting bepaald. 

De 4 persoons midweek in een Roompot 

vakantiepark naar keuze is gewonnen door 

mevrouw N.N. Verweterink. De voucher wordt 

bij u afgeleverd. 

Gefeliciteerd namens de redactie

Uitslag 
vakantiepuzzel

Stelling
De vorige stelling luidde: “het wordt tijd voor een stukje strand aan de Vecht in 

Nigtevecht”. Per 15 september zijn er op deze stelling 21 stemmen uitgebracht. 18 

stemmers (86%) zijn het met de stelling eens, 3 stemmers (14%) zijn het oneens 

met deze stelling.

“Nieuwe zwemwaterplekken kan je aanmelden bij de provincie. De Vecht is schoon 

gebaggerd, woonboten zijn aangesloten op de riolering. En tussen Muiden en Nigtevecht 

hebben we prachtig water uit het IJmeer”, reageerde Jacco Kroon.

“De Vecht is geen officiële zwemwaterlocatie. Dat betekent dat de waterkwaliteit niet 

bemonsterd wordt op gezondheidsrisico’s. Er bestaat een risico dat de pleziervaart hun 

wc-water loost vanuit hun boten, ondanks dat dat eigenlijk verboden is. Dit levert een 

wat hoger risico voor zwemmers op, Daarnaast heb je nog wel wat risico dat zwemmers 

en motorboten te dicht bij elkaar komen en daarom is de Vecht waarschijnlijk niet in 

beeld om er een zwemlocatie van te maken. Dat je bij het fietspontje een duik neemt is 

niet verboden, maar de risico’s zijn voor eigen rekening”, aldus Ricardo.

Nieuwe stelling:
In Nigtevecht zijn de meeste mensen gewend om hun fiets bij school, bakker, 

supermarkt en in de tuin niet op slot te zetten. Wij zijn zo’n dorp waar dat nog 

kan. Maar recent werden zeker acht fietsen uit tuinen gestolen. Of deze op slot 

stonden, weten wij niet. De nieuwe stelling luidt: “Vanaf nu zet ik overal mijn 

fiets op slot”. Op www.sleutel2000.nl staat de nieuwe stelling, waarop u kunt 

stemmen. U kunt uw stem ook motiveren, hetgeen wij van harte toejuichen.

Kleding-  
en speelgoedbeurs
Door het grote succes van afgelopen kledingbeurs in april, durven wij het aan 

een tweede kledingbeurs te organiseren in het najaar. Zaterdag 9 november 

kunnen wederom mooie tweedehands kinderkleding, speelgoed en sportkleding 

van eigenaar wisselen.

Meer informatie over deelname, toewijzen van letters etc. via  

sandra.scheffel@planet.nl

 

 Fietsverlichting
De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. 

Veel kinderen, en dan met name de kinderen die naar 

het middelbaar onderwijs gaan, moeten toch vanaf 

Nigtevecht een eind fietsen om op school te komen. 

Vooral wanneer de dagen kort zijn en het weer slecht 

is, is goede fiets verlichting van groot belang.

Daarom willen wij als politie met regelmaat 

fietsverlichting controleren. Zorgt u dus dat in het 

belang van de veiligheid dat de fietsverlichting van uw 

kind in orde is.

Linda de Jong. Wijkagent Nigtevecht
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 12 oktober 2013
Verschijningsdatum: 25 oktober 2013

In de vorige uitgave van Sleutel 2000 vroeg 

Johan Tinholt: 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 voetbalvereniging 

en waar haal je de motivatie vandaan om dit 

alles te kunnen doen?  Waar het om gaat is of je 

plezier en interesse hebt in de dingen die je doet, 

dat is de motivatie die nodig is om vele dingen 

te kunnen doen en natuurlijk keuzes maken wat 

je wel of niet wilt doen. Ja, ik ben druk, maar zo 

voelt het eigenlijk niet, want voor mijn gevoel heb 

ik tijd genoeg. Daarbij helpt dat ik 4 dagen werk 

en ik bijna geen televisie kijk en dus tijd heb om 

veel dingen te doen. 

Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?  

In mijn uitgaansleven was een van de plekken 

waar ik kwam het Café van Simon Brouwer aan de 

Vreelandseweg in Nigtevecht, daar leerde ik mijn 

huidige vrouw Rineke (een Nigtevechtse) kennen. 

Na 2 jaar gewoond te hebben in ’s-Graveland, 

kregen we in 1977 de mogelijkheid om een nieuw 

huis te kopen in Nigtevecht. Daar zijn we toen 

neergestreken en daar wonen we nog steeds. 

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Ik heb 

geen echte favoriete plek in Nigtevecht aangezien 

Nigtevecht bedeeld is met heel veel mooie plekken 

afhankelijk van weer, seizoen en anderszins. Als je 

je ogen en oren openhoudt en er voor openstaat 

dan biedt Nigtevecht elke dag wel iets moois. 

Wat is voor jou het Nigtevechts gevoel? Dat is 

moeilijk te omschrijven, maar verbonden zijn met 

het wel en wee van het dorp en haar bewoners 

en daar ook aan willen bijdragen, dat benadert 

voor mij wel het Nigtevechts gevoel.

Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen 

vertellen? Dat ik vanaf eind 70-er jaren 

werkzaam ben in het bankwezen met als huidige 

werkgever ABN AMRO op de Zuidas. Dat ik al 

heel lang getrouwd ben met Rineke, dat al mijn 

kinderen en kleinkinderen binnen een straal van 

200 meter wonen (wat zeker de nodige drukte 

brengt). Dat ik actief vrijwilliger ben bij de VV 

DOB en lid ben van de Dorpsraad Nigtevecht. Dat 

mijn “hobby’s” liggen op het gebied van sport, 

tuinieren, zeevissen, wandelen, fietsen, klussen 

en gezelschapsspellen en niet zozeer op het 

gebied van cultuur, historie en dat soort dingen. 

Kortom ik ben meer van zon, strand en water 

dan van steden- of landenexcursies en zeker een 

familie- en gezelschapsman. 

Hoe zou Nigtevecht zich moeten profileren 

binnen de Stichtse Vecht om voldoende 

aandacht te krijgen binnen de gemeente?  

Ik denk dat we met de Dorpsraad Nigtevecht met 

een actieve steun van de Nigtevechtse bewoners, 

verenigingen en het bedrijfsleven al een heel eind 

komen. 

Wat is je favoriete muziek nummer en 

waarom dit nummer? Ik heb niet een echt 

favoriet nummer, ik luister meestal naar de 

muziek en niet naar de tekst. En er zijn vele 

muzieknummers waar ik een lekker (kippenvel)

gevoel bij krijg en dat kan zijn van Nederlandstalig, 

klassiek, rock, trance en andere soorten. Ik ga af 

en toe naar een concert of naar Dance Valley.   

Wat houdt je nu bezig in het nieuws? 

Beroepsmatig volg ik het financiële nieuws 

natuurlijk op de voet. Wat ik probeer te vinden in 

het algemene nieuws zijn de positieve berichten, 

maar helaas overheerst het negatieve. Wat mij 

toch wel bezighoudt in het nieuws is dat we op 

deze wereld nog steeds te maken hebben met 

(bloedige) conflicten/excessen op basis van religie, 

stammen en historie. Met al onze technologieën 

en natuurlijke rijkdommen zou de wereld er mijn 

inziens toch vrediger moeten kunnen uitzien, 

maar ja er zullen altijd wel krachten of redenen zijn 

waarom dit niet gaat lukken. Om toch een beetje 

positief af te sluiten vind ik de ontwikkelingen 

die de medische wetenschap doormaakt met 

de bestrijding van allerlei ziekten en kwalen zeer 

hoopvol, hopelijk zullen op korte termijn enkel 

vervelende ziekten hierdoor draagbaarder zijn en 

Achterklap: Henk van Vliet
niet langer meer levensbedreigend.    

Je bent één dag burgemeester: wat ga 

je veranderen in Nigtevecht? Niet de 

burgemeester maar de gemeenteraad is feitelijk 

de bestuurder van de gemeente i.c. Nigtevecht, 

maar ben eigenlijk wel tevreden met het huidige 

Nigtevecht.   

Aan wie uit Nigtevecht ga je deze vragen de 

volgende keer stellen en waarom? Aan Truus 

Brouwer omdat zij vrij anoniem maar toch duidelijk 

zichtbaar voor het dorp haar “dingen” doet. 

Welke vraag stel je aan Truus Brouwer? 

Truus, op cultureel gebied hoef je van mij niet 

veel te verwachten, maar hoe cultureel/creatief 

is Nigtevecht eigenlijk en wat voor (zichtbare) 

projecten kunnen we nog verwachten?

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 
werkgroep van Stichting het 

Dorpshuis Nigtevecht


