
 

De firma Trekwerk uit Weesp heeft opdracht gekregen om een hangzweefbrug te 

ontwerpen in Scheveningen. Dit was te lezen in de Volkskrant van 11 december. 

Als alles goed verloopt is de brug in 2017 te aanschouwen. Ook Nigtevecht kwam 

boven het artikel ter sprake…en hoe!
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In een afgeladen Dorpshuis hebben de 

bestuurders van de provincies Utrecht en 

Noord-Holland en de gemeenten de Ronde 

Venen en Stichtse Vecht op 20 november hun 

beslissing toegelicht om de fietsbrug tussen 

de betonfabriek en de DOB voetbalvelden 

te laten bouwen. Voor het eerst in twaalf 

jaar konden Nigtevechters in gesprek 

gaan met de bestuurders die over de 

fietsbrug besloten hebben. De aanwezige 

bestuurders waren gedeputeerden van 

Rien (N-H) en Pennarts (Utr.), wethouders 

Wiersema (Stichtse Vecht) en Schouten (de 

Ronde Venen). Onder de bezoekers waren 

veel inwoners van de Vreelandseweg en 

belangengroepen als de Fietsersbond, 

stichting Spaar het Gein, de Dorpsraad 

Nigtevecht en Duurzaam Nigtevecht.

Na een korte inleiding ontstond er een 

felle discussie tussen de bestuurders en de 

Dorpsraad waarbij betreurd werd dat de Punt 

niet de uiteindelijke locatie is geworden. 

De Dorpsraad verweet de bestuurders 

voornamelijk dat er nooit een goede 

financiële onderbouwing is geweest voor de 

Hectisch slot Fietsbrug
afwijzing van de Punt als locatie. Zij werd 

daarbij gesteund door stichting Spaar het 

Gein. De bewoners van de Vreelandseweg 

vroegen zich af waarom er niet is gekozen 

voor een aanlanding van de brug die parallel 

loopt aan het kanaal. De bestuurders hebben 

hun keuze om de brug te laten eindigen 

op de Vreelandseweg gebaseerd op een 

betere verkeersveiligheid en een logische 

aansluiting op de fietsroute. Het verwerven 

van landbouwgrond op die locatie wordt 

niet gezien als onoverkomelijk.

Het bestuur kreeg bijval voor hun besluit van 

de Fietsersbond en Duurzaam Nigtevecht 

die zich goed in deze locatie en de gevolgde 

procedure konden vinden.

Hoe de brug eruit gaat zien is niet 

bekend, dat wordt overgelaten aan de 

marktpartijen die deelnemen aan de 

aanbesteding. Een voorlopige prognose is 

dat er eind 2015 gestart kan worden met 

de bouw en dat die ongeveer een jaar zal 

duren. Indien u betrokken wilt zijn bij de 

verdere ontwikkeling van de brug, kunt 

u zich melden bij het projectteam, info@

fietsbrugnigtevecht.nl

Hangzweefbrug  
in Scheveningen
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Jaarvergadering 
Oranjevereniging
Op maandag 6 januari 2014 houdt de Oranjevereniging Nigtevecht 

haar jaarvergadering in het dorpshuis. De vergadering begint om 

20:00 uur en u bent allen van harte welkom! Het jaarverslag en de 

financiële aangelegenheden worden besproken. 

De vergadering is traditiegetrouw niet goed bezocht. Sterker nog, 

er komen meestal maar 1 of 2 leden naast het bestuur. Nu kan dat 

betekenen dat u allen ontzettend tevreden bent. Op deze avond 

staan wij dan ook zeker open voor uw complimenten, maar ook 

voor uw ideeën en advies. Wij roepen onze leden dan ook op te 

komen om met ons te spreken over onze mooie vereniging. 

Met vriendelijke groet,

De Oranjevereniging

PS: U heeft in oktober een brief van ons ontvangen in verband met 

uw contributie. Velen hebben hier al gehoor aan gegeven, maar 

mocht u echter nog niet betaald hebben, dan kan dit nog steeds. De 

gegevens kunt u vinden op onze site: www.ov-nigtevecht.nl

Muziekfestival 
Nigtevecht 2014
Het Muziekfestival Nigtevecht 2014 is gepland op zaterdag 

6 september. In de komende edities van de Sleutel hopen we 

al wat meer te kunnen vertellen over het programma. Na 

het grote succes op het vorige festival willen we ook in 2014 

weer het onderdeel  Local Heroes gaan doen. Nigtevechters 

die kunnen zingen zijn uitgenodigd om dit op het festival te 

gaan doen onder begeleiding van een live band. In principe 

kan iedereen zich opgeven, maar deelnemers worden wel 

geacht minimaal één keer mee te doen met de Live Band 

Karaoke, zoals deze band heet. Je zingt dan voor een live 

publiek. Dit kan regelmatig in Almere en Hilversum. De 

praktijk leert dat het zo leuk is dat het vaak niet bij één 

keer oefenen blijft. Opgeven kan bij Ben Goes, telefonisch 

op nummer 252506.

Ben Goes en Kees Neervoort

Zaterdag  
25 januari cabaret  
in het Dorpshuis:  
De Relatiefluisteraar
Op  zaterdag 25 januari staat Arnout van den Bossche in het 

Dorpshuis met de cabaretworkshop: “De Relatiefluisteraar”. 

De comedy-act die vrouwen echt leuk vinden! Hoe gaan 

mannen en vrouwen met hun relatie om? Dit is dé centrale 

vraag in “De Relatiefluisteraar” van Arnout Van den Bossche, 

de Grote Internationaal Relatie Deskundige. Om je dit duidelijk 

te maken gebruikt hij bevattelijke tekeningen op een bord 

die erg herkenbaar en vooral hilarisch zijn. Krijg dus meer 

inzicht in je relatie dankzij antwoorden op volgende vragen: 

Wat doe ik als man nu eigenlijk verkeerd? Wat is de curve van 

ruzie? Waarom kan mijn man niet zoeken? En, houdt hij nog 

van mij?

In 2009 won Arnout Van den Bossche de Humo’s Comedy Cup, 

de grootste comedyprijs in België. Twee weken nadien won 

Arnout de Deltion Cabaret Wedstrijd in Zwolle. In 2012 stond 

hij in de finale van het Leids Cabaret Festival. Hij is een van 

de meest originele komieken van Vlaanderen en omstreken. 

Als observatiekomiek pur sang wordt hij vooral geprezen 

om zijn subtiele en verfijnde humor. Ter Info: Voor zijn 

comedycarrière was hij achtereenvolgens aankoopingenieur, 

projectingenieur, productie-ingenieur, kwaliteitsmanager, 

business consultant, business analist, process manager, 

productmanager, account technical consultant, complex bid 

manager en creativiteitsadviseur.

Er zijn nog kaarten verkrijgbaar á € 18,- bij de Attent en 

de bakker, via de (vernieuwde!) website www.cabaret-

nigtevecht.nl  en telefonisch: 0294-252506.
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Inbraken  
en Burgernet
Onlangs zijn een aantal dorpsgenoten de dupe geworden van inbrekers. Zowel in woningen 

als bij bedrijven is ingebroken. Wat rest is materiële schade, woede en onmacht. De politie 

brengt woninginbraken en pogingen daartoe in kaart per gemeente. Op www.politie.nl/

misdaad-in-kaart is te zien dat er in de afgelopen 3 maanden 1 woninginbraak en 3 gemelde 

pogingen zijn geweest. Bedrijfsinbraken worden niet in kaart gebracht.

Samen alert zijn

Het zou mooi zijn als we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat er minder inbraken in 

ons dorp zijn. Zelf kun je ervoor zorgen dat er deugdelijke sloten en beveiliging worden 

geïnstalleerd. Maar samen kunnen we er voor zorgen dat we alert zijn op verdachte acties 

bij woningen en bedrijven. Sommige bewoners rijden ’s avonds een extra rondje door het 

dorp om te kijken of alles er vredig bij ligt. Maar wat als je iets verdachts ziet? Dan is het 

niet verstandig om er alleen op af te gaan. 

Het initiatief Burgernet kan daarbij helpen. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een 

spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon 

of voertuig. Als zij vervolgens iets zien of horen dat overeenkomt met dit signalement, 

bellen zij naar het gratis telefoonnummer 0800-0011 van de meldkamer van de politie. De 

meldkamer geeft de informatie direct door aan de agenten op straat. U kunt zich opgeven 

via Burgernet.nl. Hoe meer Nigtevechters eraan deelnemen, hoe groter de kans is dat u er 

niet alleen voorstaat in geval van een inbraak en dat de daders gepakt worden.

Eindejaarkaartjes voor Robbin
…en alle andere mensen met diabetes
In Nederland alleen leven al 1 miljoen mensen met diabetes: het is volksziekte 

nummer één. Ook Nigtevecht is niet overgeslagen door deze ziekte.  Onze 

dorpsgenote Robbin Langendoen (12) heeft sinds zij 3 jaar oud is diabetes type I en 

stond onlangs om die reden met haar verhaal in het DON Magazine van Stichting 

DON (Diabetes Onderzoek Nederland).  Deze stichting streeft  naar genezing van 

de ziekte door te investeren in gerenommeerde onderzoeksprojecten in binnen- en 

buitenland. Er wordt namelijk veel geld en aandacht besteed aan het verbeteren 

van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes, maar minder aan het vinden 

van een oplossing en mogelijke genezing.  

Voor kinderen zoals Robbin, maar ook voor alle andere diabetespatiënten, is de 

genezing van diabetes en het onderzoek daarnaar van essentieel belang voor de 

kwaliteit en kwantiteit van leven.

Onze trouwe Sleutel2000 bezorgers komen ook dit jaar weer bij u langs met 

hun eindejaarkaartjes. Traditiegetrouw schenken wij 50% van de opbrengst aan 

een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor Stichting DON. Dus mocht u de 

bezorgers aan de deur treffen, zouden we u graag om een bijdrage vragen voor 

de bezorging en dit fantastische doel. 

En verder wensen we u bovenal een gezond 2014.

De redactie

Recent heeft het college van B&W gekozen 

voor het huisvesten  van de publieksbalie 

en de totale ambtelijke organisatie 

van de gemeente Stichtse Vecht in het 

gemeentekantoor in Maarssen.  Breukelen 

wordt bestuurlijke vergaderlocatie (voor 

o.a. raadvergaderingen en werksessies) 

en blijft een trouwlocatie. Deze keuze 

scoort het beste op vijf van de zeven, 

vooraf gestelde kwaliteitscriteria (efficiënt 

ruimtegebruik, dienstverlening, efficiënte 

bedrijfsvoering, bereikbaarheid voor 

inwoners, flexibiliteit, duurzaamheid en 

financieel).

De bereikbaarheid is een punt van 

aandacht bij de publieksbalie in Maarssen. 

Het gaat dan met name om de beperkte 

openbaarvervoersverbinding. Het college 

verwacht dit voldoende te compenseren. Er 

zijn al verschillende ontwikkelingen gaande. 

Zo is het naar verwachting in 2015 mogelijk 

door de gemeentelijke samenwerking 

met Weesp (en Wijdemeren) om 

reisdocumenten daar te kunnen aanvragen 

en ophalen. Ook is het voor verschillende 

producten niet meer noodzakelijk om 

naar het gemeentehuis te komen, omdat 

veel producten digitaal zijn aan te vragen. 

Voor mensen die vanwege lichamelijke 

beperkingen niet in staat zijn om naar 

het gemeentehuis te komen, bestaat al de 

mogelijkheid van een thuisaanvraag voor 

een reisdocument.

De ontwikkeling van de toenemende 

digitale dienstverlening zal zich de 

komende jaren versneld doorzetten. 

Het kabinet heeft de ambitie om alle 

overheidsdienstverlening in 2017 digitaal 

aan te bieden. Daarbij houdt het college 

de mogelijkheid open om – indien nodig 

- een vervoersmogelijkheid te faciliteren 

voor inwoners die gebonden zijn aan het 

openbaar vervoer.

Huisvesting 
publieksbalie 
en ambtelijke 
organisatie 
gemeente 
Stichtse Vecht
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De Korte Baan klaar 
voor “Five-in-a-row”!
Nadat de schapen van Sjoerd Griffioen bereid waren gevonden de ijsbaan nog 

een laatste “scheerbeurt” te geven is begin december de baan weer vol water 

gepompt. Op 11 december heeft zich reeds een eerste vliesje ijs gevormd, 

hopelijk de prelude op wederom een winterseizoen met veel schaatsplezier. 

Dat zou dan ‘five-in-a-row’ betekenen !

Zodra de vorst écht haar intrede doet, zal de ijsvereniging er klaar voor zijn om 

vol uit de startblokken te schieten. Ondertussen wordt er echter niet stil gezeten 

en worden de faciliteiten op- en rond de ijsbaan in optima forma gebracht. 

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de realisatie van een nieuw onderkomen 

voor de Koek&Zopie. Dit alles in nauwe samenwerking met de gemeente.

IJs- en weder dienende hopen wij u opnieuw te mogen begroeten op De Korte 

Baan. Houdt voor de actuele stand van zaken de website in de gaten: www.

ijsvereniging-nigtevecht.nl

Actualiseren 
Dorpsvisie
In 2009 is de eerste dorpsvisie samengesteld 

door een groot aantal Nigtevechters. 

Deze visie is indertijd geschreven om 

te voorkomen dat de belangen van 

Nigtevecht als kleine kern onder zouden 

sneeuwen in een grote gemeente. De 

leefbaarheid en ontwikkeling van een 

aantal zaken in ons dorp moeten worden 

geborgd voor de toekomst. 

Nu, vier jaar later is het wenselijk de 

dorpsvisie te actualiseren. De eerste 

aanzet daartoe is deze zomer gedaan 

door leden van de klankbordgroep. Dit 

is een groep betrokken bewoners van 

Nigtevecht die geen deel uitmaken van de 

Dorpsraad, maar door hun betrokkenheid 

in verenigingen, bedrijfsleven, besturen 

en dergelijke een dwarsdoorsnede zijn 

van het dorp.

18 november werd op initiatief van 

de Dorpsraad een discussie avond 

georganiseerd voor alle dorpsbewoners. 

Insteek was om de inhoud van de 

dorpsvisie te bespreken. Onder leiding 

van onafhankelijk gespreksleider Frank 

van Vliet werden vier thema’s besproken. 

Regionalisering, mobiliteit, duurzaamheid 

en sociale cohesie. Alle besproken zaken 

worden als extra input gebruikt voor de 

hernieuwde dorpsvisie.

Er ontstond een levendige discussie 

over alle onderwerpen. Ook riepen de 

aanwezigen op aan de Dorpsraad na te 

denken over hun organisatie structuur 

zodat er een democratisch gekozen 

bestuur kan komen van de dorpsraad.

Als u op de hoogte wilt blijven van de 

ontwikkelingen rondom de Dorpsraad 

kunt u hen vinden op internet: www.

dorpsraadnigtevecht.nl. Via de e-mail op 

info@dorpsraadnigtevecht.nl 

Bij deze ook de oproep aan de aanwezigen 

van die avond naar bovenstaand adres hun 

gegevens te e-mailen, zodat de dorpsraad 

u op de hoogte kan blijven houden via de 

digitale brievenbus.

Sleutelstelling
80% Van de 15 stemmende Nigtevechters stemde voor het voortbestaan van 

de Sleutel2000 in papieren vorm. Dus voorlopig gaan we nog even door op 

deze voet. Wel zou het leuk zijn als ook onze digitale editie www.sleutel2000.

nl vaker bezocht gaat worden. We roepen dan ook iedereen op om te stemmen 

op onze nieuwe stelling. En de nieuwe stelling luidt:

Nieuwe stelling:
“We moeten meer aandacht besteden aan  
(activiteiten voor) ouderen in Nigtevecht.”

Eenzaamheid bij oudere mensen is op dit moment door het succes van het 

programma van Geer en Goor enorm op de kaart gezet. Ook in Nigtevecht 

hebben we genoeg alleenstaande ouderen. Voor deze mensen is er op 

dinsdagmiddag de soos en koersbal en biljarten, maar dit past natuurlijk niet 

bij iedereen. Is eenzaamheid bij ouderen in ons dorp geen probleem, of is er 

ook hier te weinig aandacht voor? 
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Sintocht 2013
Zaterdag 23 november jl. was het zover. Sint zou rond 12.30u 

weer voet aan wal zetten in Nigtevecht. Veel kinderen, ouders 

en grootouders waren naar de Loswal gekomen om de Sint te 

verwelkomen. 

Onder een luid ‘Zie ginds komt de Stoomboot’ werd de boot 

binnengehaald. Een tocht door het dorp stond daarna op het 

programma. Het weer hielp enorm, want het was een mooie 

zonnige dag. Aangekomen bij het Dorpshuis was het eerst tijd 

voor Alladin die een sprookjesachtige goochelshow gaf. Vanaf 

heel klein t/m groep 8 hingen de kinderen aan zijn lippen, 

een bijzonder geslaagde show vonden we met z'n allen. Toen 

iedereen opgewarmd was, kwam toch echt, eindelijk, Sinterklaas. 

Liedjes, verhalen van kinderen en een heuse Pietendans. Tot slot 

kregen alle kinderen nog een mooi cadeau of chocoladeletter. 

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde intocht. Alle 

kinderen van Nigtevecht, hartelijk dank voor jullie enthousiasme 

en zangkunsten. Dank ook aan alle sponsors, vrijwilligers en gulle 

gevers tijdens de collecte! We hebben er met elkaar weer een 

mooi feest van gemaakt.

Tot volgend jaar!

Het Sinterklaas comité 

Wat doet die bel daar?!
Tot en met zaterdag 4 januari is het pontje bij Nigtevecht 

tijdelijk uit de vaart. Er worden onderhoudswerkzaamheden 

uitgevoerd en de pont wordt uitgerust met zonnepanelen.  

Duurzaamheid staat bij de gemeente Stichtse Vecht hoog 

op de agenda en de panelen zijn hiervan het gevolg. Een 

goede zaak!

Maar wij hebben veiligheid ook hoog in het vaandel staan. 

En daarom zouden we nog een kleine aanpassing bij de 

pont willen voorstellen. Momenteel hangt de bel, om de 

aandacht van de pontbaas aan de kant bij Nederhorst  te 

trekken, vlak boven het water. En de helling naar de bel 

toe is nogal stijl. Je moet dus eerst je fiets boven aan de 

weg parkeren, om te kunnen bellen. Want met de fiets 

naar beneden rijden is niet veilig. En voor mensen die wat 

slechter ter been zijn,  bijvoorbeeld met  een scootmobiel 

of rolstoel, is het helemaal niet mogelijk om veilig bij deze 

bel te komen. Het zal toch niet gebeuren dat iemand zo de 

Vecht in rolt! Misschien beter om de bel wat hoger op te 

hangen, voordat de helling begint. Zo kan er niemand per 

ongeluk het water in rijden!

De redactie

16 Mevrouw van Zadelhoff

55 Kattouw

67 Wil Holdorp

72 Kaus

116 Charlotte Doornheim

117 Hemels

133 Amesz

140 Wertheim

223 Brielle

278 Peter D.

326 Victorine Woerdeman

536 Jonathan Jonkhart

604 Antoinette

605 Antoinette

608 Sanne van Dulken

619 Koen

620 Koen

624 Koen

628 Diener

652 Ray

656 Joost

666 Joost

696 Mieke Millenaar

Dit jaar had de Sint mooie prijzen te verloten. De meeste prijzen, 

waaronder de hoofdprijs, zijn inmiddels opgehaald. Hieronder een 

lijstje met alle lotnummers en namen (voor zover we ze konden 

lezen ;-) van prijzen die nog opgehaald kunnen worden. Herken je 

je lot, neem dan even contact op met Anja via tel.nr. 25 30 58.

5



December is de uitgelezen maand dat we terugkijken, de balans 

opmaken, nog eens glimlachen of juist fronsen over alles wat er de 

afgelopen maanden is gebeurd. Wij van de Sleutel 2000 redactie 

zetten eens een paar zaken uit ons archief voor u op een rijtje.

Kunst- en creatieroute door Nigtevecht (CrUnst)
Nigtevecht kleurde in alle kleuren van de regenboog. Op 

verschillende plekken verschenen verschillende kleine en grote 

kunstwerken op bruggen, in bomen. Op zondagmiddag 17 maart 

lieten Nigtevechtse (amateur)kunstenaars en hobbyisten hun 

gemaakte werken zien. Onderdeel was ook een expositie van foto's 

die waren ingestuurd voor de fotowedstrijd.

Bouwprojecten houden Nigtevecht bezig
Ook in 2013 is er af en toe iets over de voortgang te melden van de 

Samenwoonschool en de Fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal. 

Vanuit de Gemeente is het al weer enige tijd stil rondom de 

voortgang van de bouw van de school en recent is de locatie van 

de geplande fietsbrug een paar honderd meter naar het zuiden 

verhuisd. Ook in 2014 en (waarschijnlijk) daarna houden wij u 

standvastig op de hoogte.

Weesperbrug
Ons dorp werd landelijk nieuws toen de Weesper brug op ingenieuze 

wijze in één weekend werd vervangen. Hier werd de nieuwe brug 

afgebouwd en vervoer klaar gemaakt. En de oude brug werd hier 

ontmantelt. Het leverde historische en mooie plaatjes op van een 

schitterend project.

Ook in 2014 volgen wij het kleine en grote nieuws in en rond 

Nigtevecht op de voet. Alle goeds gewenst en u mag weer op ons 

rekenen in het nieuwe jaar

Redactie Sleutel 2000

Dimitri is speler van Rugby Club Hilversum en opgenomen in de selectie van het 

Nederlands team onder 17 jaar. De selecties van onder 18 en onder 20 zijn dit jaar 

Europees kampioen geworden, dus momenteel hebben we een talentvolle jeugd.

Hoe het Dimitri vergaat hopen we de komende edities met u te delen.

De redactie

Terugblik 2013 Nigtevecht

Dimitri Konincks  
opgenomen in de Nederlandse 
rugby selectie onder 17 jaar
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Goed nieuws voor de Protestantse Gemeente. Na het 

vertrek van dominee Hans Schaap in april van dit jaar 

heeft de Protestantse Gemeente in Nigtevecht een beroep 

uitgebracht op een kandidaat. Het gaat om Arie de Winter 

woonachtig in Ermelo en werkzaam voor de Hervormd 

Gereformeerde Jeugd Bond waar hij stafmedewerker is 

voor Catechese en Advies. Hij heeft inmiddels het beroep 

aanvaard. U kunt al een beetje kennis met hem maken via 

Twitter @ASdeWinter. Het web vertelt ons dat Arie ,behalve 

van zijn vriendin, ook houdt van fietsen, hardlopen en 

autorijden. Nigtevecht lijkt ons een prima gemeente 

voor al deze activiteiten. Wanneer Arie de Winter in onze 

gemeente van start zal gaan is nu nog niet bekend.

Nieuwe dominee

Feest! En dat is het zeker. CPNB maakte 

bekend dat het nieuwe thema voor de 

Kinderboekenweek in 2014 het thema 

feest heeft omdat de Kinderboekenweek 

60 jaar bestaat. In Nederland zal Harm de 

Jonge het Kinderboekenweekgeschenk 

schrijven en maakt Marit Törnqvist het 

Prentenboek. 

Ook overzee in de Cariben zal een 

geschenkboek verschijnen. Onze 

dorpsgenote, auteur Charlotte 

Doornhein, schrijft het Arubaanse 

Kinderboekenweekgeschenk van 2014. 

Scholen krijgen het cadeau en klanten 

ontvangen het in boekhandels bij 

besteding van 25 Arubaanse Florin. 

‘Een hele eer,’ aldus Charlotte. ‘Ik ben 

heel erg blij. Bijzonder dat ik dit mag 

doen. De Cariben maakt deel uit van 

mijn familie. Mijn grootouders hebben 

tussen 1950 en 1975 op Aruba en Curaçao 

gewoond. Mijn moeder is opgegroeid 

op de eilanden. Zelf heb ik met mijn 

gezin vijf jaar op Curaçao doorgebracht 

(2006-2011). Een fijne tijd. De Cariben 

hebben een speciale plek in mijn hart. 

Mijn boeken spelen zich af in Nederland, 

Hongarije of de Cariben. Mensen die 

mijn Caribisch getinte boeken lezen, 

zeggen vaak dat ze echt kunnen voelen 

dat ik van de Cariben hou. Met mijn 

boeken probeer ik ook bruggen te slaan 

tussen Nederland en de Cariben.’

Charlotte weet nog niet welk feest ze 

zal gaan behandelen in haar boek. ‘Op 

de dag dat het thema feest bekend werd 

gemaakt, ben ik meteen associaties op 

papier gaan schrijven. Waarover wil ik 

schrijven? Volgend jaar wordt op Aruba 

het 60 jarige bestaan van het Carnaval 

gevierd. Het zou dus heel erg voor de 

hand liggen om met het thema feest een 

verhaal over Carnaval te maken. Juist 

omdat het zo vanzelfsprekend is, doe ik 

het niet. Er zullen ongetwijfeld diverse 

boeken over Carnaval verschijnen 

komend jaar. Maar ik wil graag een 

afwijkende weg inslaan en een ander 

Arubaans feest met veel traditie en 

rituelen in mijn boek verwerken.’

‘Volgend jaar zal mijn moeder mij 

vergezellen naar de Kinderboekenweek 

op Aruba. We logeren bij oude 

vrienden van haar. Ik ga onder andere 

klassenbezoeken houden op haar 

voormalige basisschool. Voor ons 

persoonlijk is de Kinderboekenweek 

in 2014 ook een feest: een feest der 

herkenning!’

Arubaanse Kinderboekenweek 2014 met 
geschenkboek van Charlotte Doornhein

Voortgang 
samenwoonschool 
Nigtevecht
Het is enige tijd stil geweest rond de bouw van de samenwerkingsschool 

aan de Petersburg in Nigtevecht, maar achter de schermen is hard gewerkt 

aan de voortgang van het project. Zo zal de aanbesteding op korte termijn 

starten, waarna direct gestart kan worden met de bouw omdat er al een 

bouwvergunning is verleend. Het streven van de gemeente is om in februari 

de aanbesteding af te ronden en de opdracht te gunnen aan een aannemer.

In een overleg op 10 december j.l. zijn de toekomstige gebruikers van het 

complex door de gemeente bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

In maart van dit jaar hebben de toekomstige gebruikers van de 

samenwoonschool in Nigtevecht (het bestuur van de Flambouw, de 

Tweemaster en Kinderopvang Kidswereld) en de gemeente ingestemd met 

de nieuwe tekeningen van het voorlopig ontwerp voor de realisering van 

het nieuwe schoolgebouw.

Na de aanbesteding gaat de gemeente verder met het ontwerp van de 

buitenruimte van de school. De gemeente zal de school en de omwonenden 

hierbij betrekken. 

Om de ouders van de leerlingen en de directe omgeving te informeren over 

de voortgang zal in januari een informatie-avond worden georganiseerd.
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In de vorige uitgave van de Sleutel vroeg Truus 

Brouwer: Henk, in hoeverre heeft het tekort 

aan vrijwilligers in de toekomst gevolgen 

voor de brandveiligheid in het dorp en hoe 

gebruik jij jouw creativiteit om vrijwilligers 

te werven? Het is heel simpel: geen of een 

tekort aan vrijwilligers betekent geen lokale 

brandweer meer in Nigtevecht. Structureel 

een tekort aan vrijwilligers betekent dat 

je moet gaan rekenen met een langere 

opkomsttijden van de brandweer….en dat 

komt de brandveiligheid niet ten goede. 

Veel mensen weten het niet maar ongeveer 

80% van de Nederlandse brandweerlieden 

bestaat uit vrijwilligers. Vrijwilligers volgen 

dezelfde opleiding en oefeningen. Het woord 

“vrijwillig” heeft betrekking op de toetreding 

in de organisatie. De leden zijn daarna 

verplicht uit te rukken en de opleiding en 

oefeningen te volgen. Gelukkig is onze post 

op sterkte, belangrijk is wel dat je naast de 

avond- en nachtsituatie overdag voldoende 

bezetting kunt garanderen. Wij hebben het 

geluk dat een aantal brandweerlieden in het 

dorp werken en een aantal in de ploegendienst 

werkzaam zijn. Creatief in het werven…..

een advertentie, een postercampagne of een 

opendag levert over het algemeen weinig 

vrijwilligers op. De ervaring leert dat een 

persoonlijke benadering van mensen meestal 

het best werkt.

Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?  

Ik heb het geluk gehad dat mijn ouders al op 

het dorp woonden, ik ben hier geboren en 

getogen.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Niet 

specifiek een favoriete plek maar vind de 

Dorpsstraat, de Vreelandse- en de Klompweg 

het meest mooie van het dorp.

Wat is voor jou het Nigtevechts gevoel? 

Dat zijn er meerdere, uiteraard het 

Sinterklaasgevoel, als kleine jongen bij de 

brug staan, een optocht door het dorp en een 

kindervoorstelling…het is niet veranderd. De 

Oranjeweek is er ook zo één, een prachtig 

evenement voor jong en oud…en allemaal 

verzorgd door vrijwilligers!!

Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen 

vertellen? Ik ben geboren op de Dorpsstraat 

104, naast het wapen van Nigtevecht, hier 

heb ik tot mijn 21 jaar gewoond. Ik kom 

uit een gezin van 8 kinderen. Getrouwd 

met Anja, wij hebben samen 5 kinderen en 

2 kleinkinderen en het 3e kleinkind is op 

komst. Ik ben van beroep supervisor bij de 

firma Abbott in Weesp, samen met mijn 

team verantwoordelijk voor de productie 

van medicijnen. Hobby’s: de brandweer, 

fietsen, sinds een aantal jaar in het bezit van 

een oude deux chevaux (lelijke eend) en heb 

sinds vorig jaar een klein bootje.

Wat verwacht je dat er de komende 10 jaar 

in Nigtevecht gaat veranderen? Ik verwacht 

dat de nieuwe school er dan wel staat ;-)…en 

denk ook wel de fietsbrug. Verder verwacht 

ik de komende 10 jaar geen schokkende 

veranderingen.

Wat is je favoriete muziek nummer en 

waarom dit nummer? Muziek van de jaren 

‘70 – ‘80 spreken mij aan, dat waren de jaren 

dat ik geregeld een discotheek bezocht. 

In “Flat113” in Weesp heb ik menig uurtje 

doorgebracht. Als ik deze muziek uit die 

jaren hoor zet ik de volumeknop geregeld 

wel wat harder. Ook naar de top 2000 mag 

ik graag luisteren.

Wat houdt je nu bezig in het nieuws? Niet 

specifiek een bepaald item maar kan niet zo 

goed begrijpen het onrecht wat mensen elkaar 

kunnen aandoen. Als je al die vluchtelingen 

nu eens ziet waaronder vele kinderen die 

afkomstig zijn uit Syrië, het is verschrikkelijk. 

Lokale nieuws: de vele inbraken die recent 

hebben plaats gevonden. Het zal je maar 

gebeuren dat al je gereedschap en je busje 

wordt ‘gejat’ waarmee je je boterham moet 

verdienen.

Welk gedrag van ‘de Nigtevechter’ zou jij 

graag anders zien zodat het leven voor een 

ieder aangenamer wordt? Niet specifiek 

Achterklap: Henk de Bruin
het gedrag van de Nigtevechter maar ik zou 

graag willen zien dat alle verenigingen in 

ons dorp kunnen blijven bestaan en daar zijn 

die broodnodige vrijwilligers en leden voor 

nodig. Niets in deze wereld gaat vanzelf, aan 

de zijkant alleen maar commentaar geven is 

wat te gemakkelijk in mijn ogen.

Aan wie uit Nigtevecht gaan je deze vragen 

de volgende keer stellen en waarom? Ik geef 

graag de pen door aan René Valkenburg. 

Waarom René? Naast het runnen van een 

eigen zaak zet René zich in voor de brandweer 

en is voorzitter van DAW.

Welke vraag stel je aan die persoon? René: 

Wat zijn jou/jullie ideeën als vereniging om al 

de bestaande activiteiten te kunnen blijven 

handhaven met daaraan gekoppeld het 

uitbreiden van het ledenaantal?
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