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Start bouw
Samenwoonschool Nigtevecht
Na alle voorbereidingen gaat de bouw van
de Samenwoonschool Nigtevecht nu echt
van start. Op maandag 10 maart a.s. om
15.00 uur is de feestelijke starthandeling op
het bouwterrein. Bewoners zijn van harte
welkom om samen met de schoolkinderen,
leerkrachten en ouders dit heuglijke moment
mee te vieren. Aansluitend is er van circa 15.30
tot 16.30 uur in het Dorpshuis Nigtevecht
een inloopuur met de mogelijkheid vragen
te stellen over de bouw van de school.
Het nieuwe schoolgebouw biedt onderdak
aan de christelijke basisschool De Flambouw,
de openbare basisschool De Tweemaster en
kinderopvang Kidswereld.
Afgelopen maanden is het oorspronkelijke
bouwplan aangepast. Het gebouw is een
flink stuk kleiner geworden en heeft een
flexibele indeling gekregen. Zo is het
gebouw klaar voor de toekomst, want er is
rekening gehouden met een verdere daling
van het leerlingenaantal in Nigtevecht en
een intensievere samenwerking tussen de
scholen en de kinderopvang.

Kenmerkend voor het nieuwe scholencomplex
zijn de grote kapvormen op lage gevels, die wij
kennen van hooi- en graanschuren in het vlakke
Hollandse landschap. Hellende kappen passen
traditioneel het beste bij een kleinschalige
omgeving en bieden goede bescherming
tegen ons weer. Alle gebruikersruimten van de
beide scholen en de kinderopvang zijn rondom
een groot binnenplein geplaatst. Komen en
gaan via dit centrale plein staan garant voor
ontmoeting en verdere samenwerking tussen
de gebruikers.
Onderwijswethouder Pieter de Groene is blij
met de start van de bouw: “In een tijd van
bezuinigingen en voorzieningen die onder
druk staan, is het een voorrecht om in één
van onze kleine kernen een mooi, nieuw
schoolgebouw te kunnen bouwen. En wat
voor een gebouw: modern met een klassieke
uitstraling, voorbereid op toekomstige
ontwikkelingen en vanuit een gezamenlijke
intentie tot samenwerking. Kortom, in
meerdere opzichten een parel voor onze
gemeente in het algemeen en Nigtevecht in
het bijzonder.”

De bouwwerkzaamheden kunnen enige
overlast geven. De gemeente vraagt hier
begrip voor. De bouwtijd neemt ongeveer
één jaar in beslag.
Over de inrichting van de buitenruimte
(parkeren, groen) zijn in het verleden enkele
bewonersavonden gehouden. De reacties die
zijn gegeven, worden de komende maanden
verwerkt in een aangepast ontwerp, dat
opnieuw met de buurtbewoners besproken
zal worden. U wordt hierover te zijner tijd
geïnformeerd.
Gemeente Stichtse Vecht organiseert
halverwege de bouw voor de bewoners
van Nigtevecht een rondleiding door het
gebouw in aanbouw. U wordt hierover te
zijner tijd geïnformeerd.
Als u vragen of opmerkingen heeft over
de bouwwerkzaamheden, kunt u terecht
bij gemeentelijk projectleider Bas Keuper
via telefoonnummer 0346140346 of info@
stichtsevecht.nl.
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Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de
gemeente Stichtse Vecht doen hier twaalf politieke partijen aan mee. Aan alle
landelijke politieke partijen, alsmede aan de politieke partijen ‘Streekbelangen’
en ‘Het Vechtse Verbond’ heeft de redactie van Sleutel2000 gevraagd een reactie
te geven op de volgende vraag:
Kunt u in ongeveer 100 woorden aangeven wat uw politieke partij in petto heeft
voor Nigtevecht en haar inwoners en waarom de inwoners van Nigtevecht nu juist
op uw partij zouden moeten stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart?
Hieronder vindt u de reactie van de politieke partijen die op dit verzoek hebben
gereageerd. Wij hopen van harte dat het u helpt om op 19 maart de juiste keuze
te kunnen maken!

STREEKBELANGEN

GROENLINKS

Aantal algemene speerpunten
Streekbelangen
• Doen wat in de kern of wijk kan en
alleen op gemeentelijk niveau wat
moet!
• Geef wijk- en dorpsraden eigen
verantwoordelijkheid met eigen
budget.
• Voor lokale ondernemers:
minder regelgeving, transparant
aanbestedingsbeleid en waar mogelijk
aanbestedingen gunnen aan lokale
ondernemers.
• Na alle forse bezuinigingen moet er
weer in sport geïnvesteerd worden.
• De zorgsituatie van kwetsbaren
in onze gemeente moet niet
verslechteren door toekomstige
veranderingen op het gebied van zorg
en welzijn.

Nigtevecht in groene handen

Specifiek voor Nigtevecht
• Inzetten op behoud van de supermarkt
• Streekbelangen zet zich in voor het
behoud van het dorpshuis
• Wonen en werken in Garsten Noord
mogelijk maken

GroenLinks gaat de komende vier jaren
voor betaalbare zorg, schone energie en
duurzaam, kleinschalig ondernemerschap.
Dit alles samen met een gemeente,die
participatie van inwoners ondersteunt.
Voor kleine kernen zoals Nigtevecht wil
GroenLinks zich inzetten voor behoud van
voorzieningen zoals een basisschool, de
buurtsuper en een goed openbaar vervoer.
Voor Nigtevecht zijn ook belangrijk: goede
toegang tot gezondheidsinstellingen en
een afvalstoffen innamestation dichtbij Nigtevecht. De fietsbrug over het
Amsterdam-Rijnkanaal is een feit Daar
hebben de provincies Noord-Holland en
Utrecht toe besloten. GroenLinks zal zich
inzetten voor een landschapsvriendelijke
en verkeerstechnisch waardevolle uitvoering. GroenLinks gaat voor groene kansen.

CDA
De komende jaren gaat er veel
veranderen in de zorg. Wat het CDA niet
zal veranderen, is dat de zorg kleinschalig
en in de buurt van de inwoners
georganiseerd wordt. Het CDA staat pal
voor belangrijke voorzieningen als de
Samenwoonschool en het Dorpshuis. Wij
doen een steeds groter beroep op de
eigen kracht van de gemeenschap, ook in
Nigtevecht. Dit soort voorzieningen zijn
daarbij onmisbaar. Tot slot weet het CDA
dat de inwoners van Nigtevecht voor
veel zaken op Weesp zijn aangewezen.
Wij zoeken dan ook nadrukkelijk de
samenwerking met Weesp. In deze tijd
mag een gemeentegrens en ook een
provinciegrens geen fysieke grens zijn.

PvdA
PvdA gaat voor sterke wijken en kernen
Stichtse Vecht heeft veel moois te
bieden. We zien een enorm potentieel
aan eigen kracht in de wijken en dorpen.
Voor ons staat de eigen identiteit
van de diverse kernen centraal, deze
willen we koesteren. Dit vraagt om een
gebiedsgerichte aanpak.

Meer weten:
www.stichtsevecht.groenlinks.nl

De PvdA zet zich in voor leefbare en
veilige kernen waar het goed vertoeven
is. Het is belangrijk dat voorzieningen
zoals een ontmoetingspunt in het dorp,
(basis)onderwijs,
(buurt)vervoer
en
geldautomaten binnen handbereik zijn.
De PvdA wil graag met de dorpsraad en
bewoners van Nigtevecht hierover verder
van gedachten wisselen.

Namens GroenLinks, Piet Paul
(lijsttrekker)

Meer informatie: www.stichtsevecht.
pvda.nl
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D66

VVD

CHRISTENUNIE-SGP

D66 Dichtbij Nigtevecht

De VVD heeft in de afgelopen periode
met succes gewerkt aan een financieel
gezonde gemeente en een kernenbeleid
met aandacht voor de identiteit van uw
Nigtevecht. Ondanks bezuinigingen zijn
extra gelden vrijgemaakt voor het beheer
van de openbare ruimte.

Voor Nigtevecht

D66 Stichtse Vecht zet in op het dichtbij
organiseren. Dicht bij de mensen, zowel
voor inwoners als voor bedrijven. We
willen initiatieven omarmen, de identiteit
van Nigtevecht tot zijn recht laten komen
en zorgen voor mensen die steun nodig
hebben. Wij gaan de verkiezingen in met
de volgende hoofdpunten:
• onderwijs;
• economie;
• zorg, de menselijke maat.
Op www.d66stichtsevecht.nl vindt u
onze kandidaten, het programma en
ons rondje langs de kernen. Hier vindt u
punten als gemeentelijke dienstverlening
via Weesp, veilige fietsverbindingen,
fraaie inpassing fietsbrug en behoud van
voorzieningen.
U kunt op ons rekenen!
Wij rekenen op U!
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De komende periode gaan wij:
• de dienstverlening dichterbij brengen:
voor o.a. reisdocumenten en afval
maken wij afspraken met Weesp,
• gemeente en gemeentebestuur voor
u benaderbaar houden
• regelgeving zoveel mogelijk
vereenvoudigen en onnodige leges
afschaffen
• voor het behoud van belangrijke
(culturele) functies
• ondergrondse afvalcontainers plaatsen
• een impuls geven aan Garsten-Noord
De VVD: lokaal betrokken en uw
vertrouwen waard!

De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente
wijkgericht blijft werken. Voorzieningen
van en vergoedingen door de gemeente
die de gemeentegrenzen van Stichtse
Vecht overstijgen. Denk aan taxivervoer
naar of volwassenonderwijs in Het Gooi
of Amsterdam. En dat mogelijkheden
worden onderzocht om de lokale
middenstand te stimuleren. Daarbij
kan men denken aan het gebruik
van regiogeld. Zij roept de gemeente
op om de totstandkoming van een
glasvezelnetwerk dat zich uitstrekt tot
in alle woonkernen, ook in Nigtevecht,
te stimuleren en te bevorderen. De
ChristenUnie-SGP weet zij zich gebonden
aan de Bijbel als richtsnoer voor haar
handelen. Zij zal een christelijk-sociale
beleid blijven nastreven om op die wijze
het welzijn van inwoners van Stichtse
Vecht te bevorderen.

Muziekfestival
Nigtevecht 2014
Op 6 september is het Muziekfestival Nigtevecht gepland.
De programmering is in volle gang. Graag komen we in
contact met zangers, zangeressen, singer-songwriters,
duo’s en trio’s en bands die pro deo willen optreden.
Vooral kleinere acts kunnen we nog gebruiken.
Opgeven kan via info@muziekfestival-nigtevecht.nl of
bel 252506.
Op 5 april komt de Live Band Karaoke naar het
Dorpshuis in Nigtevecht, deze band is beter bekend
onder de naam Local Heroes, de band die bekende
Nigtevechters begeleidde op het muziekfestival. De
avond wordt georganiseerd door Alfred Kersbergen en
het Muziekfestival Nigtevecht. Jouw kans om met een
live band te zingen voor een enthousiast publiek! Lijkt
het je geweldig voor een live publiek te zingen, maar heb
je dit nooit gedurfd, dit is je kans, en het maakt echt niet
uit of je al heel ervaren bent, en hoe goed of hoe slecht
je zingt, iedereen is welkom. Het werkt heel eenvoudig
kom naar het Dorpshuis en kies een nummer uit de lijst,
er kan uit zo’n 160 nummers gekozen worden. Schrijf je
in, maak je niet druk om de teksten, die worden er bij
geleverd. Kijk op www.live-band-karaoke.nl/ daar staan
twee lijsten met nummers waaruit gekozen kan worden,
één lijst met nummers die niet vooraf aangevraagd
hoeven te worden, dat kan gewoon in het Dorpshuis
op de avond zelf, en één lijst met nummers die vooraf
per mail aangevraagd dienen te worden bij alfred.
kersbergen@chello.nl. En, deelname betekent kans om
mee te doen aan de nieuwe editie van Local Heroes in
september op het Muziekfestival Nigtevecht 2014! De
aanvang is 21:00 uur en de toegang is gratis.

Cabaret
• Zaterdag 22 maart: Niet Schieten!
Twee jaar geleden speelden de heren van Niet Schieten! bij ons
“Mannen zijn zeikwijven”, waarin zij de nieuwe mannelijkheid
aan een onderzoek onderwierpen. Het was droevig gesteld met
de man, die de hedendaagse totaalvrouw niet meer kan bijbenen.
Logisch dat het vervolg erop dus gaat over die totaalvrouw, die
alles perfect op orde wil hebben en mannen de schuld geeft als
dat niet zo is. Maar wat is dat ene ding dan dat vrouwen willen?
Aandacht? Bevestiging? Liefde? Vrienden? Gezin? Een Bijenkorfpas? Vreemdgaan? Niet Schieten duikt diep in de vrouw om haar
geheel uit eigenbelang te helpen. De heren van Niet Schieten!
voelen zich genoodzaakt om diep in de vrouw te duiken. Heel diep.
En uit die schijnbaar oneindige diepte wordt één ding opgetakeld…
Een openbaring voor mannen, maar zeker ook voor vrouwen. Is dit
echt het grote vrouwengeheim? Oordeelt u zelf.

• 22 maart inschrijven voor het nieuwe cabaretseizoen!
Zaterdag 22 maart kan er weer ingeschreven worden voor het nieuwe
cabaretseizoen, traditioneel weer gecombineerd met een after
party. Een passe-partout wordt niet automatisch verlengd, u dient
zich hiervoor ieder jaar opnieuw in te schrijven! De inschrijflijsten
liggen weer klaar bij de balie van de muntverkoop. Indien u niet in
de gelegenheid bent om in te schrijven, laat dan een ander dat voor
u doen. Of schrijf u in via de mail: verkoop@cabaret-nigtevecht.nl,
of bel op 252506. Vermeld naam, aantal en uw telefoonnummer.
Nieuwe inschrijvingen zijn zeer welkom om onze cabarettraditie
in stand te houden. De vijf voorstellingen voor het seizoen 2014
-2015 worden 22 maart bekend gemaakt en natuurlijk ook op www.
caberet-nigtevecht.nl.

• After party: Geertjan van Oosten plus vrienden en Turning Tides
Na afloop van de voorstelling van Niet Schieten! gaat Nigtevechter,
zanger en advocaat Geertjan van Oosten optreden met vrienden.
De begeleiding is deels in Nigtevechtse handen met Mark van Loon
op gitaar, Thijmen van Loon op drums. Op toetsen Otto Kruijsdijk
en op bas Arno Hagemans (heeft met Toto en Pat Travers gespeeld).
Daarna gaat Turning Tides spelen, beter bekend als de Nigtevechtse
Gelegenheidsband op het muziekfestival. Oók een band met een
hoog Nigtevechts gehalte.
De toegang is geheel vrij met dank aan de sponsoren Kees
Neervoort (bouwmanagement, Dorpsraad Nigtevecht), Het Vechtse
Verbond (Mieke Hoek), Pauline Hoogland (ostheopate in ons eigen
dorp, tevens zangeres in Turning Tides), Henri Schoonhoven (cv’s,
badkamers en dakbedekking) en Alfred Kersbergen (beheerder
Dorpshuis). De after party begint rond 22.45 uur.

4

Fietsbrug locatie
bepaald, en nu?
Nu de locatie van de fietsbrug ten zuiden van Nigtevecht is
bepaald zijn de ambtenaren van provincies en gemeenten de
openbare aanbesteding aan het voorbereiden. Er is gekozen
voor een nieuwe manier van aanbesteden: Prestatie-inkoop. Bij
deze methodiek wordt geen ontwerp en bestek gemaakt, maar
geeft de opdrachtgever in een beknopt document aan wat hij
wél en vooral wat hij niet wil hebben. De expertise van de best
beschikbare opdrachtnemer wordt centraal gesteld, om zo een
optimaal resultaat te bereiken. De deelnemers van de eerder
“locatie” werksessies (Dorpsraad, Fietsersbond, Spaar het Gein,
Duurzaam Nigtevecht) kunnen meepraten over de inhoud van
het beknopte document. Het is de bedoeling dat de brug in de
tweede helft van Juni 2014 aanbesteedt zal worden. Eind 2015
verwacht men met de bouw te kunnen beginnen. De eerste fietser
zal in 2017 het Amsterdam-Rijnkanaal kunnen oversteken.

Gemeente lanceert
vernieuwde website
De website www.stichtsevecht.nl is vernieuwd. Met de zogeheten
‘toptaken’-aanpak heeft de gemeente een website ontwikkeld
waarmee bezoekers eenvoudig en snel de meest geraadpleegde
functies of informatie kunnen vinden. Een selectie van de
meest gevraagde producten of onderwerpen wordt continu
aangepast op de homepage door onder meer gebruik te maken
van bezoekcijfers. Ook is de website - met honderden pagina’s
minder - flink afgeslankt.

Pontje op
zonnepanelen
“Tijdens een tochtje over de Vecht van Utrecht naar
Nigtevecht op 3 januari kwam ik bij jachtwerf de klop in
Utrecht het pontje tegen. Deze was geschilderd, heeft
een dakje gekregen en het leek erop alsof voorzien is van
zonnepanelen.
Groet van Hans Schouten”
Vorige maand kregen we dit bericht van Hans. En inderdaad:
ondertussen ligt onze trotse “Kantjeboord II” met zijn
panelen aan de kade van het Adri Ameszpark.

Wethouder dienstverlening Pieter de Groene: “Met de opnieuw
ingerichte website willen wij onze inwoners online nog beter
van dienst zijn. We willen onze online dienstverlening zo
aantrekkelijk mogelijk maken. Vandaar dat vanaf vandaag de
campagne ‘Regel ’t online’ weer te zien is in de gemeente. Naast
de verbeterde vindbaarheid van informatie, is de website nu zo
ontworpen dat deze ook goed leesbaar is via de smartphone of
tablet. De website past zich namelijk aan op het scherm. Met al
deze verbeteringen zet de online dienstverlening weer een grote
stap vooruit.”
De website is ook in een nieuw, fris jasje gestoken. Ter
ondersteuning van de tekst zijn ook beeldmerken toegevoegd.
Dit verhoogt niet alleen de vindbaarheid van informatie, maar
maakt deze ook beter toegankelijk voor mensen met een fysieke
beperking. Daarmee blijft de vernieuwde website ook voldoen
aan de webrichtlijnen en het waarmerk ‘Drempelvrij’ van de
Rijksoverheid.

De redactie
Na lancering van de website worden de punten op de i gezet en
wordt de vernieuwde website verder geoptimaliseerd.
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KNVB clinic
DOB jeugd
geslaagd
De KNVB voetbal clinic van zaterdag 18 januari j.l. mag met
een opkomst van ruim 70 jeugdleden met hun trainers en
begeleiders en vele ouders zeer geslaagd mogen genoemd.
Ook de weergoden waren ons op de dag zelf gunstig gezind.
Ondanks dat de velden niet in optima forma verkeerden gaf
het bestuur prioriteit aan doorgang laten vinden aan deze
clinic. Jan van Loon, aanwezig namens de KNVB en nauw
betrokken bij de opzet van deze dag, was zéér lovend over de
positieve energie die onze vereniging uitstraalt. Hij noemde
o.a. de zeer positieve manier van coaching die hem was
opgevallen.
De spelers van de F2 hebben zichzelf overtroffen met het
volmaken van het “zware” programma.
Het B-C mini-toernooi (dubbele competitie) verliep uitstekend
(ook zonder scheidsrechters) en er werd volop gedold en veel
gelachen.
Uit het afsluitende mini-toernooi voor de D1-D1-E1 en voor
de E2 en F1, dat zònder scheidsrechters uitstekend verliep (!),
kwamen “most valuable players” boven drijven. Voor E2-F1
poule waren dat David, Lars en Sierd.
In de D1-D2-E1 poule kwamen Joyce en Olav ex-aequo op de
2e plek en ging Dan iël met de hoogste eer aan de haal.
Alle lof aan iedereen, DOB heeft zich deze dag van zijn beste
kant laten zien !

Winter in Nigtevecht
Zoek de verschillen. De ene foto is vorig jaar februari gemaakt
en de ander in februari dit jaar. Sneeuw en ijs vorige winter
en dit jaar? Een vroege lente. Ach, zo weten we ook weer wat
het woord kwakkelen betekent.

Gemeente organiseert
inloopavond op 27 februari
in Nigtevecht
Praat mee over hondenvoorzieningen

--

1000,-

€ 818,- is de opbrengst van de DOB Statiegeldactie van dit jaar. Maar
wat een goed nieuws, want het hoofdbestuur van vv DOB heeft dit
bedrag verhoogd naar € 1.000,-. Er zullen binnenkort sowieso een
aantal nieuwe trainingsmaterialen worden aangeschaft, waardoor de
trainingen nog leuker worden. Daarmee is dit potje nog niet leeg. We
zullen in de volgende jeugdvergadering bespreken wat nog meer goede
bestemmingen zijn. Uw ideeën zijn overigens ook welkom, zodat we die
hierin mee kunnen nemen.
Veel dank aan iedereen die heeft gespaard, geholpen bij het ophalen,
de flyers en de chocomel en koek heeft gesponsord, de flyers heeft
rondgebracht, de brandweer voor het gebruik van de kantine, het
plaatsen van het bord bij de brug, de aanhangers en de vrachtauto,
natuurlijk onze eigen Attent voor al het gesjouw en het hoofdbestuur
voor de aanvulling tot € 1.000,-.
Volgend jaar weer!

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor het aanwijzen
van een of meerdere losloopgebieden/hondenspeelplaatsen
en het plaatsen van bebording rond deze voorzieningen in
de kernen Kockengen, Loenersloot, Nigtevecht en Vreeland.
Op donderdag 27 februari van 19.30 tot 21.00 uur vindt er
een inloopavond plaats in het Dorpshuis aan de Jonkheer
Huydecoperstraat in Nigtevecht. U bent van harte welkom!
Aanmelden is niet nodig.
Tijdens de inloopavond kunt u de eerste aanzet van de gemeente
bekijken en uw ideeën en wensen kenbaar maken voor
geschikte locaties voor een losloopgebied, hondenspeelplaats,
afvalbak of zakjesdispenser. Er zijn wel enkele zaken om
rekening mee te houden: Zo moet een mogelijke locatie voor
een losloopgebied en/of hondenspeelplaats op een logische
plek liggen voor hondenbezitters die wandelen met hun
hond. Ook de veiligheid mag niet vergeten worden. Daarnaast
kunnen alleen losloopgebieden en/of hondenspeelplaatsen
worden aangewezen op grond die eigendom is van de
gemeente (openbaar gebied).
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Turning Tides
Triomfeert
In 2011 vond het eerste Nigtevechtse
Muziekfestival plaats. Het leek Ben
Goes destijds een leuk idee om speciaal
voor dat festival een band samen te

iedere vacature weer moeiteloos kunt
invullen met een Nigtevechter: trek een
willekeurige la open en er komt weer
een nieuw talent uit, “Het lijkt hier wel

muziekfestival geworden, maar treden ze
ook regelmatig op in de regio. Zo spelen
ze zondagmiddag 2 maart om 15:00 uur
bij restaurant Ome Cees in Nieuwersluis,

stellen, “leuk voor het publiek die
bekenden op het podium zien staan,
het stimuleert de muziekbeoefening
en er is genoeg kwaliteit aanwezig in
ons dorp”, aldus Ben. De Nigtevechste
gelegenheidsband was toen weliswaar
bedacht, maar nog niet samengesteld. De
zangeressen Pauline Hoogland en Esther
van Zuylen zijn letterlijk weggeplukt uit
de feesttent tijdens de oranjeweek. Niets
vermoedend stemde ze in, niet wetende
dat het serieus was. Terwijl ze nog nooit
gezongen hadden. De rest is inmiddels
geschiedenis want ze blijken geweldig
te kunnen zingen én performen. Van de
oorspronkelijke Nigtevechtse bezetting
zijn verder Bart Selders op trompet, Toon
Meulemans op gitaar en Ben zelf op altsax
nog over. Mutaties zijn onvermijdelijk,
maar het mooie van dit dorp is dat je

Volendam aan de Vecht ”. Zo kon de
vacature voor een toetsenist eenvoudig
ingevuld worden door Ron krekels en ook
de nieuwe drummer Alex Torrado komt
uit Nigtevecht. Het meest wonderlijke is
misschien nog wel dat ik beiden al jaren
ken, maar nooit heb geweten dat er zulke
goede muzikanten achter zaten.

de zondagmiddagconcerten zijn daar
inmiddels een begrip geworden en
trekken veel publiek. Op 22 maart staan
ze op de after party van het cabaret.
Ze spelen daar rond 0:00 uur, ná het
optreden van Nigtevechter Geertjan van
Oosten, hij laat zich op zijn beurt ook
begeleiden door een band met (bijna)
alleen Nigtevechters. Ook deze band
is een spin off van het Muziekfestival
Nigtevecht. Op zondagmiddag 30 maart
om 14:00 uur speelt Turning Tides in het
Wilhelminapakhuis in Amsterdam. Verder
zijn ze te vinden op Cultuurfestival Stichtse
Vecht op 7 juni in Maarssen. Optredens in
Nederhorst en Almere zijn in de maak, en
natuurlijk zijn ze weer te horen weer op
het Muziekfestival op 6 september. Voor
nog meer informatie kunnen de mensen
kijken op www.turning-tides.nl.

Het ging goed met de band, het
beviel zo goed dat ze bij elkaar
bleven. En ook zo goed dat ze voor
een naamsverandering kozen, “de
Nigtevechtse Gelegenheidsband, dat
bekt gewoon niet”. Het werd Turning
Tides, verwijzend naar de bocht in de
Vecht, waar Nigtevecht aan ligt en het tij
van de Vecht dat zo wel horizontaal als
verticaal kan fluctueren. Inmiddels zijn
ze niet alleen de vaste bespeler van het

Sleuteltjes
• Te koop:
Skeelers van het merk Rollerblade!
Verstelbaar van maat 28-32 Zo goed als nieuw!
Vraagprijs € 25,- (nieuwprijs € 100,- )
Merijn Verheul
06-81137096
• GARAGE TE KOOP GEVRAAGD
Nigtevechter vraagt garage te koop
tegen redelijke prijs.
Paul
06-14963702.
Email: p.schoonderwoerd@kpnplanet.nl
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Nieuwjaarswensen
opbrengst naar
Stichting Diabetes
Onderzoek Nederland
In de week tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn de bezorgers van de Sleutel bij u aan
de deur geweest met een nieuwjaarswens. U heeft gul gegeven want er is in totaal
€ 469,05 opgehaald. De helft van het bedrag is voor de bezorgers en de ander
helft gaat naar een goed doel. Inmiddels is een bedrag van € 235 overgemaakt
naar Stichting Diabetes Onderzoek Nederland. Stichting Don steunt fundamenteel
onderzoek naar een genezing voor diabetes. De stichting heeft haar dank
uitgesproken naar alle Nigtevechters die hebben bijgedragen.

Achterklap: Rene Valkenburg
Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?
Ik ben er 45 jaar geleden geboren in het
huisje aan de Dorpsstraat 86. In hetzelfde
huis waar we nu wonen en waar ook onze
kinderen Tristan en Lisa zijn geboren.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Bij ons
achter in/op/bij de Vecht. Lekker zwemmen,
varen, schaatsen en luieren in m’n hangmat.

In de vorige uitgave van de Sleutel vroeg
Henk de Bruin aan René Valkenburg naar
de ideeën van DAW. ‘Hoe kunnen jullie alle
bestaande activiteiten blijven aanbieden
en hoe denken jullie het aantal leden uit te
kunnen breiden?’ Ik wil graag wat kwijt over
gym en Streetdance voor de kinderen. DAW
is een actieve sportvereniging die draait
op vrijwilligers. We bieden gym, volleybal,
biljart, badminton, aerobics en tot voor kort
ook Streetdance voor kinderen.
De grootste zorg is om het budget sluitend te
krijgen. Bezuinigen op de uitgaven is niet meer
mogelijk, terwijl de gemeentelijke subsidie
om de jongste kinderen aan het bewegen te
krijgen (bijna) is komen te vervallen.
We moeten bereikbaar zijn voor iedereen,
het verhogen van het lidmaatschapsgeld om
dit totale tekort op te vangen kan niet. Gym
is al heel druk; ga maar eens kijken bij Lotte
en juf Tonny op de woensdagmiddag.
Ook bij Streetdance waren de kinderen erg
enthousiast, maar helaas was deze groep te
klein om de kosten van op te kunnen blijven
brengen. We hebben er tot m’n grote spijt
vorig jaar een streep onder moeten zetten. We
hebben plannen om dit voorjaar Streetdance
nieuw leven in te blazen. Met als aftrap een
Dance Clinic onder leiding van een gemotiveerde
meester of juf (wie meldt zich?!).
Alle gymverenigingen in de gemeente
hebben met de afbouw van subsidie
te maken, met een negatief resultaat.
Tegelijkertijd wil de regering dat er meer
kinderen gaan sporten. Hier is een grote taak
weggelegd voor de Raadsleden van Stichtse
Vecht! Met de gemeentelijke verkiezingen in
het vooruitzicht hebben we onze duidelijke
zorgen hierover bij hen geuit. Verder hebben
we gelukkig nog steeds sponsoren, maar
nieuwe zijn ook van harte welkom!

Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen
vertellen? Geboren en getogen Nigtevechter.
Gelukkig getrouwd met Cora en samen een
koningskoppel op de wereld gezet. Ik woon
naast m’n werk, een aannemersbedrijf. Twee
stappen en ik zit op kantoor. Dat heeft nadelen,
maar meer voordelen. Echt vrij ben je nooit en
daarom vind ik het heerlijk om op pad te zijn.
Op zondag lopen aan het strand en dan wat
lekkers eten in een strandtent met uitzicht
over zee is ook genieten. Naast de brandweer
zwem ik wekelijks in Bussum en probeer ik het
uurwerk in de kerktoren op tijd te houden.
M’n rust vind ik in hardlopen. Ik kan dat uren
volhouden. Verstand op nul en lopen.
Wat verwacht je dat er de komende 10 jaar in
Nigtevecht gaat veranderen? Over tien jaar
hebben we een nieuwe gymjuf die bijna net
zo goed is als juf Tonny en kunnen de kinderen
in Nigtevecht weer naar Streetdance. Alle
verenigingen werken samen en hebben geen
gebrek meer aan financiën en vrijwilligers.
Er is één gezamenlijke dorpskalender met
alle festiviteiten en activiteiten en natuurlijk
gaan alle kinderen naar één school. Samen
spelen, sporten en naar school.
Wat is je favoriete muziek nummer en
waarom dit nummer? Pink Floyd is mijn
muziek. ‘Wish you were here’ is misschien
wel het mooiste nummer. Cora heeft een
half jaar in Zuid-Frankrijk gewerkt en in
die tijd heb ik het vaak geluisterd. Ook nu
luister ik elke dag wel een paar nummers.
Op het moment staat ‘The Division Bell’ op
repeat. ‘Keep Talking’ …. zo mooi.
Wat houdt je nu bezig in het nieuws? Ik kijk
dagelijks het journaal en lees flarden uit de
krant, maar er verandert de laatste jaren
niet veel. Wel wordt er veel gesproken over
de problemen, maar echte stappen vooruit
worden niet genomen. Een kennis van ons
neemt nu zelf de touwtjes in handen. Hij
gaat in Ethiopië een marathon lopen, in
samenwerking met de stichting Compassion.

Met het sponsorgeld wordt lokaal hulp
geboden. Dat houdt me bezig.
Welk gedrag van ‘de Nigtevechter’ zou jij graag
anders zien zodat het leven voor een ieder
aangenamer wordt? Ik denk dat veel mensen
ons dorp een warm hart toedragen en hun
uiterste best doen om heel veel goede dingen
te regelen. Maar soms gaat het fout. Denk dan
dat het met de allerbeste bedoeling gedaan is
en straf het niet af, maar respecteer de ander.
Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze
vragen de volgende keer stellen? Aan onze
buurvrouw Marjoleine de Lange.
Welke vraag stel je aan Marjoleine? Je zet je
met veel passie in voor de peuterspeelzaal en
de ouderraad van De Tweemaster. Waar haal
je de tijd en energie vandaan, je bent voor je
gezin ook meer dan nodig. Ik vind dat erg knap
van je en heb daar veel bewondering voor.

Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 5 april 2014
Verschijningsdatum: 18 april 2014
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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
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