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Wethouder Pieter de Groene verrichte 10 maart de officiële handeling 

op het terrein van de nieuw te bouwen Samenwoonschool. 

“Eindelijk, eindelijk,’ zei hij. Er kan begonnen worden met de bouw 

van de Samenwoonschool die al sinds begin van deze eeuw op de 

planning staat. De eerste paal is symbolisch geslagen door een groep 

leerlingen van beide scholen, vertegenwoordiging van Kidswereld 

en één van de bouwers. Niet te vergeten ook Bob de Bouwer die 

een klein handje hulp kreeg bij het betreden van het bouwterrein. 

Om de feestelijke handeling kracht bij te zetten lieten de aanwezige 

kinderen blauwe en witte ballonnen los. ‘s Middags was er in het 

Dorpshuis een inloopmiddag om vragen te kunnen stellen over het 

vervolg van de bouw.

De eerste paal  
samenwoon- 
school

Tijdens een bijeenkomst van de Dorpsraad heeft de gemeente plannen 

bekend gemaakt om de toegang naar Nigtevecht via Kanaaldijk Oost 

vanuit Loenen en Weesp veiliger te maken. De realisatie zal al in 2014 

plaatsvinden.

De snelheid van het gehele traject zal 30 km/u worden. Bij binnenkomst 

vanuit Loenen zal er ter hoogte van het DOB veld een wegversmalling 

komen gelijk aan de bestaande versmalling voor de Korte Velterslaan. 

Er komen lange drempels voor de bocht bij de Punt en d.m.v. gekleurde 

wegvlakken wordt de automobilist aan het 30 km/u gebied herinnerd.

Vanuit Weesp zal er eveneens een wegversmalling komen tussen de Gulf 

en de Haan. De weg is daar dan één1 auto breed. De huidige onderbroken 

strepen die nu vaak voor een fietspad worden aangezien zullen worden 

verwijderd. De wirwar aan wegbewijzering zal grondig worden herzien 

zodat er een heldere aanduiding komt voor automobilisten en fietsers.

De Vechtbrug bij de sluis zal ook in dit project worden meegenomen. 

Tijdens een inspectie onlangs was er een scheur in de brug aangetroffen 

die op 6 maart met een spoedreparatie is gemaakt. Of de brug vervangen 

gaat worden of verbouwd zal Waternet een deze dagen besluiten. De 

werkzaamheden aan de Vechtbrug zullen in 2015 gaan plaats vinden.

Toegang Nigtevecht  
drastisch gewijzigd in 2014
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De afgelopen week was het Knutselverhaal van Heks Tillie en 

Tovenaar Til tot leven gekomen in de lege etalage van voorheen de 

Kantoorvakhandel de Ark. In Weesp. Dit is gedaan door de kinderen 

van de Nigtevechte Knutselwerkplaats  o.l.v. Marieke van Dijk.

Op de dinsdag-en vrijdagmiddag komen de kinderen rennend binnen 

om te vragen wat ze die middag allemaal mogen maken. In 10 keer is het 

verhaal door klei, karton, vele schoenendozen van de Stoute Schoenen, 

papier, closetrollen, wol, verf, ijslolliestokjes, piepschuimballen, stof  en 

vele andere materialen tot stand gekomen. Dit allemaal wordt ook nog 

eens omringt met schilderijen en tekeningen van de oudste kinderen 

die op de vrijdagmiddag als allerlaatste bij mij komen tekenen en 

schilderen. Het was echt de moeite waard om in de etalage te kijken.

Het nieuwe blok Kinderknutslewerkplaats begint op dinsdag  

1 september en vrijdag 4 september weer. Inschrijving start 22 april 

2014. Zomerworkshops info aanvragen bij dijkmarieke@xs4all.nl

De oprichters van de Dorpsraad Nigtevecht, 

Kees Neervoort, Cees Boonacker en Bob 

ten Hoope hebben tijdens een bijeenkomst 

van de Dorpsraad klankbordgroep 

bekend gemaakt dat ze het stokje gaan 

doorgeven. Kees Neervoort zal tot het 

einde van het jaar voorzitter blijven. Bob 

ten Hoope en Cees Boonacker zullen per 

1 september hun functie neerleggen. 

Nannette van der Valk blijft haar functie 

in het bestuur uitvoeren. Na 7 jaar zal er 

gezocht moeten worden naar opvolging 

van de Dorpsraad. Het bestuur zal daar 

zelf voor zorgdragen.

De noodzaak van een Dorpsraad is groter 

dan ooit nu Nigtevecht is opgeslokt in een 

gemeente met meer dan 63.000 inwoners. 

Maar 2.1% van de bewoners uit de Stichtse 

Vecht kan zich Nigtevechter noemen. Het 

bestuur zit op 22 km afstand en menigeen 

in Maarssen schrijft ons dorp nog steeds 

als Nigtevegt. Een samenvoeging met 

Weesp is niet ondenkbaar waardoor ons 

belang nog verder verwatert. Willen wij 

als Nigtevechters gehoord, geïnformeerd 

en bevraagd worden door bestuurders 

en willen wij ons unieke dorpse karakter 

behouden zal er een aanspreekpunt 

moeten zijn namens Nigtevecht. Het 

afgelopen jaar heeft de Dorpsraad haar 

achterban verbreed met zo’n 20 personen 

die hun mening en ideeën inbrengen in 

een Klankbordgroep. Een goede stap naar 

een nog bredere ondersteuning van een 

organisatie die ‘de Nigtevechter’ en het 

Dorp haar eigen karakter laat behouden. 

Hoe divers ‘de Nigtevechter’ook is, we 

willen allemaal in een dorp blijven wonen 

en niet in een Vinex wijk.

Oprichters Dorpsraad 
gaan afbouwen

Na een ijsloze winter 2013/2014 is op  

12 april de koek-en-zopie-keet weer naar 

zijn zomerstalling gebracht. Helaas heeft 

Nigtevecht er de afgelopen maanden 

helemaal GEEN gebruik van kunnen maken! 

Hopelijk volgend jaar wel weer.

Tijdens de recente gemeenteraads-

verkiezingen is er in Nigtevecht het meest 

gestemd op Het Vechtse Verbond, de partij 

van Mieke Hoek. Of zij of haar 'lijstduwer' 

Nigtevechter Henk van Vliet voor de 

productie heeft gezorgd is ons niet bekend, 

maar met 30,11% van de uitgebrachte 

stemmen haalde de partij een ruime 

meerderheid van de stemmen. D'66 werd 

tweede in ons dorp en CDA werd de 3e 

partij. Ieder ook met lokale lijstduwers.

Gemeenteraadsverkiezingen
Lijst
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Aantal stemmen

224
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45
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28
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Partij

Het Vechtse Verbond

Democraten 66 (D66)

CDA

VVD

GROENLINKS

ChristenUnie-SGP

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Streekbelangen

Groep Frank van Liempdt Lokaal Liberaal

Stichtse Vecht Beweegt

Duurzaam Stichtse Vecht

Maarssen 2000

Overige partijen

Totaal aantal stemmers

Percentage

30,11%

24,60%

12,23%

11,96%

6,05%

4,57%

3,76%

2,82%

1,61%

1,21%

1,08%

0,00%

0,00%

Kinderknutsel- 
werkplaats

2 3



 

Klaas Wiersema zal in het nieuwe college geen 

wethouder meer zijn. Wiersema was in het vorige 

college de gebiedswethouder van Nigtevecht. 

De VVD heeft een interne crisis beslecht doordat 

Piet Ploeg en Klaas Wiersema zijn opgestapt als 

wethouderskandidaat. De partij heeft, van hogerhand, 

een externe wethouderskandidaat, Eric Balemans 

aangewezen. De andere beoogde collegepartijen D66, 

CDA, Streekbelangen en ChristenUnie-SGP kunnen 

leven met de keus van de VVD. De onderhandelingen 

over het hoofdlijnenakkoord waren al aardig op weg, 

net als de verdeling van de wethoudersposten met 

portefeuilles. De VVD leverde in het vorige college 

twee wethouders, maar na het verlies was er nu maar 

ruimte voor 1 kandidaat. Lijsttrekker Ploeg leek de 

aangewezen kandidaat, maar Klaas Wiersema wilde 

ook en de crisis was een feit. 

Overleg
Woensdagavond 9 april was er topoverleg van de 

VVD op het gemeentehuis in Loenen met bestuur, 

steunfractieleden en de fractie. Al vrij snel werd 

duidelijk dat de VVD van hogerhand voor een  

drastische oplossing zou kiezen. Voor beoogd 

wethouder en lijsttrekker Ploeg was het een hard 

gelag. Zonder de coup van twee raadsleden en 

concurrent Wiersema zou de Maarssenaar al op 

het bordes hebben gestaan. Piet Ploeg en Klaas 

Wiersema zitten nu nog in de raad, maar geven 

ook die zetel op. ‘Op basis van de verkiezingsuitslag 

van 19 maart jongstleden wil de VVD haar 

bestuursverantwoordelijkheid blijven nemen. De 

afgelopen week is verschil van inzicht geweest 

over de wijze waarop de VVD bij collegedeelname 

haar positie zou vervullen’, aldus fractievoorzitter 

Kathalijne de Kruif. ‘De huidige wethouders, Piet 

Ploeg en Klaas Wiersema, hebben hierop besloten 

het belang van een stabiele coalitie voorop te stellen. 

Zij hebben daarom aangegeven niet beschikbaar te 

zijn voor de VVD-wethouderspost in het nieuw te 

vormen college.

Bron: VAR Nieuwsblad

Nigtevechtse historie
Geïnspireerd door onze dorpsgenote 

Franzi Sal plaatsen we de komende edities 

stukken over de rijke historie die ons Dorp 

kent. We beginnen met “De laatste grote 

overstroming van 1928”. Als ook u in het 

bezit bent van mooie verhalen over ons 

dorp uit historische boeken houden wij ons 

vanzelfsprekend aanbevolen.

Overstromingen van de Vecht 1928
De Vecht trad door de tijden heen vele malen 

buiten haar oevers. De laatste keer dat dit 

gebeurde was in 1928. De hele Vechtstreek 

kwam onder water te staan met veel schade 

voor mens en dier. Als gevolg van een 

zeer zware storm op 17 november van dat 

jaar werd het water van de Noordzee de 

Zuiderzee ingeblazen. De Afsluitdijk was 

er nog niet. Door het opstuwende water 

bereikte het water bij Muiden een hoge 

stand; veel hoger dan normaal, zodat de 

Vecht niet kon lozen. Door hevige regenval 

in de weken daarna steeg het water in de 

rivier, waardoor de dorpen langs de Vecht 

te maken kregen met ernstig wateroverlast. 

Er ontstond grote schade aan huizen en 

landerijen. Rond 26 november overstroomde 

de Vecht op veel plaatsen, waarbij vooral 

Nigtevecht en Vreeland het zwaar te 

verduren hadden.

De hoge waterstand hield aan van maandag 

26 tot en met donderdag 29 november 

1928. Op 30 november schreef raadslid H. 

Petrus aan burgemeester L. Schiethart van 

Nigtevecht, die tevens burgemeester van 

Vreeland was, een brief met de vraag om: 

“bij de eerstvolgende raadsvergadering in 

dezen gemeente, een punt op de agenda te 

plaatsen, waarin ondergeteekende de raad 

verzoekt eenige inlichtingen aan B&W te 

mogen vragen betreffende de dagen van 26 

november j.l. en daarop volgende, waarbij 

Nigtevecht door een hoogen Vechtstand 

geteisterd werd.”

Het raadslid Petrus vroeg op de eerst-

volgende raadsvergadering waarom het 

bestuur van de Aetsveldse polder niet 

voldoende had ingegrepen en wat het 

college van burgemeester en wethouders 

hadden gedaan om de geleden schade te 

beperken. En, niet onbelangrijk, wat ging 

men er aan doen om dit voor de toekomst 

te voorkomen? Uit het besluit van de raad 

bleek dat het bestuur van de polder had 

zeer onvoldoende maatregelen genomen 

om de woningen van veel ingezetenen voor 

overstromingen te vrijwaren en daardoor 

het Vechtwater te laten stromen door de 

vele percelen en over de bestrating van 

de Dorpsstraat. Het dagelijks bestuur van 

de gemeente heeft toen ingegrepen door 

het aanbrengen van kistendammen en 

zandzakken achter de woningen waardoor 

het water gekeerd kon worden. Met 

deze maatregelen waren aanzienlijke 

uitgaven gemoeid. Volgens een schatting 

van het gemeentebestuur kon het totale 

schadebedrag oplopen tot maar liefst ƒ 

3.000,- (€ 1.361,-; redactie). ƒ 1.300 voor het 

keren van het water en ƒ 1.600,- voor het 

herstellen van de Dorpsstraat (materieel en 

loonkosten).  Voor een zo hoge schadepost 

moest de gemeenteraad een lening afsluiten, 

waarvoor de aflossing, inclusief rente in zes 

jaarlijkse termijnen moest worden voldaan. 

(Beide foto’s zijn niet in Nigtevecht 

genomen. Redactie.)

Voor ons huis aan de Oostzijdsestraat ligt een grasperkje. Wanneer wij daarvoor onze auto parkeren hebben 

wij bij het uitstappen te vaak in een hondendrol gestaan. Daarom hebben wij na 25 jaar een paaltje in de 

grond geslagen met daarop het bekende ‘niet poepen’ verzoek. Het bleef niet onopgemerkt, zie foto die 

reeds de volgende dag gemaakt is. Die mensen wonen dus ook in Nigtevecht. Blijft waakzaam!

Voor alle hondenbezitters die wel willen meewerken, onze hartelijke dank!

Jet Keppler en Steven Enters

Hondenpoep ondanks bordje Koningslinde  
bijna een jaar oud
Vorig jaar werd hij geplaatst vanwege de inhuldiging van onze nieuwe 

Koning. Hij staat prachtig in bloei. Nu nog zonder Oranje feesttent op 

de achtergrond. Een mooie, blijvende herinnering aan de kroning op een 

prominente plek in ons dorp. De lente is begonnen.

Klaas Wiersema 
wethouder af

Zeepkistenrace
Het boekje is binnen! De Oranje vereniging is weer klaar voor de ‘week der 

weken’. Dit jaar is er een evenement die op Koningsdag voor het nodige 

spektakel gaat zorgen: de Zeepkisten race. Mike Vonk, nieuw bestuurslid 

sinds dit jaar, gaf ons alvast een foto van één van de zeepkisten. Dat ziet er 

professioneel uit! Dat het spectaculair wordt lijkt me duidelijk.
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Net als vorig jaar heeft de schaakclub van 

de Flambouw in januari meegedaan aan het 

Scholenschaaktoernooi van de Stichtse Vecht. 

Het was de bedoeling om daar met drie teams 

te verschijnen maar door onverwachte uitval 

van twee van onze beste schakers, waren wij 

genoodzaakt de teams door elkaar te gooien 

en nieuwe teams samen te stellen. Uiteindelijk 

hebben twee nieuw samengestelde teams de 

Flambouw vertegenwoordigd en ze hebben 

ons niet teleurgesteld. Het gloednieuwe 

A-team eindigde op het toernooi als tweede, 

waarmee het team zich plaatste voor de 

regionale kampioenschappen. Bovendien 

werden zij beloond met een beker die staat 

te pronken in de trofeeënkast in de hal van 

de Flambouw.

De volgende ronde (regionale kampioens-

chappen) werd op 8 maart gespeeld in 

Amersfoort en ook  hier hebben onze 

schakers weer heel erg goed gespeeld.  

Het team eindigde als derde,  wat een 

fantastische prestatie is omdat er tegen zeer 

goede schaakteams gespeeld werd.  Met deze 

derde plaats plaatste het team zich voor de 

provinciale kampioenschappen.

Deze provinciale kampioenschappen vonden 

plaats op zaterdag 22 maart, wederom in 

Amersfoort. Dit kampioenschap bood het 

team de gelegenheid zich te plaatsen voor 

de nationale schoolkampioenschappen 

in Maastricht. De verwachtingen waren 

hooggespannen, want wat zou dat een 

feest worden, met z’n allen naar het zuiden 

van het land! Helaas eindigde het team hier 

niet in de top 5, hetgeen betekende dat 

het schaakavontuur uiteindelijk eindigde in 

Amersfoort.

Volgend jaar zitten onze kampioenen in 

groep 8, hun laatste jaar samen op de 

Flambouw. Het zal een speciaal jaar voor hen 

zijn en een speciaal jaar voor de Flambouw. 

Deze groep is de eerste groep die ik les geef 

als schaakcoach, en dat maakt het  dus ook 

voor mij bijzonder. Ik kan niet garanderen 

dat we ons volgend jaar voor het nationale 

kampioenschap plaatsen, maar ik kan wel 

zeggen dat we hard ons best gaan doen om 

goed te presteren. Het zal een groep 8 zijn 

om nooit meer te vergeten. 

Ik dank iedereen, ouders en leraren, voor de 

eer dat ik deze kinderen mag coachen. 

Patrick Costello

Schaakclub Flambouw 
naar Maastricht (bijna…)

Terwijl buiten de regen met bakken neerviel, 

speurden binnen weer heel wat dames naar 

leuke koopjes. De Speelgoed- en kledingbeurs 

van 22 maart werd ondanks het slechte weer 

toch nog goed bezocht.

De opbrengst was echter niet genoeg om 

een nieuw speeltoestel te kopen. Vorig jaar 

werden de 2 speeltoestellen (een huisje en 

klim/glijbaan) afgekeurd door de GGD. Ze 

bleken niet te voldoen aan de ARBO eisen 

die aan dergelijke speeltoestellen voor 

kinderopvang worden gesteld. Aangezien 

een gecertificeerd toestel al snel zo’n 1000 

euro kost, moet Het Hummeltje nog even 

doorsparen voor we iets leuks kunnen 

neerzetten. 

Sinds vorig jaar organiseert Het Hummeltje 

2 keer per jaar de kledingbeurs. Zo kunnen 

zomer- en winterspullen beter tot hun recht 

komen. In het najaar zal er dus wederom 

een kledingbeurs zijn. Deze zal weer op een 

zaterdag plaatsvinden, maar dan vanaf 15.00 

uur, zodat alle voetbal- en hockeymoeders 

ook kunnen komen. 

Sandra Meezen

Speelgoed- en 
kledingbeurs  
Het Hummeltje

Wakker blijven: 
Kanaaldijk Oost 60 km/u

Val niet in slaap als u naar Loenen rijdt! 

Als het aan Gemeente Stichtse Vecht 

ligt mogen we binnenkort met een 

slakkengangetje van en naar Loenen 

rijden. In het Gemeentelijke Verkeers- en 

Vervoerplan Stichtse Vecht 2013 (GVVP)  

is het plan opgevat om 60 km/u toe 

te staan op Kanaaldijk Oost buiten de 

bebouwde kom.

Vijf kilometer lang in een sukkeldraf 

rollend langs het kanaal waarbij je 

ingehaald word door brommers aan de 

ene kant en een beetje snelle schepen 

aan de andere kant. De snelheid is wel 

toepasselijk voor het slecht onderhouden 

wegdek vol met verzakkingen, scheuren 

en kuilen. De snelheid naar beneden 

brengen is ongetwijfeld goedkoper dan 

het wegdek te herstellen. Kanaaldijk 

Oost wordt een Walhalla voor de politie 

om hun bekeuringen bonus te scoren. 

De batterijen van de laser gun zullen 

continu herladen moeten worden want 

geen enkele verkeersdeelnemer zal zich 

aan de snelheid houden op zo’n lang en 

langdradig stuk weg. Kassa!

Het idee van 60 km/u is in lijn met het 

GVVP zoals dat is gepresenteerd om 

de verkeersdruk weg te nemen en de 

gemeente veiliger te maken. Maar in 

de praktijk zal deze maatregel gezien 

worden als burgertje pesten, verkapte 

besparingen en een mooie inkomstenbron 

voor de staat.

Hollywood aan de Vecht
Onze dorpsgenoot Bregje Benecke studeert aan de  filmacademie van de Hogeschool 

voor Kunsten Utrecht en ze is bezig met haar afstudeerfilm. Samen met haar 

studiegenoot Jochem Bootsma heeft ze een scenario geschreven en regisseert ze 

het project Beeld van een Vrouw. “Voor een film zijn natuurlijk meer mensen nodig 

dan een schrijver en regisseur, en gelukkig is er inmiddels een fantastische crew bij 

elkaar met wie we Beeld van een Vrouw kunnen realiseren,” aldus Bregje. 

“Medio maart hebben we in Nigtevecht (in Breevecht, mijn ouderlijk huis) het 

eerste gedeelte van de film gedraaid. We stonden met wel 25 man in en rond het 

huis; het was een druk maar geslaagd weekend! Het was ook bijzonder om een plek 

die ik tot nu toe altijd als 'thuis' heb ervaren getransformeerd te zien worden tot 

een filmset.” Deze jonge filmmakers maken behoorlijke  kosten bij het realiseren 

van de film. Daar hebben ze financiële steun bij nodig. Met als afspraak dat we op 

de hoogte worden gehouden steunen wij van de Sleutel 2000 ze van harte om ze 

een platform te geven onze lezers te vragen om een financiële bijdrage. Want stel 

je voor dat hier een nieuwe Marleen Gorris, Nouchka van Brakel of Paula van der 

Oest wordt geboren? 

Kijk maar eens op www.beeldvaneenvrouw.nl . Hierop staat de ontwikkeling van 

de film, met vanzelfsprekend al wat beeldmateriaal. Wij volgens ze op de voet. 

Doet u dat ook?

De redactie

Nieuwe bezorger Sleutel2000: 
     Daan Hartog!
Na een aantal jaar door weer en wind de Sleutel2000 te hebben bezorgd, hebben 

onze trouwe bezorgers Bas en Tim Thijssen besloten om het stokje over te dragen. 

Gelukkig hebben we snel een nieuwe bezorger gevonden, en wel in de persoon 

van Daan Hartog.

Wij willen Bas en Tim hartelijk bedanken voor hun trouwe diensten, jullie hebben 

het super gedaan! En Daan: we wensen je heel veel succes toe in je nieuwe baan!

De redactie
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 7 juni 2014
Verschijningsdatum: 20 juni 2014

In de vorige uitgave van de Sleutel heeft 

René Valkenburg zijn overbuurvrouw 

Marjoleine de Lange geïntroduceerd. Wij 

stelden haar de volgende vragen.

Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen 

vertellen? Na wat omzwervingen via 

Utrecht, Amsterdam en Groningen wonen 

wij sinds bijna 6 jaar in dit mooie dorpje. 

Al heeeeel lang getrouwd met Joost, en 

samen met Julie (14), Berend (11) en Koen 

(8), zijn we een hecht gezin, en hebben 

we het voorrecht met nog een poes, wat 

schapen en kippen in de pastorie te wonen. 

Ik ben plastisch chirurg, en heb ook nog 

veel hobby’s, maar tien jaar geleden kreeg 

ons leven een onverwachte wending toen 

bij Julie leukamie werd geconstateerd. Na 

dik twee jaar chemo en nog een flinke tijd 

herstellen leken we de draad weer aardig op 

te kunnen pakken. Helaas kwam de ziekte 

weer terug, zodat we dit keer aan een nog 

langer chemo traject konden beginnen. 

Gelukkig kunnen we nu aftellen. Over 3 

maanden krijgt ze de laatste chemo, en 

dan breekt hopelijk weer een makkelijkere 

periode aan.

Jullie zijn in het ‘huis van de dominee’ gaan 

wonen, wat merk je daar na al die jaren 

nog van? Het is wel grappig om te merken 

dat veel dorpsgenoten ons huis vroeger van 

binnen goed kenden, van vergaderingen 

of gesprekken met de dominee. Ook heeft 

het halve dorp vroeger meegeholpen het 

huis te onderhouden , en dat is altijd heel 

zorgvuldig gebeurd. Daardoor zijn er nog 

veel mooie dingen van vroeger bewaard 

gebleven. We vonden onder de vloer zelfs 

een paar honderd jaar oude knikkers en 

een geraamte van een kat met een vis die 

twee keer zo groot was als hij zelf. Als ik 

in de tuin werk kom ik vaak scherven oud 

aardewerk tegen. Omring door historie zijn 

we op deze plek.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? 

Eigenlijk is dat het terras in mijn eigen tuin, 

waar ik langs de oude muur en appelbomen 

zo’n mooi doorkijkje heb naar de kerktoren. 

Heel idyllisch is dat, daar kan ik echt van 

genieten.

Tijdens het laatste Nigtevechts muziek-

festival verscheen je als mystery guest en 

bleek je een muzikaal talent te zijn, gaan 

we daar nog meer van merken? Hahaha, 

ik denk het niet…...Je moet alles in je leven 

een keer geprobeerd hebben, maar ik vond 

dit zo verschrikkelijk eng, dat het gevoel van 

:”help! wat doe ik hier?” sterker was dan het 

plezier in het zingen. Ik vind zingen heerlijk, 

maar liever zonder publiek……..

Wat is je favoriete muziek nummer en 

waarom dit nummer? Eigenlijk ben ik een 

muzikale alles-eter, van Stromae en Rihanna 

via Marco Borsato naar Bach en weer terug.

Wat verwacht je dat er de komende 10 jaar 

in Nigtevecht gaat veranderen? Vooral de 

bouw van de samenwoonschool natuurlijk, ik 

hoop dat dat leidt tot minder afstand tussen 

de kinderen van beide scholen. Het is toch 

zonde dat als je hier opgroeit, in zo’n klein 

dorpje, dat je dan de helft van de kinderen 

niet leert kennen? Verder hoop ik dat we de 

supermarkt en natuurlijk de peuterspeelzaal 

kunnen behouden. En op mijn verlanglijstje 

staan verder nog een betere speeltuin of 

speelbos, een kunstgrasveld voor de DOB, 

en een derde tennisbaan, en meer vermaak 

voor de oudere jeugd…..Oja, en een 

pinautomaat en een gezamelijke auto via 

Green Wheels of zoiets.

Je ziet, er is nog een hoop te doen in het 

dorp!

Wat houdt je nu bezig in het nieuws? Ik volg 

het nieuws altijd wel met belangstelling, en 

soms met bezorgdheid, als het bijvoorbeeld 

gaat over het uitkleden van de zorgstaat, 

onder het mom van participatiemaatschappij, 

Achterklap: Marjoleine de Lange
of het matige functioneren van de jeugdzorg. 

Maar in grote lijnen ben ik altijd optimistisch 

gesteld. Met z’n allen moeten we toch wel 

steeds een stapje vooruit komen richting 

een betere wereld.

Welk gedrag van ‘de Nigtevechter’ zou jij 

graag anders zien zodat het leven voor een 

ieder aangenamer wordt? Ik ben eigenlijk 

over het algemeen wel tevreden met de “de 

Nigtevechter”, wie dat ook moge zijn…..

Aan wie uit Nigtevecht ga je deze vragen 

de volgende keer stellen en waarom? Xavier 

Hofman

Welke vraag stel je aan die persoon? 

Heb je je als rasechte Limburger erg moeten 

aanpassen om te aarden in dit dorp?
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Redactie
Pieter Tammens   25 2786
Rob Thijssen   25 2624
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


