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“Iemand even uit de brand helpen” of “iemand even een steuntje 

in de rug geven” Het zijn uitdrukkingen die precies weergeven 

waar Omzien naar elkaar in Nigtevecht over gaat. We zijn dit 

vrijwilligersplatform begonnen na de succesvolle dorpsavond van 16 

juni jl. Nu is het tijd om alle dorpsgenoten kennis te laten maken met 

onze activiteiten.

Wat is de bedoeling?
Ons doel is hulpvragen van Nigtevechters en aanbod van hulp of 

diensten door dorpsgenoten bij elkaar te brengen. De bemiddeling 

wordt gedaan door een coördinatieteam (vrijwilligers) dat telefonisch 

bereikbaar is en dat bestaat uit enthousiaste en betrokken 

dorpsgenoten. Wat wij vragen van u, is een “bijdrage” in de vorm van 

deelname aan dit Nigtevechtse initiatief. Mantelzorgers en mensen 

die toch al zo veel voor een ander doen, worden op deze manier 

ontlast en we spelen op een positieve manier in op de veranderingen 

in de zorg die gaan komen in 2015.

Hoe ziet uw “bijdrage” eruit?
Op het inlegvel in deze Sleutel kunt u aangeven wat u bereid bent voor 

een ander te doen. Op de andere kant van de lijst kunt u aangeven of 

u een hulpvraag hebt. We zetten een meer uitgebreide lijst op  www.

inNigtevecht.nl zodat u deze altijd kunt gebruiken. Voorlopig is dat 

even de site waar onze informatie te vinden is. Over een paar dagen 

komt een dorpsgenoot bij u aan de deur om het ingevulde formulier 

weer bij u op te halen en een kaartje met de contactgegevens van 

Omzien naar elkaar in Nigtevecht bij u achter te laten. Voor deze 

klus hebben we nog steeds vrijwilligers nodig! Doe a.u.b. mee en 

meld u aan via info@inNigtevecht.nl of bel naar 251463. Op de lijst 

staan ook wensen van dorpsgenoten. Misschien wilt u meedoen met 

het opzetten van deze nieuwe initiatieven? Laat het ons weten en 

vermeld het op het formulier.

U kunt een belangrijke bijdrage leveren aan het zo lang mogelijk 

blijven wonen in ons dorp en aan de mogelijkheid om er op een fijne 

manier te leven en oud(er) worden.

Initiatiefgroep Omzien naar elkaar in Nigtevecht

Omzien naar 
elkaar in 
Nigtevecht

Maandag 27 oktober is er in het Dorpshuis een informatie 

avond over de fietsbrug en de natuurverbinding. U 

kunt vragen stellen over de aanleg van de fietsbrug, de 

inrichting van de oever, de aanbesteding en de ontwerp- 

bestemmingsplannen. Medewerkers van provincie, 

rijkswaterstraat en gemeente zijn aanwezig om uw vragen 

te beantwoorden. De inloopavond is van 19.30-22.30 uur.

Inloopavond 
fietsbrug
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In ons gezellige dorpshuis wordt op 8 

november a.s. van 21.00 – 02.00 uur een 

feestelijke avond georganiseerd met 

optredens van Wesley Bronkhorst, de groep 

Gents (Danny Froger, Wesley Klein en Danny 

Nicolai) en als uitsmijter alle handjes in de 

lucht bij een optreden van Peter Beense. 

Ook zin in een avond gezelligheid en lekkere 

muziek, de kaarten zijn verkrijgbaar à  

€15,00 bij het Dorpshuis of via info@

dorpshuis-nigtevecht.nl.

Na 18 jaar voorzitter te zijn geweest 

van Stichting het Dorpshuis, neemt Cees 

Boonacker afscheid en wordt Maurice 

Stroeken de nieuwe voorzitter. En hoewel dit 

is aangekondigd tijdens het 50 jarig bestaan 

van het Dorpshuis, denken we niet dat het 

de laatste keer is dat we Cees Boonacker 

hier zullen zien. Want het stokje overgeven 

is één ding, maar het helemaal loslaten, dat 

zal nog wel even duren. En dat is maar goed 

ook, want met al die jaren heeft Cees zoveel 

kennis dat het fijn is dat hier nog gebruik 

van gemaakt kan worden. Cees, hulde voor 

alle inzet en Maurice, succes als nieuwe 

voorzitter! Op nog 50 jaar Dorpshuis.

De redactie

Cees Boonacker 
geeft stokje over

8 november  
Nigtevecht 
Live Event

Cabaret: 
Zaterdag 1 november: 
Remko Vrijdag  
en Martine Sandifort  
met Löyly

Het nieuwe theaterseizoen 2014-2015 in 

het Dorpshuis is van start gegaan met 

de voorstelling van Johan Goossens: een 

geweldige avond als openingsknaller! 

We gaan verder met Remko Vrijdag en Martine 

Sandifort. Na hun, ook in Nigtevecht juichend 

ontvangen debuutvoorstelling Hulphond kon 

het niet anders zijn dan dat ze doorgingen, 

en ze komen opnieuw naar Nigtevecht, met 

een geheel nieuwe voorstelling Löyly! Dat 

deze twee alleskunners de lach aan hun kont 

hebben, wisten we natuurlijk al jaren en ook 

in Löyly zullen ze weer een stortvloed aan 

gemankeerde en absurde types over ons 

heen plenzen. In adembenemend tempo 

gaan ze ons in al hun virtuositeit weer laten 

lachen, ontroeren en verbazen. Maar... Löyly 

gaat verder. Vrijdag en Sandifort gaan met 

de billen bloot. Op zoek naar contact. Echt 

contact. Een intense ervaring. Met zichzelf, 

met elkaar en met u. Löyly gaat dwars door 

elk taboe heen, is rauw, schaamteloos en 

stomend heet cabaret vanuit de onderbuik. 

Een sensatie voor lichaam en geest. Dus: 

maskers af, kleren uit en maar zien wat er 

gebeurt. 

Zaterdag 29 november Eric van Sauers met 

Ontroert. 

Vaste bespeler van ons Gymtheaterpodium 

Eric van Sauers. Wie Eric ooit heeft gezien 

weet wat hij kan verwachten. Hij is ongemeen 

grappig en gevaarlijk, en vooral een meester-

verteller. Hij verzint, hij verandert, hij daagt 

uit, en laat vaak meer van zichzelf zien dan 

goed voor hem is. Soms poëtisch, soms absurd, 

maar vooral uniek en onverwacht. Hij kan 

romantisch zijn en het tegelijk ontkennen, 

schreeuwend zijn liefde uiten, slaand zijn 

publiek strelen. De laatste jaren afwezig, nu 

weer terug met een soloprogramma, en hij 

kan niet wachten! 

Kaarten á € 20,- zijn voor beide voorstellingen 

verkrijgbaar in Dorpsstraat 3, en bij de Attent 

en de bakker. Telefonisch kunnen kaarten 

gereserveerd worden op nummer 0294-

252506. Op de website www.cababaret-

nigtevecht.nl staan de voorstellingen 

uitgebreid beschreven en kunnen ook online 

tickets worden gekocht. Kom vooral kijken en 

maak kennis met de unieke sfeer in ons eigen 

Gymtheater. In het verleden altijd uitverkocht, 

nu zijn er nog kaarten verkrijgbaar. Aanvang 

20:30 uur.

Het is inmiddels een diep gewortelde traditie in Nigtevecht: de Statiegeldactie van DOB. Bent u ook al aan het sparen voor de jeugd 

van DOB? Zaterdag 3 januari 2015 trekken jeugdspelers en -leiders met auto’s en aanhangers door het dorp en de buitenwijken 

om al uw gespaarde statiegeldflessen op te halen. U hoeft ze alleen maar te bewaren en buiten te zetten. Staat er niets buiten, 

dan bellen we even vriendelijk aan, geen probleem. De totale opbrengst is voor diverse jeugdactiviteiten van v.v. DOB. Vorig jaar 

zamelde u samen 1000 euro in, die werd besteed aan een Fun Voetbalclinic en de aanschaf van diverse trainingsmaterialen. 

Zullen we met zijn allen proberen om het record van vorig jaar te verbreken? Dat zou toch te gek zijn?!

Hartelijk dank namens de jeugd van Voetbalvereniging DOB

 CrUnstroute 'creatief en kunstig' 
 op zondag  22 maart 2015

Wijkagent
Een Nigtevechtse vader zag  eind september een mooi schouwspel. Onze wijkagent 

was in ons dorp en het deed hem deugd dat ze zo de tijd nam voor de jeugd en wat 

ouders. De kids zaten in de auto, de sirene en zwaailichten gingen aan en er werd veel 

gelachen. Hij hoorde dat ze hier wel ongeveer een uur heeft gestaan. En het schijnt dat 

ze zich hard maakt voor nieuw gras op het voetbalveldje, maar dat is gehoord uit een 

kindermond. Wens, vader, gedachte…? 

Zondag 22 maart 2015 belooft een 

mooie kunstzinnige en creatieve zondag 

te worden: dan organiseren wij de 

CrUnstroute. Net als in 2013 kunt u uw 

creaties, kunstwerken en resultaten 

van hobby's tonen op de 'Nigtevechtse 

kunstroute'! We melden het vroeg zodat u 

weer alle tijd heeft om iets moois te maken 

voor het volgende voorjaar. Het concept is 

het zelfde: maakt u kunststukken of vindt 

u het leuk om te laten zien wat u doet 

met uw hobby? Alle creatieve vormen 

van kunst en hobby zijn welkom: van 

schilderijen, foto's, film, tot beeldhouwen, 

bloemschikken, koken, taarten bakken 

en papier maken! CrUnst is voor alle 

leeftijden: kinderen en volwassenen 

nodigen wij uit om deel te nemen! 

Meld u aan en doe in maart mee met  

de CrUnstroute: info@innigtevecht  

of telefoon 251463. Meer informatie: 

www.innigtevecht.nl/crunst.

Truus Brouwer, Janneke Kreuning,  

Bob ten Hoope, Carla Gentenaar 

Statiegeld voor DOB jeugd 
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Vorig jaar bij een wedstrijd van Almere City kwamen wij als bestuur in contact 

met de directie van Ruitenheer, dit contact heeft uiteindelijk geresulteerd in 

een 3 jaar contract met Logowear B.V. in Almere. Met de financiële steun van 

Ruitenheer werd het ons mogelijk gemaakt om voor alle teams een nieuw 

tenue te kunnen aanschaffen van het merk Macron.

Als bestuur hadden we gekozen voor een wit shirt, zwarte broek en zwarte 

kousen, echter de kousen werden in zwart/wit gestreept geleverd. Omdat de 

reacties erg positief waren hebben we dit zo gelaten. Het contract heeft een 

duur van 3 jaar en voor deze duur heeft Logowear een eigen DOB kledinglijn 

opgezet. Op de website van de vv DOB kan kleding worden besteld.

Gezien alle positieve reacties zijn wij natuurlijk als bestuur zeer content dat 

alle teams van de F-pupillen tot de senioren allemaal in hetzelfde  tenue 

voetballen . Ook alle keepers zijn hetzelfde gekleed in groen/wit/zwart.

Tot nu toe hebben wij één sponsor kunnen vastleggen als shirtsponsor 

(betreft de Gebroeders Dalmulder Infra die het 1e senioren elftal voor 3 

jaar gaat sponsoren). Uiteraard zouden wij als bestuur graag zien dat meer 

sponsors zich melden als shirt sponsor want wij kunnen als kleine club deze 

sponsorgelden heel goed gebruiken.

In dat kader willen we nog een andere wijze van sponsoring bij u allen 

onder de aandacht brengen. Met een lot van de VriendenLoterij kunt u zelf 

kiezen welk goed doel u wilt steunen. 50% van uw inleg komt terecht bij het 

door u gekozen goede doel. Wist u dat u ook voetbalvereniging DOB kunt 

aanmerken als goed doel? Via de website kunt u onze vereniging opzoeken 

en direct een lot kopen. 

Dank voor uw steun en heeft u interesse voor de shirtsponsoring of andere 

vragen neem dan contact op met Henk van Vliet ( 0622235115). U bent u 

van harte welkom op ons complex om onze teams te zien spelen in deze 

prachtige outfit. Voor het programma kunt u altijd terecht op onze website 

www.vvdob.nl.

De vv DOB 
loopt er weer 
netjes bij

50 jarig jubileum 
Dorpshuis  
groots gevierd!

Garsten Noord krijgt 
bestemming voor  
wonen en werken
Op 30 september was het dan zo ver. De Ruimtelijke visie ‘wonen en werken’ in 

Garsten Noord, voorgesteld door college van B&W, werd ondersteund door een 

ruime meerderheid in de gemeenteraad. Alleen de PvdA stemde voor een visie waar 

‘alleen wonen’ mogelijk is. Wethouder Živković gaf aan dat deze optie te kostbaar is 

omdat bedrijven dan uitgekocht moeten worden. Met dit besluit zal het hernieuwde 

bestemmingsplan van Garsten Noord worden voorbereid.

Op 4 oktober vierden niet alleen de dieren 

feest! Het Dorpshuis bestond alweer 50 jaar 

en dat is bepaald niet onopgemerkt voorbij 

gegaan. Het hele dorp was uitgerukt om 

één of meerdere activiteiten in het kader 

van dit 50-jarige jubileum bij te wonen. Het 

was weer overduidelijk dat het Dorpshuis 

er echt voor iedereen is. 

Buiten stonden een aantal kinderattracties, 

zoals een heuse ouderwetse draaimolen en 

een opblaas ballen arena, waar de kinderen 

in de ballen konden kruipen om tegen 

elkaar te voetballen en vooral opbotsen! 

Het prachtige weer werkte gelukkig enorm 

mee. 

Bij de entree was niet alleen het gloednieuwe 

logo van het Dorpshuis zichtbaar, maar ook 

een leuke wand met foto’s uit de oude doos. 

Van het volksdansen met Bep Vonk, tot de 

toneelvereniging, de Oranjevereniging en 

nog veel meer. 

Binnen konden jong en oud zich te goed 

doen aan de taarten van de deelnemers 

van Heel Nigtevecht Bakt. Erik-Jan Keijzer, 

Simone Martens en Berend en Julie Zuidberg 

gingen er, aangewezen door de winnaar van 

Heel Holland Bakt Rutger, met de prijzen 

lekkerste, mooiste en beste jeugdtaart 

vandoor. Alle deelnemers kregen een schort 

als aandenken voor hun bakkunsten. 

Na een officieel woord van de scheidend 

voorzitter Cees Boonacker kon het 

gelegenheidskoor het podium op. En 

wat een talent! Na 1 avond oefenen in 

de kerk klonk het alsof deze meer dan 40 

dorpsgenoten al veel vaker samen hadden 

gezongen. Het publiek zong uit volle borst 

mee. We moesten alleen wel een beetje 

wennen aan de rapversie van Het Dorp van 

Wim Zonneveld! 

Er werd lang na geborreld, waardoor 

de jubileumcommissie niet al teveel tijd 

had het feest voor ’s avonds weer op te 

bouwen. De dag werd tot in de late uurtjes 

afgesloten met een swingende party met 

DJ en saxofonist.

Hulde aan de feestcommissie voor het 

organiseren van al deze activiteiten en aan 

de jarenlange beheerder van het Dorpshuis, 

Alfred Kersbergen met zijn Lida Sterk. 

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat 

deze prachtige voorziening in ons dorp nog 

zeker 50 jaar blijft bestaan.

De redactie

“Alleen als iedereen extra alert is tijdens de 

donkere dagen, kunnen we echt een vuist 

maken tegen woninginbraken, overvallen en 

straatroven”. Dit zegt de politie bij de start 

van het zogeheten Donkere Dagen Offensief. 

“Wij zorgen de komende donkere herfst- en 

wintermaanden dat we ‘onze’ politiemensen 

inzetten op deze ernstige delicten. Ook onze 

partners, zoals gemeenten en Openbaar 

Ministerie zetten een extra tandje bij. Daarnaast 

hebben we echter ook de ogen en oren van alle 

inwoners in ons gebied hard nodig om verdachte 

zaken aan ons te melden.”

Verdachte situatie? Bel 112! “Inwoners kennen 

hun buurt immers het beste. Ze weten wie hun 

buren zijn en in welke auto’s zij rijden. Mensen 

kunnen 112 bellen als ze in de buurt iets 

verdachts zien. Het helpt ons enorm als mensen 

het kenteken van de verdachte auto en/of het 

signalement van de verdachte persoon aan 

ons doorgeven. De kans dat woninginbrekers, 

straatrovers en overvallers opgepakt kunnen 

worden, neemt toe als inwoners bij de 

politie melden wanneer zij verdachte zaken 

waarnemen“.

Tijdens de donkere dagen, in de periode oktober 

tot en met maart, zal de politie plaatselijk 

meer surveilleren, preventieve acties houden, 

inbrekers, overvallers en straatrovers extra in de 

gaten te houden en extra energie te steken in 

het opsporen van daders. 

112 daar pak je inbrekers mee! U kunt zelf ook 

veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer 

wordt van een woninginbraak door te zorgen 

voor degelijk hang- en sluitwerk en het goed 

afsluiten van de woning als u weggaat. 

Bel 112 bij verdachte personen, vreemde auto's 

of situaties die u niet vertrouwt. Op polite.nl 

vindt u meer tips. Zoek op onderwerp. Bent u 

toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte!

De Politie

Iedereen extra 
alert tijdens de 
Donkere Dagen

Foto's gemaakt door Etienne Mandos
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Naast ons veel gebruikte e-mailadres info@sleutel2000.nl kunt u vanzelfsprekend bij ons 

ook uw papieren post kwijt. Tot voor kort was dat op Klein Muiden 53. Als u nu uw 

geschreven post, geboortekaartjes e.d. aan ons wilt sturen mag u dit in het vervolg doen 

naar het adres Garstenstraat 7.

De redactie

Redactieadres
wijzigt

Intranet  
voor en over 
het dorp?

Het duurt dan misschien nog bijna een maand, maar zet deze datum vast op de 

kalender! Zaterdag 22 november a.s. wordt Sinterklaas namelijk weer in Nigtevecht 

verwacht. Vanaf 12.15 uur kan er bij de Loswal geoefend worden met liedjes 

zingen. Rond 12.30 uur zal de Stoomboot aanleggen. Hierna volgt een optocht 

door het dorp met het Dorpshuis als eindbestemming. Dit 50+ gebouw zal deze 

middag het podium zijn voor een fantastisch kinderfeest. Alle kinderen wacht een 

gezellige middag. Dit jaar staat er een Sintastisch optreden op het programma en 

zal Sint daarna in de grote stoel plaatsnemen voor liedjes, zang en dans. 

Heeft u de collecte gemist en wilt u toch graag een bijdrage doen voor deze dag, 

dan kan dat natuurlijk. Bij DOB, de Attent en de bakker staan collectebussen! Ook 

zal er tijdens de intocht een collectebus in het Dorpshuis staan, uw gulle gift is 

hard nodig om dit dorpsfeest te blijven organiseren, dank hiervoor! Like Sint op 

Facebook (zoek op Sintocht Nigtevecht) en wens hem en zijn Pieten vast een goede 

reis naar Nederland!

Het Sinterklaas comité

Sintocht Nigtevecht 2014

Sinds de Dorpsraad een klankbordgroep heeft 

samengesteld wordt er al in een bredere 

groep gediscussieerd over de onderwerpen 

die het dorp aangaan. Toch wordt nog steeds 

slechts een kleine groep bewoners bereikt. 

Ook zijn de onderwerpen vaak te omvangrijk 

of te divers om door iedereen gekend te 

worden. Daarom is er het idee ontstaan voor 

een “intranet” voor het dorp: een online 

dossiersysteem over het dorp, waardoor het 

eenvoudiger wordt kennis over de lopende 

zaken op te doen en mee te praten over 

dorpszaken.

Het is de bedoeling van het nieuwe platform 

naast actuele dossiers ook de mogelijkheid 

te bieden om online mee te praten (polls, 

enquêtes) en wordt er een nieuwsbrief 

gecreëerd voor alle aangesloten bewoners. 

Ook blijven fysieke bijeenkomsten van 

groot belang. In één oogopslag wordt 

duidelijk waarover wordt gesproken, wie de 

contactpersonen zijn en wat de voortgang 

van het onderwerp is, zowel voor het dorp 

als de gemeente.

Het dossiersysteem is een nieuw initiatief 

en voor het ontwikkelen van het platform 

is een budget nodig. Dit is ingediend bij het 

zogenaamde leefbaarheidsbudget van de 

gemeente. Bij positieve berichten kan er een 

start worden gemaakt met dit initiatief, wat 

door opening van zaken de betrokkenheid 

en sociale cohesie binnen het dorp zeker zal 

vergroten en wellicht meer draagvlak zal 

creëren voor de activiteiten.

De redactie

Sleuteltje 
Leuk zomerhuisje te huur 

aan de Vecht, met badkamer. 

Voor meer informatie, neem 

contact op met Henk Otten 

0294-251607

Op 30 september j.l. was de dag aangebroken dat meester Creemer, de laatste jaren ook wel 

“mees Kees” genoemd, afscheid ging nemen van zijn Flambouw. Naast feestelijkheden overdag 

was er ’s avonds tijdens de receptie gelegenheid voor vele oud-leerlingen om hem persoonlijk de 

hand te schudden. Meerdere generaties hebben van meester Creemer onderwijs genoten. Logisch 

ook, als je ’t als onderwijzer ruim 41 jaar weet vol te houden op één en dezelfde school. Dat tekent 

dan ook één van zijn karaktertrekken: een eindeloos geduld en alle aandacht voor zijn leerlingen. 

Kees zal niet helemaal “cold turkey” hoeven af te kicken van de Flambouw. Immers zal zijn vrouw 

Elly, ook onderwijzer op De Flambouw, nog voor de nodige verbondenheid zorgen. Daarnaast 

zal Kees zich ongetwijfeld meer met zijn hobby’s gaan bezig houden, zoals het verzamelen 

van miniatuur autootjes of het zingen in het (kerk)koor. Over zingen gesproken, als verrassing 

kwam oud-leerling Rick van de Kroon de receptie luister bijzetten. Het was duidelijk dat hij geen 

hinder heeft ondervonden van ’t feit dat Kees tijdens muzieklessen singletjes van Benny Vreden 

(ouderwets vinyl) op 33 toeren pleegde af te spelen. Het dak ging eraf!

Kees Creemer 
neemt afscheid  
van de Flambouw

  Beschuit 
     met           
  muisjes

Charlie Coco, 

geboren 22 

september 2014, 

dochter van Rob 

en Viola.
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 6 december 2014
Verschijningsdatum: 19 december 2014

In de vorige uitgave van de Sleutel vroeg 

Wim van Eeden: Of ie nog eens wil 

vertellen hoe hij als 7 jarige op de fiets bij 

een startbaan van Schiphol belandde?

In de schoolvakantie mocht ik (en mijn fiets) 

met mijn vader in de bedrijfswagen mee naar 

zijn werk. Hij had een stratenmakerbedrijf en 

was aan het werk op Schiphol. Ik was een 

stukje aan het rondfietsen en voor ik het 

doorhad stond ik op een startbaan! 

Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen? 

Mijn ouders woonden in een woonark 

Nigtevecht op de Vreelandseweg, deze ark 

is overigens in de winter van 1951 volledig 

afgebrand. Wij zijn ternauwernood ontsnapt 

aan de vlammen!

Ik ben geboren in Weesp maar verder ben ik 

dus een echte Nigtevechter!

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?

De Vreelandseweg tussen de twee molens 

met het weidse uitzicht.

Wat verwacht je dat er de komende 10 jaar 

in Nigtevecht gaat veranderen?

Meer fietsers en wandelaars, mede door de 

nieuwe fietsbrug. Ook verwacht ik dat er 

woningen gebouwd gaan worden.

Wat is je favoriete muziek 

nummer en waarom dit 

nummer?

Charles Aznavour – The 

old fashioned way . Op dit 

nummer heb ik voor het 

eerst met mijn vrouw Vera 

gedanst.

Wat eet je graag en 

wat kan je zelf goed 

bereiden?

Pastagerechten, ik maak 

dit graag! 

Als je 1 dag burgemeester 

van Nigtevecht zou zijn, 

wat zou je allemaal gaan 

doen?

Ik zou direct het 

schoolzwemmen weer 

invoeren omdat wij 

omgeven zijn door water. 

Je moet er toch niet aan 

denken dat een kind in 

het water valt en verdrinkt 

vanwege bezuinigingen! 

Verder zou ik een pinautomaat laten 

plaatsen en een aanvraag- en ophaalpunt 

voor rijbewijzen, paspoorten en ID kaarten 

regelen. Het is toch van de zotte dat je 1,5 uur 

met de auto moet rijden om een aanvraag 

te doen en de week erna nog een keer om 

een en ander op te halen. Met het openbaar 

vervoer is het helemaal een dagtaak!

Welk gedrag van ‘de Nigtevechter’ zou jij 

graag anders zien zodat het leven voor 

een ieder aangenamer wordt?

Ik ben erg tevreden over de vriendelijkheid 

en het medeleven van de Nigtevechters. Ik 

heb wel eens gelezen dat wij vinden dat wij 

een gelukkig leventje hebben in ons mooie 

dorpje, hoe mooi  is dat?

Wat houdt je nu bezig in het nieuws?

De Ebola epidemie en de oorlog in Irak 

en Syrië, waar gaat dit naartoe? Ook het 

economische nieuws houd ik goed in de 

gaten vanwege mijn lange loopbaan als 

ondernemer. Inmiddels werk ik nog maar 2 

dagen in de week om lekker bezig te zijn.

Welke sport beoefen je?

Ik wielren elke zondag met een vast groepje 

Nigtevechters en doordeweeks fiets ik 

Achterklap: John Vonk
meestal alleen. Ik doe ook regelmatig mee 

aan lange toertochten, je moet dan denken 

aan 150 tot 200 km. In het verleden heb ik 

10 keer de Ronde van Vlaanderen gereden, 

10 keer de Amstel Gold Race en 11 keer Luik 

– Bastenaken – Luik.

Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze 

vragen de volgende keer stellen?  

Chantal Kraakman 

Welke vraag stelt je aan die persoon?

Wat is je drijfveer om altijd door weer en 

wind op de fiets naar je werk in Amstelveen 

te rijden, terwijl je een auto voor de deur 

hebt staan?
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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


