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In de vorige Sleutel heeft ‘Omzien naar elkaar’ aan u gevraagd om te 

reageren op het inschrijfformulier dat als inlegvel was meegestuurd. 

U kon zich opgeven als vrijwilliger in Nigtevecht voor het steuntje in 

de rug of kleine hulpvragen van dorpsgenoten.

In totaal hebben onze vrijwilligers 112 reacties bij u aan de deur 

opgehaald. We willen iedereen die meegewerkt heeft aan dit 

prachtige resultaat dan ook hartelijk bedanken! Aan mensen die 

het formulier niet hebben kunnen afgeven omdat zij niet thuis 

waren, vragen wij of zij dat alsnog zelf willen doen bij de Attent 

of de bakker. Van alle reacties hebben de meeste mensen zich 

aangeboden om iemand te helpen en een klein aantal heeft zich 

opgegeven voor een hulpvraag. We zijn al gestart met het koppelen 

van vrijwilligers aan mensen met het verzoek voor een steuntje 

in de rug en er zijn al mensen aan elkaar voorgesteld die samen 

een nieuw initiatief op willen zetten.  We gaan 2015 optimistisch 

tegemoet. 

Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar info@

inNigtevecht.nl of u kunt  bellen met  06 21 29 59 89. We wensen u 

prettige feestdagen en een tevreden en gezond Nieuwjaar.

Omzien  
naar elkaar

Dat de fietsbrug de gemoederen in ons dorp bezighoudt kunt u 

hier al jaren lezen. De voorstanders willen dat er nu eindelijk wordt 

doorgepakt, de tegenstanders blijven de barricades bestijgen. 

Provincies en gemeente zitten op het spoor van de huidige geplande 

locatie tussen de betonfabriek en de voetbalvelden. Onder meer 

Dorpsraad en andere betrokken dorpsgenoten hebben de strijd 

voor de locatie op de punt nog niet opgegeven. Dit getuige de 

handtekeningenactie die in de Attent heeft gelegen. Wij peilen 

en volgen vanzelfsprekend als redactie alle meningen en zijn 

benieuwd wat de volgende stap in het proces wordt. Maar dat we 

in Nigtevecht geen eensluidende mening hebben over de fietsbrug 

is wel duidelijk. Als altijd: wordt vervolgd.  

Locatie 
fietsbrug

Het tweemaandelijkse huis-aan-huisblad voor Nigtevecht                            
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Woningstichting Wuta • Van Zadelhoff interim- en verandermanagement • ALLSAFE Mini Opslag  
• Franssen Corporate Finance • Compromis Tankvaart BV • Sprotrans Tankvaart & transport  
• Kidswereld • www.geboortewinkel.nl • Avalancha IT ICT dienstverlening • EDM Media • Sparkling  
Strategy & Finance • HC Schoonhoven VOF Technische Installatie • PBH Techniek • Uitjes.nl  
• Statenjacht ‘de Utrecht’ • Sloepen-lunch



 

 

 

Quizvriendinnen en – vrienden uit Nigtevecht e.o.: noteer zaterdagavond 7 februari 2015 

alvast in de agenda. Wegens het grote succes van vorig jaar organiseren wij dan namelijk 

weer een pubquiz!  

Hoe gaat het ook alweer in zijn werk? Je maakt een team van maximaal 5 mensen die brede 

kennis hebben op het gebied van bijvoorbeeld muziek, politiek, geschiedenis, film, literatuur, 

geneeskunde en/of sport. Alle deze en andere onderwerpen kunnen de revue passeren. En 

stel vooral een team samen van verschillende generaties.  Je mag natuurlijk ook komen kijken, 

maar leuker is om actief mee te denken. Nadere details volgen nog, maar als je nu al weet dat 

je mee wilt doen stuur dan een e-mail naar pieter@tammens.nl of gooi een lijst met namen en 

contactgegevens door de brievenbus op Garstenstraat 7. Er kunnen maar een beperkt aantal 

teams meedoen dus wees er snel bij!

De organisatie van de Nigtevechtse Pubquiz: 

Alfred Kersbergen, Pieter Tammens en Freda Bekker

Nigtevechtse pubquiz

Elk jaar is het weer een groot feest om Sinterklaas en zijn 

pieten welkom te heten in Nigtevecht. Er was dit jaar wel een 

probleempje, want het grote boek van Sinterklaas was kwijt. 

Gelukkig werd het, o.a. met hulp uit het dorp via Facebook, nét 

op tijd gevonden en werd de dag van de intocht, 22 november jl., 

als vanouds een topfeestje. 

Veel kinderen, ouders en grootouders waren naar de Loswal 

gekomen om de Sint te verwelkomen. Ook was er dit jaar voor 

het eerst een veelkoppige Pietenband van de partij. Onder luid 

getrommel en getrompetter reed Sint zijn optocht door het 

dorp, dit keer in een heuse Indonesische ‘Riksja’. Het weer hielp 

enorm, want het was een mooie zonnige dag. Aangekomen bij 

het Dorpshuis was het eerst tijd voor de Sintastisch show, een 

festijn voor groot en klein en dus erg geslaagd vonden wij! 

Toen iedereen opgewarmd was, kwam dan eindelijk Sinterklaas. 

Traditionele liedjes, verhalen van kinderen en de Pietendans. 

Tot slot kregen alle kinderen nog een leuk cadeau en groep 7/8 

een chocoladeletter. We kijken weer terug op een leuke intocht. 

Kinderen, sponsors, vrijwilligers, allen hartelijk dank voor jullie 

zangkunsten, inzet en enthousiasme.

Tot volgend jaar!

Het Sinterklaas comité

Kanaaldijk Oost 
voelt stuk veiliger

Buiten 
proporties
In de vorige Sleutel waren we getuige van 

een dorpsvriendelijk tafereel waar onze 

wijkagentes kinderen de gelegenheid 

gaven om een politiewagen van binnen te 

bewonderen. Helaas heeft Roy Duijnmaijer 

onlangs met een andere zijde van hun 

collega’s kennis gemaakt. 

Op weg naar zijn DOB trainingsavond stond 

de brug open voor een passerend zandschip 

dat bagger uit de Vecht transporteerde. Zoals 

velen doen en zullen herkennen reed Roy 

zijn wagen tot aan de slagbomen zodat je 

niet lang hoeft te wachten op verkeer dat 

van het kanaal komt. Nadat het schip voorbij 

gevaren was, de brug gesloten en de bomen 

geopend waren, reed Roy richting DOB om 

lekker te gaan trainen. Op de Vreelandseweg 

werd Roy echter aangehouden door een 

volgende politie surveillant. Hij werd staande 

gehouden omdat hij door het rode licht van 

de brug gereden was. Een boete van € 237.= 

voor zo’n onbenullig, onbetekenend vergrijp. 

De ijverige diender wist het gevaar van Roy’s 

actie nog te rechtvaardigen “omdat er nog een 

boot aan kan komen.“ Buitenproportioneel 

onredelijk en kinderachtig. Dit soort politie 

acties kan niet rekenen op enig draagvlak 

in onze gemeenschap. Zeker niet met de 

recentelijke diefstallen en inbraken in het 

achterhoofd. Wij hopen dat de dienstdoende 

agent dit leest en alsnog bevangen wordt 

door diepe, diepe schaamte.

Rob Thijssen

Er lijkt zo langzamerhand een einde te  

komen aan het epistel over Kanaaldijk 

Oost. Sinds onze vorige editie is er een 

onderbroken as belijning aangebracht 

die de situatie voor de auto’s een stuk 

veiliger maakt. Voornamelijk voor 

plaatsbepaling bij tegemoetkomend 

verkeer en bij slecht zicht als het regent 

of mist. 

Het laatste hoofdstuk is echter nog 

niet geschreven omdat de gemeente 

nog verkeer beperkende maatregelen 

moet nemen. Dat moet omdat de 

snelheid 60 km/uur is. De maatregelen 

die de gemeente kan nemen zijn 

verkeersdrempels om de 300 meter, 

verkeerssluizen en flitspalen. De 

gemeente is in gesprek met verschillende 

belangengroepen waaronder onze 

Dorpsraad. 

Welke maatregelen er komen is nog niet 

duidelijk. De aanleg van verkeersdrempels 

brengen een hoog kostenplaatje met 

zich mee, verkeerssluizen worden als 

onveilig ervaren en flitspalen hebben 

niet de voorkeur van de politie. Na een 

eerste overleg wil de gemeente toch 

proberen de politie te overtuigen om 

mee te werken aan flitspalen. 

Jawel, Nigtevecht krijgt mogelijk zijn 

eigen flitspalen. We horen nu echt bij de 

grote wereld!  

Beste schaatsvrienden en -vriendinnen,

In de luwte van de inmiddels aardig vorm gekregen 

samenwoonschool zijn de laatste puntjes op de i gezet bij het 

winterklaar maken van de ijsbaan. Met de hoge temperaturen 

tot eind november bleef ’t gras driftig doorgroeien en schoof 

een en ander wat op in de tijd. Met de ingezette daling van het 

kwik richting het nulpunt hebben we begin december een laatste 

maaibeurt aan de baan kunnen geven. Bij het uitkomen van deze 

Sleutel zal waarschijnlijk ook het water weer op de baan staan. Wat 

ons betreft kan Koning Winter dan aan de slag met de vorming 

van natuurijs. Nu de contouren van de samenwoonschool steeds 

duidelijker worden, kunnen ook de lang bestaande plannen voor 

de nieuwe Koek&Zopie meer vorm krijgen. Tevens hebben wij 

over de aanleg van de toegang tot de ijsbaan nauw overleg met 

de gemeente. Voor meer informatie over de ijsvereniging kunt u 

onze website raadplegen: www.ijsvereniging-nigtevecht.nl. 

Vrijwillige Contributie

De Korte Baan is een vereniging die niet actief contributie 

heft. Gebruik van de baan staat open voor alle inwoners van 

Nigtevecht. Om tijdens het schaatsseizoen activiteiten te kunnen 

organiseren, materialen aan te schaffen en de baan te kunnen 

onderhouden, kan de vereniging echter niet zonder sponsoren 

en vrijwillige contributies. Op maandag 22 december en dinsdag 

23 december, vanaf 18:00 uur, heeft u de mogelijkheid een 

envelop (welke huis aan huis zijn uitgedeeld) mee te geven 

aan een vertegenwoordiger van De Korte Baan die aan de 

deur komt. Bent u niet thuis, dan kunt u deze envelop ook bij 

de penningmeester op Petersburg 19 afgeven of bij uw Attent 

supermarkt. Wilt u een contributie direct overmaken, dan kan 

dat natuurlijk ook op rekening NL94 INGB 0001 7326 88 ten name 

van De Korte Baan te Nigtevecht.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

Met sportieve groet,

IJsvereniging De Korte Baan

Proef met minicontainers voor 
oud papier is een groot succes
Gemeente Stichtse Vecht startte in maart 2014 met een proef in een aantal wijken, waaronder 

Nigtevecht, waarbij op vrijwillige basis minicontainers voor oud papier zijn verstrekt. Uit de 

cijfers van de eerste zes maanden van de proef blijkt dat de totale hoeveelheid ingezameld 

oud papier in de proefwijken sterk is gestegen. De toename varieert van 18 tot 43 procent per 

inwoner per wijk. Ook de totale hoeveelheid ingezameld oud papier in de gehele gemeente is 

gestegen en wel met 4 procent. Dit steekt gunstig af tegen de landelijke trend van een lagere 

oud papier inzameling.

Sintocht 2014

December 2014
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Ja, er wordt ook veel gekletst bij de Ouderensoos. Maar deze keer bedoelen 

we toch echt de dames Louise en Martine, die inmiddels bekendheid genieten 

door de documentaire over hun leven uit 2012. Deze dames lopen al meer dan 

50 jaar rond op de Amsterdamse wallen en hebben van het praten over hun 

leven inmiddels een nieuw beroep gemaakt. 

Ze kwamen naar onze ouderensoos voor het vertonen van stukjes uit hun 

documentaire, het vertellen van verhalen uit de oude doos en het beantwoorden 

van vragen uit het publiek. De dochter van één van hen heeft in de Villa 

aan de Dorpsstraat gewoond en heeft hier in Nigtevecht op de Polderheem 

gezeten (nu de Tweemaster), samen met andere kinderen van prostituees uit 

Amsterdam.  Zodoende kennen de dames het dorp en een aantal van de oude 

bewoners!

Bijna alle reguliere bezoekers van de soos waren aanwezig en het was lekker 

druk in het Dorpshuis. Het bezoek van de dames werd met gemengde gevoelens 

bekeken, zeker toen ze  een aantal heren van de soos rechtstreeks meldden 

hen “nog wel te kennen van vroeger”! En ook het leuren met hun “boekies”, 

met verhalen over het leven, viel niet overal in goede aarde. 

De verhalen waren daarentegen wel heel grappig, het samenzijn was gezellig 

en het was zeker een interessante middag. Weer eens iets heel anders dan een 

gewone middag op de soos! 

Ouwehoeren bij de soos

Kindergemeenteraad 
Stichtse Vecht

Gelukkig Nieuwjaar…
Sinds een aantal jaren brengt de bezorger van de Sleutel u een 

Nieuwjaarswens. Ook dit jaar zal Daan Hartog bij u aanbellen om de wens 

persoonlijk te overhandigen. We zullen de helft van uw eindejaar gift geven 

aan de Seniorensoos zodat ze volgend jaar een extra activiteit kunnen 

organiseren. 

Namens Daan en de redactie, dank u wel. 

Voor één dag waren kinderen de baas 

in de gemeente. Door Prodémos en 

Madurodam werd in  Stichtse Vecht 

afgelopen woensdag 11 december een 

kindergemeenteraad georganiseerd. Hier 

leren de kinderen meer over de lokale 

politiek. En door zelf een dag op de stoel 

van een raadslid te zitten, ervaren ze hoe 

het is om democratisch tot beslissingen 

te komen. Het plan dat tijdens de 

Kindergemeenteraadsvergadering wordt 

gekozen, wordt ook daadwerkelijk 

uitgevoerd. Hiervoor stelt Madurodam  

€ 2.000 beschikbaar.

Er werden door 4 scholen plannen 

ingediend, bedoeld voor kansarme kinderen 

uit de gemeente. Ook de Flambouw bracht 

een uitstekend plan in: Beter Leren door 

Beter Spelen. Met dit plan probeerden ze 

kansarme kinderen uit groep 8, die bij de 

voedselbank komen, te voorzien van een 

mooi pakket: zij gaan namelijk naar de 

middelbare school en hebben heel vaak 

geen geld voor goede schoolspullen of 

speelgoed. Het pakket bestond uit € 75 

schoolspullen, een groot bedrag te besteden 

bij aan (buiten)speelmateriaal, een bal én 

een jaarabonnement bij de Speel-o-Theek. 

Alles grotendeels gesponsord! Met de 

beschikbare fondsen zouden er ongeveer 

5 jaar lang kinderen geholpen kunnen 

worden. 

De kinderen hebben het plan supergoed 

verdedigd, maar helaas werkt de 

democratie niet altijd zoals je wilt….

er is voor een andere plan gekozen, van 

Podium uit Loenen aan de Vecht. Zij krijgen 

een afgescheiden speelveldje bij hun 

huidige speelveld. Gefeliciteerd, jongens 

en meisjes! Toch probeert groep 8 van de 

Flambouw het plan alsnog uitgevoerd te 

krijgen. Hiertoe wordt er o.a. tijden de 

kerstviering op school geld ingezameld. 

We hopen dat het ze gaat lukken!

4 Scholen, waaronder de Flambouw, 

mochten een voorstel indienen bij de 

gemeente. 

Op zaterdag 10 januari staat Micha 

Wertheim in het Dorpshuis met zijn nieuwste 

cabaretprogramma ‘Micha Wertheim voor 

zichzelf’. Een vijf sterren recensie in de NRC voor 

zijn vorige programma, en vier in de Volkskrant. 

‘Sublieme, trage satire,’ schreven ze. ‘Geestig,’ 

‘prikkelend,’ en ‘heerlijk tegendraads.’ Lyrische 

recensies, gelukzalige zalen. ‘Micha Wertheim 

heeft een heerlijk tegendraadse manier van 

denken die hij uiterst logisch opzet. Daar waar 

andere cabaretiers stoppen, slaat hij nog net 

even de hoek om. (…) Grandioos’, aldus Trouw 

over zijn met heel veel sterren ontvangen 

vorige show. Maar ja, de afgelopen tien jaar 

heeft hij er dan ook alles aan gedaan om 

het zijn publiek naar de zin te maken. Hoog 

tijd om de rollen eens om te draaien. Micha 

Wertheim voor zichzelf maakt Micha Wertheim 

voor zichzelf. Niet voor de pers, niet voor het 

publiek, puur voor zichzelf. Omdat dat nu 

eindelijk ook wel eens mag. Natuurlijk mag 

je erbij zijn. Je mag er zelfs doorheen lachen. 

Of er een mening over hebben. Maar val hem 

daar vooral niet mee lastig. Helaas voor Micha 

is niet uitgesloten dat dit programma  ook wel 

weer de nodige sterren zal opleveren. Hij zal 

ermee moeten leren leven...

Er zijn nog kaarten verkrijgbaar á € 19,- in de 

Dorpsstraat 3, bij de Attent, de bakker en Cha 

Cha Damesmode in Weesp. Online tickets zijn 

verkrijgbaar via de  website www.cabaret-

nigtevecht.nl  of telefonisch reserveren: 0294-

252506. Aanvang 20:30 uur.

Zaterdag 10 januari 

Micha 
Wertheim

Sponsors 
Sleutel 2000
De productie en verschijning van de Sleutel 

2000 zou niet mogelijk kunnen zijn zonder 

de gulle giften van onze sponsors. En af 

en toe gebeurt het dat we bij een nieuwe 

jaargang afscheid moeten nemen van 

één of enkelen van hen. Ook nu is dat het 

geval: graag willen wij De Geboortewinkel 

en Sprotrans hartelijk bedanken voor hun 

jarenlange financiële ondersteuning. 

Tegelijk zijn wij daarmee op zoek naar 

nieuwe sponsors voor de Sleutel 2000. Bent 

u geïnteresseerd in sponsoring van ons blad, 

zodat iedereen in Nigtevecht ook in de 

toekomst de Sleutel 2000 6x per jaar gratis 

mag ontvangen, neem dan contact op met 

één van de redactieleden. Wij vertellen u 

graag meer over onze mogelijkheden! 

Op www.sleutel2000.nl vindt u de links naar 

alle websites van onze sponsors.

De redactie

Publieke 
laadpaal
Wie heeft er belangstelling voor een 

centraal beschikbare publieke laadpaal 

i.v.m. gebruik van een elektrische auto? De 

gemeente Stichtse Vecht heeft regels voor 

het plaatsen ervan opgesteld. Er worden 

ook een beperkt aantal palen beschikbaar 

gesteld in  Stichtse Vecht. Misschien kunnen 

we iets organiseren in Nigtevecht? 

Contact: 0646304158 (Bart Selders)

Sleuteltje 
Gezocht: hulp in de huishouding

Voor 2 uur per week, of een halve 

dag in de 2 weken.

Sandra Heymans, 06-53475508
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•  Zaterdag 3 januari 2015  

Statiegeld Flessenactie ophalen vanaf 9.00 uur

•  Zaterdag 3 januari 2015  

Nieuwjaarsreceptie  van 15.00-17.00 uur in de kantine

•  Zaterdag 24 januari 2015  

Klaverjasmarathon +  Loterij van 10.00- 23.59 uur  

in de kantine

Het bestuur van de v.v. D.O.B. wenst haar leden, 

vrijwilligers, sponsors, donateurs en ieder die de club 

een warm hart toedragen fijne Kerstdagen en een mooi, 

sportief en gezond 2015 toe

De knutselwerkplaats 
begint weer
Op 6 en 9 januari begint de knutselwerkplaats weer van Marieke van Dijk. 

Het geheim van het drakeneiland: tijdens hun zeiltochtje worden Sam 

en Ellen overvallen door een behoorlijke storm die er voor zorgt dat hun 

optimist zinkt. Ze worden door de hoge golven aan land gesmakt  en hun 

eerste  nacht brengen ze door half slapend in een oude verlaten lekkende  

boomhut. Tijdens hun verblijf komen ze er achter dat dit wel een heel 

speciaal eiland is. Ze komen de meest vreemde monsters en bewoners 

tegen...

Knutselen:
•  Dinsdagmiddag  16.00-17.30uur

•  Vrijdagmiddag 13.30-15.00uur, 15.30-17.00 uur 

Tekenen:
•  Vrijdagmiddag 17.30-19.00 uur

Informatie: Marieke van Dijk, tel: 0294 253700,  

mobiel: 06 18693943, e-mail: dijkmarieke@xs4all.nl

Sinds een half jaar heeft de Protestantse 

Gemeente Nigtevecht weer een predikant: 

Arie de Winter (31). De Sleutel 2000 vroeg 

hoe de eerste maanden verliepen. 

Hoe kwam je in Nigtevecht terecht? 

Dat begon ludiek met een heuse ‘dominee-

date’. Vijftien kandidaten kregen twee 

minuten om zich te presenteren voor vijftien 

gemeenten met een vacature. Ik was één van 

Spelletjes in  
het Wapen  
van Nigtevecht
Op de donderdagmiddag zijn de ouderen uit Nigtevecht van harte 

welkom bij Het Wapen van Nigtevecht. Elke donderdagmiddag 

kunt u kaarten, biljarten, rummikub, domino spelen of scrabbelen.  

Voor meer informatie: telefoonnummer 251344.

Gerda en Joyce

Reminder: 
statiegeldactie 
DOB
Heeft u zaterdag 3 januari 09.00 uur al in uw agenda 

staan? Dan komen de kinderen weer langs de deuren 

voor het ophalen van uw statiegeldflessen en –kratten! 

Zet ze ’s morgens vroeg al op de stoep of lever ze 

nu al in bij de Attent: hier staat een fles om uw 

statiegeldbonnetje in te deponeren. En anders bellen 

we op 3 januari gewoon nog even vriendelijk aan. We 

gaan voor een nieuw record!

hen en kwam zo in gesprek 

met de beroepingscommissie 

uit Nigtevecht. De eerste klik 

was er meteen en na nog 

een serie gesprekken begon 

ik in april 2014 als nieuwe 

predikant van Nigtevecht.

Hoe verliepen de eerste 

contacten? 

Om me wegwijs te maken 

in Nigtevecht was het ‘Arie-

aan-tafel project’ opgezet. 

Elke week schoof ik bij 

2-3 gezinnen aan tafel om 

kennis te maken. Het was 

geweldig (en lekker) om 

zo te ontdekken wie-wie 

is, wat men in het dagelijks 

leven doet en wat men van 

Nigtevecht en de kerk vindt. 

Toen Karen en ik in september 

trouwden kwam er een 

bus vol Nigtevechters naar 

onze bruiloft. Dat vonden 

wij zó bijzonder! Door de 

gastvrijheid en hartelijkheid 

hecht je hier snel. 

Wat is je opgevallen in Nigtevecht en in de 

kerk? Ook bij niet-leden van de kerk ben 

ik hartelijk welkom. Er is hier een positieve 

houding tegenover de kerk en het geloof. Dat 

past bij deze tijd waarin geloof en zingeving 

weer ‘mag’. Een hoogte- of dieptepunt in je 

leven zet je aan het denken. En in de kerk 

vind je een veilige gemeenschap om dat te 

delen of verder te ontdekken. Die open 

houding is er ook vanuit de kerk. Het geloof 

is er voor iedereen dus leven we mee bij wel 

en wee door een bezoek, een bloemetje of 

door het kerkgebouw open te stellen.  Bij 

activiteiten als Rock Solid (voor groep 8-ers) 

en de zomermiddagen voor ouderen zie je 

die openheid ook: iedereen van binnen en 

buiten de kerk neemt er met plezier aan 

deel. 

Wat zijn de plannen voor de Kerstperiode en 

het jaar 2015? 

Op 18 december is er een kerstbijeenkomst 

met muziek, ontmoeting en samen eten voor 

iedereen van ongeveer 65 jaar en ouder. En 

een week later op Kerstavond luiden we 

om 22.00 uur het feest van Jezus’ geboorte 

in met een sfeervolle dienst. We zijn nog 

in overleg met een koperensemble, maar 

zingen in elk geval bekende liederen, drinken 

chocolademelk bij kaarslicht en stellen ons 

de vraag wat de zeggingskracht anno 2014 

is van Jezus’ komst naar de wereld. Op Eerste 

Kerstdag is er opnieuw een dienst om 10.00 

uur. 

In 2015 zetten we in op meer uitwisseling 

tussen kerk en dorp en kijken we wat de kerk 

kan betekenen in de WMO-veranderingen. 

Wat doe je naast je werk als predikant? 

Ik houd van racefietsen en hardlopen en 

één van mijn voornemens voor 2015 is beide 

weer goed op te pakken. Daarnaast zeg ik 

mijn tweede baan als jeugdwerkadviseur bij 

de landelijke kerk op en start ik in januari 

een praktijk voor begeleiding aan kinderen 

en jongeren die een verlies door ziekte, 

echtscheiding of rouw meema(a)k(t)en. 

Het is mijn droom om ook op die manier in 

Nigtevecht tot een zegen te kunnen zijn. 

Kalender v.v. D.O.B.

Uitje 
ouderensoos
Op 28 november heeft er, na een gift van een gulle 

gever,  een leuk uitje plaatsgevonden voor de leden 

van de ouderensoos in ons dorp. Met een volle bus is 

men naar de Heksenwaag in Oudewater vertrokken, 

waar een aantal vrijwilligers een rondleiding door 

het museum hebben verzorgd. Ook kreeg iedereen 

de gelegenheid om op de originele weegschaal uit 

1482 te gaan staan, zodat men kon worden gewogen 

waarna een felbegeerd ‘Certificaet van Weginghe’ 

in ontvangst kon worden genomen. Het was een 

geslaagde middag!

Beschuit met      
   muisjes

Isabel, geboren 

op 17 oktober, 

dochter van 

Robert en  

Ria Hagen

Viv, geboren op  

24 oktober, dochter 

van Arnold van  

den Ham en  

Esmee de Bruin
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In de vorige uitgave van de Sleutel vroeg 

John Vonk: 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?

Er zijn meer redenen om het wel te doen dan 

niet, fietsen is ontspannend, in tegenstelling 

tot autorijden, geen files, nauwelijks 

stoplichten, je hoort, ziet, ruikt en voelt 

van alles onderweg, het is goedkoop, en je 

doet tegelijkertijd aan sport zonder dat het  

inspannend voelt. Ik moet erbij zeggen dat 

ik wel altijd buienradar raadpleeg, want als 

het echt flink gaat regenen vind ik het ook 

niet fijn.

Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen? 

Onze toenmalige accountant  woonde hier, 

en  wees op ons eerste huis, aan de Korte 

Velterslaan, het stond al een tijd te koop, 

de tuin was overwoekerd, het huis was in 

slechte staat, maar het water voor de deur, 

de tennisbaan achter en de Vreelandseweg 

met de molen: we waren gelijk verkocht.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? De 

plek aan de Vecht, waar onze hond zomers 

in het water springt, en waar ik dan naar de 

voorbijkomende bootjes ga zitten kijken. 

Ook de moestuin achter de begraafplaats, 

een mooie stille plek, zoals je dat in Frankrijk 

vaak ziet. Ik vraag me al een tijdje af wie 

deze moestuin zo goed 

onderhoudt, en wat met al 

die groenten gebeurt, zelf 

eten, of verkopen? 

Wat verwacht je dat er 

de komende 10 jaar in 

Nigtevecht gaat veranderen? 

Ik hoop dat de fietsbrug dan 

eens gerealiseerd is, evenals 

de nieuwe basisschool, 2 

projecten waarvan ik het 

jammer vind dat ik er niet 

veel gebruik meer van zal 

kunnen maken. 

Wat is je favoriete muziek 

nummer en waarom 

dit nummer? Ik ben een 

klassieke muziek liefhebber, 

Bach vioolsonates, Debussy, 

Brahms

Wie of wat is voor jou een 

inspiratiebron? Al die mensen die zich 

belangeloos inzetten voor milieu, voedsel, 

hygiëne in al die landen waar dat niet 

vanzelfsprekend is.

Als je 1 dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je allemaal gaan doen? 

Een bezoek brengen aan Nigtevecht, 

interesse tonen voor wat hier allemaal 

geregeld en gedaan wordt, bijvoorbeeld 

de schaatsbaan en andere initiatieven, en 

aanhoren wat verbeterd kan worden. Ook 

zou ik Kees Neervoort een lintje geven voor 

zijn inzet voor de  basisschool, Dorpsraad en 

de succesvolle strijd tegen de A6-A9, samen 

met andere dorpelingen. Inmiddels blijkt 

ook nog dat het nut van deze weg  erg 

twijfelachtig zou zijn geworden, aangezien 

Almere veel minder groeit dan destijds werd 

verwacht.

Welk gedrag van ‘de Nigtevechter’ zou jij 

graag anders zien zodat het leven voor 

een ieder aangenamer wordt? Minder 

met elektrisch aangedreven gereedschap 

in de tuin werken, zoals grasmaaiers, 

heggenschaar, etc. Met de hand snoeien is 

stiller en beter voor het lijf. De sfeer in het 

dorp vind ik verder heel aangenaam.

Wat houdt je nu bezig in het nieuws? 

De organisatie van de zorg, waarbij de 

Achterklap: Chantal Kraakman
zorgverzekeraars steeds meer het beleid 

bepalen, de professionals in de zorg het 

werken bijna onmogelijk wordt gemaakt 

door de enorme controle processen waaraan 

zij aan moeten voldoen, ten koste van de 

zorg zelf. 

Wat is je slechtste en beste eigenschap? 

Iik trek me snel het leed van de wereld aan; 

ik ben niet onverschillig voor het leed van 

anderen.

Aan wie uit Nigtevecht ga je deze vragen 

de volgende keer stellen en waarom? 

Reinier Töning, 

Welke vraag stelt je aan die persoon? Je 

woont je hele leven al in dit dorp, vind je 

het dorp veranderd, qua sfeer, bewoners, 

omgang met elkaar?
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