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Dijkverbetering
Vreelandseweg
en Klompweg
De dijken aan de Vreelandseweg en Lage
Klompweg en Klompweg zijn niet meer veilig.
Over een afstand van bijna acht kilometer
moeten de dijken aan de westzijde van de
Vecht versterkt worden.
Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil
nog voor eind 2015 aan de slag met het hoger
en sterker maken van deze zogenaamde
secundaire waterkeringen langs de Klompweg,
Lage Klompweg en Vreelandseweg. De
maatregelen moeten de landerijen in de
Hoeker- en Garsterpolder en in de Aetsveldse
Polder droog houden.
Er zijn op 29 januari (voor de Klompweg)

en 2 februari (voor de Vreelandseweg)
Informatieavonden
georganiseerd.
Het
ontwerpdijkverbeteringsplan ligt tot 25
februari ter inzage in het gemeentehuis, en in
ons Dorpshuis. Tot die tijd kunnen betrokkenen
een zienswijze indienen.
De bedoeling is dat na de ingrijpende
verbeteringen de dijken de komende 30
jaar weer veilig zijn. Het gaat om zowel
dijkophoging als –versterkingen. Voor de
Vreelandseweg geldt dat over een lengte
van start Vreelandseweg tot de Hoekermolen
(3012 m) zo’n 1500 meter dijk wordt
aangepakt. Op sommige plekken worden

sloten verlegd en zullen bomen worden
verplaatst/teruggeplaatst.
Voor de Klompweg geldt min of meer
hetzelfde, hoewel er ook hier een
dijkverlegging gepland staat. Het project
bevindt zich in de planfase, u kunt dus nog
reageren tot 25 februari. Voor uitgebreide
informatie gaat u naar www.agv.nl/plannen/
dijken. In het linkermenu vindt u zowel
de plannen voor de Vreelandseweg als de
Klompweg. Ook staat hier de informatie over
hoe en waar u uw vragen kunt stellen.
De redactie
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Attent
voorlopig
gewoon open
Naar aanleiding van de geruchten die
rondgaan in het dorp is ons door de redactie
van “Sleutel 2000” gevraagd hierop een
reactie te geven.
In de bedrijfsvoering van uw supermarkt
in Nigtevecht zullen op korte termijn geen
veranderingen worden doorgevoerd. Wij
zijn en blijven 6 dagen per week geopend:
op maandag tot en met vrijdag van 09:00
uur tot 19:00 uur en op zaterdag van 08:30
uur tot 16:00 uur. Vanzelfsprekend houden
wij ons assortiment op peil en zullen wij
dit regelmatig vernieuwen. Dit geldt zowel
voor de vers artikelen als voor ons grote
assortiment kruidenierswaren.
Dit kan alleen lukken met de steun van
u allen uit Nigtevecht, want wat is er
makkelijker dan een winkel op loopafstand.
Denk daarbij ook aan het gemak en de
leefbaarheid, zeker voor de ouderen in het
dorp.

Kledinginzamelactie
van Sam’s Kledingactie
Dit jaar vindt de jaarlijkse kledinginzameling voor Sam´s Kledingactie plaats
op 25 april a.s. De opbrengst van de
ingezamelde kleding gaat dit jaar naar
een ontwikkelingsproject van Cordaid
Mensen in Nood in Bangladesh.

Tweemaster doet
mee aan ‘Popster’
op SBS6

Wilt u alvast uw overtollige kleding en
textiel opsparen voor dit project?
Bij voorbaat dank!
Voor meer informatie: tel. 254584
Namens Sam´s Kledingactie,
Gerda van Lindenberg

Dit schooljaar gaat groep 7/8 van OBS De Tweemaster meedoen aan het
gloednieuwe SBS6 programma “Popster”. Deze talentenjacht op tv draait
helemaal om poppen. We zijn al vanaf november druk bezig met onze act,
zowel in ons eigen klaslokaal als in Studio Baarn. Wellicht heeft u al eens stiekem
een glimp opgevangen van een aantal kippen in het lokaal van groep 7/8. Dat
klopt; onze act draait om een boer met zijn zestien (!!) kippen. In het kippenhok
gebeuren allerlei spannende maar bovenal aparte dingen. Verder mogen we
nog helemaal niks verklappen. Zaterdag 7 februari waren de daadwerkelijke tvopnames eveneens in Studio Baarn. Het was een super dag!
“Popster” is vanaf vrijdag 13 maart wekelijks te zien op SBS6 om 20:30 uur.

10 januari raasde een flinke storm over Nederland.
In het hele land werden meer dan 750 meldingen
van stormschade gemeld en ook in Nigtevecht
moest de brandweer er aan te pas komen. Op
de kruising Garstenstraat – Oostzijdsestraat lag
een boom om. Binnen afzienbare tijd was deze
omgezet in een paar handzame stukken stam en
takken en kon het verkeer er weer door. Snel en
vakkundig opgelost.

Tot ziens in onze winkel!
Fam. Van den Bosch.

De reactie van het hoofdkantoor
van Attent is de volgende:
In de krant leest u de laatste tijd regelmatig
over de leefbaarheid in de dorpen.
Steeds meer voorzieningen verdwijnen.
De
buurtsupermarkten
nemen
deze
voorzieningen zoals drogisterijverkoop,
TNT servicepunt, stomerij, medicijnuitgifte
etc. over. En dit zal alleen maar verder
toenemen. Onderzoeken wijzen uit dat
consumenten veel waarde hechten aan een
buurtsupermarkt in de wijk.
Het goede nieuws voor u is dat wij ook heel
graag in Nigtevecht de spil willen blijven
binnen de gemeenschap en wij er ook alles
aan blijven doen om het u zo gemakkelijk
mogelijk te maken. Wij willen u vragen aan
ons te melden als u bij ons iets mist. Als het
in ons vermogen ligt kunnen wij hiervoor
wellicht zorgen. Laten we er gezamenlijk
voor zorgen dat wij u met onze Attent in de
buurt winkel u nog lang van dienst kunnen
zijn !
C.J. Smit, Attent formulebeheer

Brandweer in
actie vanwege
de storm

De redactie

CrUnst Expo 2015: kunst en creativiteit

Maandag 27 april 2015 van 12:00 – 14:00 uur

Zeepkistenrace
Na het overweldigende succes van vorig jaar komt er ook dit jaar weer “een
traditionele zeepkistenrace”. Dit race evenement wordt spectaculairder dan vorig
jaar, er is vooraf een technische keuring op dinsdag 21 april en tevens is er een
originaliteitsprijs voor de mooiste zeepkist. Het parcours zal bestaan uit een aantal
hindernissen en obstakels. Dit evenement wordt gehouden in de Garstenstraat nabij
de tent. Er zijn natuurlijk wel regels met betrekking tot een veilige zeepkist, waarbij
de veiligheid van de bestuurder uiteraard niet vergeten mag worden.
Een zeepkist vervoert maximaal 2 personen, waaronder de bestuurder.
Wie mogen er meedoen?
Inschrijving is gratis en staat open voor inwoners van Nigtevecht.
Er zijn twee categorieën:
• t/m 12 jaar (basisscholieren)
• 12 t/m 18 jaar
Het reglement krijg je per e-mail toegestuurd nadat je je hebt ingeschreven.
Inschrijven kan via het volgende email adres: zeepkistenraceovn@gmail.com
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Zondag 22 maart a.s. van 13.00 tot 17.00 uur organiseert CrUnst ‘de CrUnst Expo
2015’ in Nigtevecht. Op die middag laten Nigtevechters en mensen die een link
hebben met Nigtevecht hun creaties, kunstwerken en resultaten van hobby’s
zien op de ‘kunstroute’. Dat gebeurt op een aantal locaties zoals het Dorpshuis
maar kan ook bij u in huis. Er is al een groep enthousiaste deelnemers, maar
er is nog plaats. Wilt u meedoen aan de route (op een locatie of in uw eigen
huis), meldt u zich dan aan via: info@innigtevecht.nl of telefoon 0294 25 14 63.
Dat kan tot en met 2 maart a.s. 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! We hebben natuurlijk ook
publiek nodig, dus zet 22 maart in uw agenda!

Na 5 jaar vooral bezig te zijn geweest met het
creëren van mogelijkheden voor beeldende kunst
en creativiteit in ons dorp, hebben we besloten
om met CrUnst een officiële stap te zetten;
de interesse en het enthousiasme van onze
dorpsgenoten hebben ons een stevige basis
gegeven om met de bestuursleden op 13 februari
naar de notaris te gaan en de akte te tekenen
voor Stichting CrUnst.
Wat ú daarvan gaat merken? We brengen u
op de hoogte tijdens de CrUnst expositie op 22
maart.

Meer informatie: info@innigtevecht.nl, telefoon 0294 25 14 63,
www.innigtevecht.nl/crunst
Truus Brouwer, Janneke Kreuning, Bob ten Hoope, Piet Rijnbeek,
Carla Gentenaar

Namens, Carla, Janneke, Bob en Piet.
Truus Brouwer

Van eerste paal
tot de vlag in top!

september 2014

>

Nadat de leerlingen van de Flambouw en de Tweemaster op 10 maart
2014 gezamenlijk de eerste paal voor hun nieuwe school hebben
geslagen, mochten zij op 13 januari j.l. een kijkje nemen in de nieuwe
samenwoonschool. Op die dag werd namelijk officieel ‘het hoogste
punt’ bereikt, een mijlpaal! Er wordt stug doorgewerkt om de beoogde
oplevering in juni 2015 te realiseren.

Crisis
voorbij?

Oost-Kanaaldijk
20 X --C 20.000?

Als de opbrengst van de DOB Statiegeldactie
een graadmeter is voor de economie, dan
kunnen we stellen dat het weer goed gaat
met Nederland. Of in ieder geval, op meer
lokale schaal, met Nigtevecht. Wat heeft
iedereen ontzettend zijn best gedaan om
het record van voorgaande jaren opnieuw te
doen sneuvelen. U zette in groten getale uw
statiegeld op zaterdag 3 januari bij de deur
en die werd daar door de enthousiaste DOB
jeugd weggehaald. Maar u gaf ook spontaan
geld tijdens de inzameling. En de flessen
die bij Attent hingen werden volgestopt
met statiegeldbonnetjes en contant geld.
Inmiddels is alles gesorteerd en geteld en
kunnen we de eindstand bekend maken:
maar liefst 1112 euro haalden we met elkaar
op! Alle DOB jeugd, -leiders, de Brandweer,
de mensen van Attent, maar vooral u, de
beste spaarders van het land: ontzettend
bedankt!
De opbrengst zal worden besteed aan
nieuwe trainingsmaterialen, zodat onze
voetballers nog meer plezier zullen beleven
en nóg beter worden.

Op initiatief van de VVD organiseerde de
gemeenteraad 6 januari een werksessie
om de 60 km/uur situatie van OostKanaaldijk te bespreken. Besproken
werd of de snelheid niet toch naar 80km/
uur kan. Indien er een meerderheid in de
gemeenteraad is, kan die opdracht geven
aan de wethouder om dit uit te voeren.
Streekbelangen, Maarssen 2000, CU/
SGP en Groen Links willen echter niet
van een hogere snelheid weten en D66,
PvdA en CDA hebben nog geen mening.
Een praatsessie met omwonenden en de
gemeenteraad moet voor de oplossing
zorgen voor de twijfelende partijen.
Nu is er geen meerderheid voor welke
beslissing dan ook.
De richtlijnen schrijven echter voor dat
er bij een weg van 60 km/uur snelheid
beperkende
maatregelen
moeten
worden getroffen. Zo’n maatregel is
een drempel die om de 300 meter moet
worden aangelegd. Met een beetje
geluk kunnen we straks rekenen op 20
drempels die de weg ‘veilig’ moeten
maken. 20 drempels die maar liefst
€20.000 per stuk kosten. Wat denkt u,
zal de gemeente Stichtse Vecht €400.000
aan drempels uitgeven? Nee toch of….?

Namens v.v. DOB
Walter Bakker

maart 2014

Het aanleggen van één
verkeersdrempel kost iets meer dan
€20.000. Dit is te horen op: http://
stichtsevecht.notubiz.nl/…/150…/
Werksessie+06-01-2015
en je kan het gewoon Googlen.
Drempels om het verkeer veiliger te
maken....
Wat kost het dus om Oost-Kanaaldijk
om te toveren tot een Apennijnen
alternatief... jazeker €400.000.
Mede dank zij: Streekbelangen,
Maarssen 2000, CU/SGP, Groen Links
en mogelijk dankzij D66, PvdA, CDA
Beste politieke partijen, u wilt toch
geen 4 ton aan drempels op uw
resultatenlijstje hebben staan?
Ons advies (zeker aan Maarssen2000):
rijd eens zelf over het kanaal en
ervaar de veiligheid. Voorstel
indienen bij de gemeente.

De redactie
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Bewegen
voor ouderen

Pianoles in
Nigtevecht

Beste 55 plussers. Graag wil ik u uitnodigen om eens te komen kijken (beter is
natuurlijk om meteen mee te doen) bij ons uurtje inspannende ontspanning.
Wij hebben op maandagochtend van 10.15 tot 11.00 uur een klein uurtje
gezellig bewegen voor senioren. De les staat onder leiding van juf Tineke,
zij weet iedere week weer een leuk programma in elkaar te draaien met
gezellige muziek.
Heeft u uw goede voornemens nog niet allemaal in praktijk gebracht? Misschien
is dit dan nog een idee. Kom vrijblijvend eens kijken op maandagochtend in
het Dorpshuis.

Pianolerares Anja Nieuwkoop stond met haar portret in
onze 10 jaar jubileum editie (nr.2 2010). Al vanaf circa
1988 leert ze jonge en oude, talentvolle Nigtevechters
muziek maken.
Het afgelopen jaar zat haar lesgroep vol, maar vanaf
nu is er weer plek voor nieuwe leerlingen. Ook zin om
tot die groep muzikale Dorpsgenoten te horen? Neem
contact op via email of door te bellen.

Nel Otten
tel.: 251880

Heel Nigtevecht “Boult”
Tijdens enquêtes rond “Omzien naar
elkaar” (zie de vorige Sleutel) is o.a. een
vraag naar voren gekomen, om jeu de
boules (op z’n Frans: pétanque) te kunnen
spelen in Nigtevecht. Het idee hierachter:
jeu de boules is een zeer sociale en
sportieve, gezellige bezigheid, waardoor
de saamhorigheid kan worden bevorderd.
Een klein groepje Nigtevechters heeft het
initiatief genomen om te kijken of een jeu
de boules baan in ons dorp gerealiseerd
kan worden op een nog nader te bepalen
plaats. Daarvoor moeten we eerst weten of

Anja Nieuwkoop
jmnieuwkoop@concepts.nl
020 692 3875
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er wellicht dorpsgenoten zijn, die dit ook
willen óf er tegen zijn, dat er een jeu de
boules baan komt.
Binnenkort komen wij bij u langs met de
vraag:
• of u belangstelling heeft voor een jeu de
boules baan in het dorp
• of u bezwaar heeft tegen de aanleg van
een jeu de boules baan in het dorp.
Wij zijn erg benieuwd hoe u erover denkt!
Met een hele-boules groeten van
Werkgroep Jeu-de-Boules, Nigtevecht

Lieve mensen, bij deze zijn wij u zeer erkentelijk voor de enorme
belangstelling na het overlijden van mijn vrouw en Prinses

14 januari 1935

Corry

1 januari 2015

Het heeft ons bijzonder goedgedaan dat Corry bij zovelen geliefd was en door
zovelen gewaardeerd en gerespecteerd werd. Uw warme betrokkenheid gaf ons
enorm veel steun en zal ons helpen met het grote gemis en verdriet leren om te
gaan. Zó talrijk waren de diverse blijken van medeleven, dat het alleen langs deze
weg mogelijk is om u allemaal daarvoor van harte te bedanken. Onze dank gaat
vooral uit naar Ds. Arie de Winter. Hij was haar tot grote steun door Gods woord
met haar te delen. Ook dank aan onze huisarts Dr. Marijke Wijnia.

Nigtevecht, februari 2015

Henk Otten
Kinderen en kleinkinderen

Elektrisch laden
in Nigtevecht
nog niet mogelijk
We zien steeds meer hybride en elektrische auto’s in ons
dorp verschijnen. Vanwege de lagere rijkosten, vanwege de
voordelen voor het milieu, vanwege de lagere bijtelling als
de auto zakelijk wordt gekocht, onder andere. Maar er zijn
hiervoor nog geen voorzieningen in het dorp aanwezig.
Bezitters van een elektrische auto die parkeren op eigen terrein,
kunnen zelf een laadvoorziening aanbrengen: een privé
laadpaal. Bewoners die parkeren op de openbare weg, hebben
een probleem: de gemeente is (nog) niet van plan om bewoners
toe te staan om een eigen publieke laadpaal op gemeentegrond
te realiseren, de zogenaamde privaat verlengde aansluiting.
Die bewoners moeten nu noodoplossingen creëren zoals een
kabelgoot of kabelmat.
Er is wel een mogelijkheid om via de gemeente een laadpaal
te plaatsen in het dorp. Zo loopt er een Europese aanbesteding
voor het plaatsen van een minimaal aantal punten in de
gehele gemeente Stichtse Vecht, maar (veel) budget voor het
ondersteunen van andere initiatieven is er niet. In de vorige
Sleutel vroeg Bart Selders om steun voor het initiatief om zo'n
publieke laadpaal aan te vragen. De inventarisatie daarvoor
loopt nog, en binnenkort zal er hopelijk een aanvraag worden
gedaan voor een paal in de buurt van het dorpshuis.
Of zo'n publieke laadpaal werkelijk een oplossing is, zal moeten
worden bezien. Elk jaar overwegen steeds meer mensen een
dergelijke auto aan te schaffen. Het is niet de vraag of we
elektrisch gaan rijden, het is eerder de vraag hoe snel. Het
wordt tijd voor een meer pro-actiever en flexibeler beleid
van de gemeente Stichtse Vecht, zoals in onze omringende
gemeentes reeds het geval is.
De redactie

11 april inschrijven
voor het nieuwe
cabaretseizoen!

Sophia Boomsma
winnares in
ontwerpwedstrijd!

Zaterdag 11 april kan er in het Dorpshuis weer ingeschreven
worden voor het nieuwe cabaretseizoen, traditioneel 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.
Inschrijven voor het nieuwe seizoen kan vanaf nu via de mail:
bgoes@goesconsult.nl, of telefonisch op 252506. Vermeld uw naam,
aantal en uw telefoonnummer. Nieuwe inschrijvingen zijn zéér
welkom om onze unieke cabarettraditie voort te kunnen zetten,
de passe partouts zijn en blijven de kurk waarop het Nigtevechtse
cabaret drijft! De vijf voorstellingen voor het seizoen 2015-2016
worden 11 april bekend gemaakt.

In de wedstrijd ‘Het Klokhuis zoekt ontwerpers’ is één van onze
dorpsgenoten, Sophia Boomsma (12 jaar), in de prijzen gevallen!
Het thema van de ontwerpwedstrijd was ‘Iedereen aan tafel’. Kijkers
werden gevraagd onderdelen voor een dinersetting te ontwerpen in

Bron foto: RTV Stichtse Vecht – 2015

Nieuwe
burgemeester
Marc Witteman

After party
Na afloop van de voorstelling van Kirsten van Teijn is er weer de
traditionele after party. De start is rond 22:30 uur en de toegang
is geheel vrij met dank aan de sponsoren Kees Neervoort
(Bouwmanagement en Dorpsraad Nigtevecht), Het Vechtse Verbond
(Mieke Hoek), Pauline Hoogland (Ostheopate), Henri Schoonhoven
(cv’s, badkamers en dakbedekking) en Alfred Kersbergen (beheerder
Dorpshuis). De invulling van de after party wordt bekend gemaakt
via www.cabaret-nigtevecht.nl.

Sinds eind januari hebben we een nieuwe burgemeester. Na het
vertrek van Mirjam van ’t Veld naar Amstelveen is Marc Witteman
geïnstalleerd als haar opvolger. In de tussentijd nam Liesbeth
Spies waar. Daarmee is Marc Witteman de derde burgemeester
sinds het bestaan van de gemeente Stichtse Vecht.

11 april Kirsten van Teijn
We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van een zeer succesvol
seizoen en eindigen met een nieuw talent: Kirsten van Teijn. Tijdens
haar opleiding aan de Koningstheateracademie in Den Bosch, deed
ze mee aan het Griffioen/Zuidplein cabaretfestival (2013) waar ze
alle prijzen won. In mei van datzelfde jaar schreef ze zich in voor het
Groninger Studentencabaret en nam vervolgens ook alle prijzen mee
naar huis. En nu, haar eerste avondvullende voorstelling. Volgens het
Brabants Dagblad heeft Kirsten de flair van het geboren podiumdier
en nog wel wat andere talenten, een aanstekelijke energie
bijvoorbeeld, en zin in spot. Een assertieve idioot vol zelfrelativering,
die moeiteloos switcht van banaliteiten zonder plat te worden, via
een gevoelig liefdeslied naar een smartlap. Zij is een sensuele dame
die haar publiek bij de lurven grijpt, maar ook een razende roeland
die de meest banale onderwerpen de zaal in slingert zonder echter
plat te worden. Dat kan alleen een ware comédienne. Zij verstaat de
kunst om bestaande beelden een onverwachte slinger te geven. Ze is
nu al de meesteres van de abrupte overgangen die je het gevoel geven
in een lekkere achtbaan te zitten. Ze gooit haar hele vrouwelijke
fysiek in de strijd en dat werkt hilarisch op de lachspieren. Het raakt
af en toe aan totale gekte en hysterie om dan zo maar weer om te

Witteman begon zijn politieke carrière als gemeenteraadslid
voor de P.v.d.A. in zijn geboorteplaats Hillegom. Hij was daar
ook wethouder tussen 1998 en 2005. Daarna was hij één
jaar waarnemend burgemeester van Warmond. Voor hij in
2010 gedeputeerde van de provincie Flevoland werd, was hij
wethouder in Leiden. Al met al een ruime, gevarieerde ervaring
in de politieke arena.

één van de vijf categorieën bestek, tafel, stoel, bord of lamp. Sophia
deed met haar ontwerp ‘weg social media, kom praten’ mee in de
categorie bord en zei hierover het volgende:
“Dit is een bakje met een dubbele bodem. In de onderste bodem kan
je een telefoon leggen en op de bovenste eten bijvoorbeeld chips of
snoep. Als je aan het eten bent kun je je telefoon niet pakken want
dan valt het eten. Pas als alles op is en je lekker hebt gepraat kun je
met de touwtjes de bodem optillen en je telefoon weer pakken”
De jury van bekende ontwerpers vond het ontwerp van Sophia
een zeer modern ontwerp waarin een eigentijds probleem wordt
aangepakt. Aan hoeveel tafels wordt het samenzijn tijdens de
maaltijd niet verstoord door bellers, appers of gamers? Met het bord,
waarin de tafelgenoten hun smartphone ‘verstoppen’, krijgt een
goed gesprek aan tafel weer een eerlijke kans. Een slimme oplossing
die er ook nog eens mooi uitziet! De winnende ontwerpen worden
in samenwerking met Design Academy Eindhoven uitgewerkt tot
prototypes. De uiteindelijke ontwerpen worden gebruikt voor het
Klokhuis Designdiner en tentoongesteld tijdens de Dutch Design
Week 2015 (17 t/m 25 oktober).
Wij willen Sophia hartelijk feliciteren met dit fantastische resultaat!
De redactie

Beschuit met

muisjes

Liam, geboren
op 19 oktober
2014, zoon van
Marcel en Lesley
van Vliet.

slaan naar klein en kwetsbaar.
Kaarten á € 18,- zijn 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 staat de voorstelling beschreven en kunnen ook online tickets
worden gekocht. Kom vooral kijken naar wéér een succesvolle
voorstelling in ons eigen Gymtheater. Aanvang 20:30 uur.
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Gulle gave Nigtevecht!
Dankzij noest deur-aan-deur werk van Daan Hartog, uw Sleutel bezorger, en gulle
gaven van u allen is er een totaalbedrag op €598.50 opgehaald bij de Sleutel
eindejaar wensen. Behalve Daan en de redactie, wil vooral de Ouderensoos uit
Nigtevecht u bedanken. Zij kregen 300 euro bijgeschreven op hun bankrekening.
Met het geld zullen in het komende jaar extra activiteiten worden georganiseerd.
Dank voor uw sympathieke bijdrage.
De redactie

Achterklap: Reinier Töning
waarom dit nummer?
Van Janis Joplin tot Guus
Meeuwis, een favoriet
nummer heb ik niet. Het
laatste nummer wat ik
aan mijn afspeellijst heb
toegevoegd is Fade out
Lines van The Avener.

Fotografie: Etiënne Mandos

Welk boek is je het
beste bijgebleven en
waarom heeft het zo’n
indruk gemaakt?
Het laatste boek was
er een van Baantjer. Ik
kocht het als tijdverdrijf
op Schiphol omdat het
vliegtuig vertraging had.
De boeken van Baantjer
lezen gemakkelijk weg
en je waant je in de
Amsterdamse binnenstad.
Wie of wat is voor jou
een inspiratiebron?
De weekenden weg
met Nicky mijn dochter,
momenten
die
mij
zeggen weer op de
goede weg te zijn.
In de vorige uitgave van de Sleutel vroeg
Chantal Kraakman: Je woont je hele leven al
in dit dorp, vind je het dorp veranderd, qua
sfeer, bewoners, omgang met elkaar?
De hele wereld verandert, Nigtevecht loopt
daar niet in voorop. Waarschijnlijk omdat
alles wat je doet onder een vergrootglas ligt.
Er komen mensen van buitenaf hier wonen
die Nigtevecht gebruiken als opgroeidorp
voor hun kinderen. Veelzeggend vind ik de
mensen die je weer ziet tijdens de intocht van
Sinterklaas en Oranjeweek… heel gezellig!
Vele mensen kennen je als Reinier de tuinier,
wat is jouw specialiteit en hoe onderscheidt
jij je van anderen?
Het gebruiken van zoveel mogelijk groen
is voor mij belangrijk in een tuin. Een
veelvoorkomende wens is het hebben van een
onderhoudsarme tuin. Door mijn vrij grote
plantenkennis kan ik je helpen je prettig te
laten voelen in een groene onderhoudsarme
tuin.
Wat is je favoriete muziek nummer en

Wat is je slechtste en beste eigenschap?
Kort lontje en behulpzaam.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
De Klompweg. Ik fiets er regelmatig met
mijn hond. Ieder seizoen geeft weer een
ander plaatje.
Als je 1 dag burgemeester van Nigtevecht
zou zijn, wat zou je allemaal gaan doen?
Dan zou ik bakken neerzetten om de
hondenpoep in te doen. Nu loopt de
hondenbelastingbetaler het hele dorp door
met een zakje om het thuis weg te gooien. Ik
zou de olietanks op de kanaaldijk verwijderen
en met het vrijgekomen ijzer een fietsbrug
bouwen. Op de vrijgekomen plek zou ik een
sportcomplex realiseren.
Wat verwacht je dat er de komende 10 jaar
in Nigtevecht gaat veranderen?
Niet zo veel. Er wordt eindeloos vergaderd,
onderzocht en gediscussieerd. Ik verwacht
dat er duidelijkheid komt wat er gaat
gebeuren op het oude Lengers terrein en

Garsten Noord.
Wat houdt je nu bezig in het nieuws?
Een aantal jaren geleden was de zure
regen en het gat in de ozonlaag actueel.
Nu de zeespiegel stijgt, zijn we druk bezig
de dijken op te hogen en het creëren van
‘nieuwe wildernis’. Daardoor wordt ons land
steeds natter. Doordat de temperatuur stijgt
( 2014 warmste jaar sinds 3 eeuwen!) ben ik
benieuwd welke nieuwe planten en dieren
zich hier thuis gaan voelen.
Aan wie uit Nigtevecht gaan je deze vragen
de volgende keer stellen?
Coen van de Lubbe.
Welke vraag stelt je aan die persoon?
Coen, je passie is koken. Heb je ooit
overwogen om je taxi in te ruilen voor een
fornuis?
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Met dank aan de sponsors:
Van Zadelhoff • Woningstichting Wuta
• Compromis Tankvaart BV • 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
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werkgroep van Stichting het
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