
Begin maart is plaatsvervangend gebieds- 

wethouder Jaap Verkroost op kennis- 

makingsbezoek geweest in Nigtevecht. 

Tijdens deze bijeenkomst van de Dorpsraad 

en de klankbordgroep van de Dorpsraad is 

de vraag gesteld wie de huidige Dorpsraad  

vanuit ons dorp zou kunnen en willen 

opvolgen. Zij hebben te kennen gegeven 

graag het stokje aan een nieuwe dorps-

vertegenwoordiging te willen overgeven.

Die avond is besloten om eens te inventari-

seren of de Dorpsraad in zijn huidige vorm 

voldoet voor er een nieuwe Raad aantreed. 

Ik heb me die avond opgeworpen om dat 

onderzoek te doen. Ik heb de concrete 

vraag gesteld: wat zou, naast de huidige 

bestuursvorm en benadering van de werk-

zaamheden van de Dorpsraad nog een 

andere variant kunnen zijn die effectief kan 

werken? Of wat zijn de argumenten niet 

te willen afwijken van de huidig ingezette 

koers en werkmethodiek van de zittende 

Dorpsraad?

Hiermee zijn een aantal leden van de 

klankbordgroep aan de slag gegaan en 

hebben hierop aanbevelingen gedaan ter 

verbetering en verandering. Ook heb ik 

gesproken met de zittende Dorpsraadleden 

en hun visie gevraagd. Deze informatie ga 

ik verwerken in diverse aanbevelingen die ik 

eind mei in een openbare bijeenkomst in het 

Dorpshuis ga presenteren. Gemeente Stichtse 

Vecht gaat deze avond organiseren; houdt u 

voor de concrete datum uw brievenbus in de 

gaten. Richting van denken is 28 mei. Zet u 

die avond alvast in potlood in de agenda.

Pieter Tammens
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Dorpsraad 2.0

Dit jaar bestaat de Sleutel 2000 al weer 

15 jaar. De redactie wil het derde lustrum 

aangrijpen om een tastbare herinnering te 

maken voor het Dorp. We werden hierbij 

geïnspireerd door het boekje van J.H.J.M. 

van der Aa uit 1987 met oude Nigtevechtse 

ansichten. Wat weer werd uitgegeven n.a.v. 

een eerder, ander boekje uit 1972 door T. 

van Roemburg. Later is er een paar keer een 

kalender verschenen met oude ansichten.

Ons idee is niet om een nieuw boekje 

met oude ansichten te laten maken, maar 

om de Nigtevechtse fotografen van nu te 

inspireren om een tijdsbeeld van 2015 vast 

Ansicht Nigtevecht 2015
te leggen voor het nageslacht. Want uit 

vroeger tijden zijn er voldoende beelden 

van onze beeldschone Dorpsstraat, maar 

hoe kijkt de Nigtevechter van 2030 terug op 

nu? Hoe staan de beelden van de Rubatex 

brand in verhouding tot de staat van het 

pand waar ooit Lengers zat? En de huidige 

scholen als er straks woningen staan. En los 

van actualiteit mooie beelden van alledag. 

In alle straten van Nigtevecht.

We willen graag in contact komen met 

fotografen die hierover leuke ideeën 

hebben, maar bovenal mooie foto’s kunnen 

en willen maken. Zodat we met het blad 

voor en door Nigtevechters een mooi 

naslagwerk kunnen opleveren voor later. 

Als we groot zijn.

Interesse of vragen? Stuur een mail naar 

info@sleutel2000.nl. 

De redactie
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Provinciale Staten en 
waterschapsverkiezingen 2015

Het 15e cabaretseizoen 
was weer zeer succesvol
Met de voorstelling van Kirsten van Teijn 

op 11 april in het Dorpshuis is het  cabaret 

seizoen weer in stijl geëindigd.  Onze 

kleinkunstkraamkamer heeft weer een 

talent gebaard. Alle voorstellingen van het 

afgelopen seizoen waren zeer succesvol. En 

waar theaters in de regio aan de lopende 

band sluiten gaan we in Nigtevecht 

met hernieuwd elan door. Het nieuwe 

cabaretprogramma is inmiddels bekend! 

Het gaat een bijzonder seizoen worden 

met nieuwe namen die voor het eerst naar 

Nigtevecht komen, bekende namen in een 

nieuwe combi, maar ook weer vertrouwde 

namen die ons Gymtheaterpodium  

bespelen. We beginnen meteen met een 

daverende klapper: Erik van Muiswinkel, 

winnaar van de Poelifinario, de prijs voor 

het beste cabaretprogramma van 2014. 

Nu met een geheel nieuwe solo, en voor 

het eerst naar Nigtevecht. Terug van 

weg geweest: Ernest Beuving, deel van 

het illustere duo Ernesto en Marcellino, 

die vier keer op rij met veel succes hun 

voorstellingen hier speelden. Wie zich 

nog het roemruchte duo herinnert zal niet 

teleurgesteld zijn, ook ditmaal weer een 

avond waar het amusement hoogtij viert. 

Kees Torn keert terug in het theater! In 

mei 2012 nam Kees afscheid als cabaretier. 

Hij komt samen met Onno Innemee. Niet 

Schieten! behoeft verder geen betoog, 

vaste bespelers van ons theater, zich 

verheugend in een grote schare trouwe 

fans. Voor het eerst in Nigtevecht: Kees 

van Amstel! Met een droogkomische 

uitstraling, een aangenaam cynisme en een 

hoge grapdichtheid is Kees met afstand de 

beste nog onbekende stand up comedian 

van Nederland.

Er zijn nog passe partouts voor het nieuwe 

seizoen beschikbaar. Een passe partout 

wordt niet automatisch verlengd, u dient 

zich hiervoor ieder jaar opnieuw in te 

schrijven! Een passe partout voor vijf 

voorstellingen kent een gereduceerde prijs 

van € 85,-. Losse kaarten zijn veel duurder. 

Reserveren kan telefonisch op 252506, of 

per mail: bgoes@goesconsult.nl. 

•  10 oktober 2015: Erik van Muiswinkel 

met De Olieworstelaar.

•  28 november 2015: Ernest Beuving  

(van Ernesto & Marcellino).

•  08 januari 2016: Kees Torn en Onno 

Innemee met Chemie.

•  13 februari 2016: Niet Schieten!  

met Kusje erop.

•  12 maart 2016: Kees van Amstel  

met De man die ik niet wilde worden.

Beslissing Fietsbrug 
vertraagd
Bij de aanbestedingsprocedure van de fietsbrug en de natuurverbinding ter hoogte van  

DOB en betonfabriek is er door 5 afgewezen aannemers bezwaar aangetekend. En heeft 1 

partij een kort geding tegen de provincie aan gespannen. Hierdoor zal er met de 5 geslaagde 

aannemers nog niet verder worden gegaan in de aanbestedingsprocedure. Men wacht eerst 

de behandelingen van het kort geding en de bezwaren af.

Medio april zal er meer duidelijkheid zijn over het vervolg. Eén ding is zeker, de fietsers 

moeten voorlopig een paar kilometers om rijden.

Ben je de eerste week van de 

zomervakantie nog niet op 

vakantie...? Kom dan naar de 

Vakantie Bijbeldagen in het 

Dorpshuis. We gaan drie ochtenden 

sporten, knutselen, toneelstukjes 

bekijken en verhalen luisteren. Het 

thema is dit jaar: de Bouwplaats. 

Kom je ook?

Je bent welkom op 8-9-10 juli 

van 9.45-12.15 uur. De Vakantie 

Bijbeldagen zijn gratis en gericht op 

alle kinderen van groep 1-8 uit heel 

Nigtevecht. De organisatie wordt 

verzorgd door de Protestantse 

Gemeente Nigtevecht. 

60 of 80 km/
uur: de eerste 
bekeuringen 
zijn uitgedeeld 
langs het kanaal
Een chauffeuse uit Nigtevecht heeft vrij recent 

de pijn ondervonden van de besluiteloosheid  

van onze gemeenteraad. Zij werd aange-

houden met een snelheid van rond de 100 km/

uur. Was er al besloten om Oostkanaaldijk op 

80 km/uur te houden, dan was de bekeuring 

aanzienlijk lager uitgevallen.  De screendump 

van onze website laat zien dat we al bijna een 

jaar aan het steggelen zijn over de snelheid.

Het had niet veel gescheeld of de 80 km/uur 

was al een feit op Oostkanaaldijk. Lokaal 

Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt hadden 

tijdens de raadsvergadering van 31 maart 

een motie ingediend om 80km/uur op de 

Oostkanaaldijk toe te staan. Bij het tellen van 

de stemmen kwam men uit op een gelijkspel 

van 16 tegen 16. Helaas was een raadslid van 

voorstemmer VVD die avond verhinderd. 

Verdere voorstemmers waren Maarssen2000, 

Vechts Verbond en Streekbelangen. Tegen 

stemden D66, CDA, PVDA, Groen Links en 

CU-SGP. 19 mei wordt de motie nogmaals in 

stemming gebracht. Het zal toch niet….of 

toch wel? 

Workshop schilderen in Nigtevecht. In 

de tuin, op het terras, in de moestuin 

of langs de Vecht. Er zijn genoeg 

mooie plekjes waar je je schildersezel 

mag neerzetten. Lekker in de zon of in 

de schaduw een schilderij maken van 

10.00-15.00uur. Met tussendoor nog een 

overheerlijke landelijke lunch. 

Wil je buiten schilderen en heb je nog 

een schilderij wat af moet, neem mee en 

maak het af in Nigtevecht.

Is er iemand van wie je weet dat hij of 

zij dit ook leuk vind laten ze dan een 

berichtje sturen naar dijkmariek@xs4all.

nl. Veel ervaring of weinig ervaring, 

geen probleem, kom gerust!

We hopen natuurlijk op heel veel zon 

maar dat kan in Nederland wel eens 

anders zijn. Vandaar dat ik bij slecht 

weer op de zaterdag een alternatieve 

locatie heb in Nigtevecht.

Het programma daar is werken vanaf  

foto´s van de tuin, de steiger, de moestuin 

en langs de Vecht... of go abstract: 

schilderen met zout en zand, steentjes, stof, 

verdikkingsmiddelen, pasta´s, aluminium- 

folie of huishoudfolie

De kosten van deze workshop zijn: 

inclusief koffie, thee, de lunch € 45. 

Het is de bedoeling dat je je eigen 

schildersspullen, ezel, stoel enz. 

meeneemt. Bij de abstracte workshop  

(als het slecht weer is en als je er voor  

kiest dit te doen) komt er € 5,- 

materialenkosten bij. 

De dagen zijn zaterdag 2 mei , 9 mei 

en 16 mei. Bij mooi weer Klompweg 

10 in Nigtevecht of bij slecht weer 

Verenigingsgebouwtje naast het kerkje 

in Nigtevecht. 

Marieke van Dijk, 06 18693943 of  

0294 253700. dijkmarieke@xs4all.nl

DAW Turnen
Op 24 januari heeft DAW met 4 turnteams 

meegedaan aan de 3/4 kamp voor recreanten 

in Wilnis. Van de 4 teams waren en 3! door 

naar de finale.

De finale was op 11 april in Soest. In de ochtend 

waren de jongens 6-8 jaar aan de beurt. Ze 

hebben heel goed hun best gedaan en zijn 

heel mooi in de middenmoot geëindigd. De 

meisjes van 6-8 jaar waren in de middag aan 

de beurt. Het was best spannend in een grote 

zaal en met een hele gladde balk, maar onze 

meiden deden het goed! Helaas waren de 

tegenstanders net wat beter, dus ze moesten 

het doen met een 9e plaats. De jongens 

9-12 jaar moesten ook 's middags. Het was 

een pittige wedstrijd met een enorm hoog 

rek, maar ze hebben zich er goed doorheen 

geslagen en mochten dan ook een hele mooie 

zilveren beker naar huis nemen!

De 
Bouwplaats

Workshop 
schilderen  
aan de 
Vecht

Op woensdag 18 maart jongstleden waren de Provinciale Staten en waterschaps-

verkiezingen. Ook al is dit al weer even geleden, het leek ons toch leuk om wat 

statistieken met betrekking tot de verkiezingsuitslagen in de Sleutel2000 op te nemen.

Provinciale Staten verkiezingen algemeen

GEMEENTE STIcHTSE VEcHT NIGTEVEcHT

Aantal uitgebrachte geldige stemmen: 25.593   690

Percentage opkomst:   52,77%   59,93%

Uitslag Provinciale Staten verkiezingen Dorpshuis Nigtevecht

PARTIJ      AANTAl STEMMEN  PERcENTAGE

VVD     156   22,61%

Partij van de Arbeid   57   8,26%

CDA     85   12,32%

Democraten    127   18,41%

PVV     53   7,68%

Groenlinks    27   3,91%

SP     39   5,65%

ChristenUnie    18   2,61%

SGP     16   2,32%

50Plus     73   10,58%

Partij voor de Dieren   29   4,20%

Vrijzinnige Partij    0   0,00%

Provincie@Inwonersbelangen  8   1,16%

Libertarische Partij    1   0,14%

Jezus Leeft    1   0,14%
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Derde CrUnst route groot succes
Op 9 maart kwam wethouder Verkroost 

als waarnemend gebiedswethouder naar 

Nigtevecht om met de klankbordgroep 

van de Dorpsraad te praten over het 

initiatief voor een intranet voor het dorp. 

De gemeente heeft namelijk besloten om, 

op basis van onze aanvraag, een stukje 

van het centraal leefbaarheidsbudget toe 

te kennen aan dit initiatief. 

En dat is goed nieuws, want het doel 

van dit initiatief is om alle inwoners van 

Nigtevecht op een eenvoudige en leuke 

manier te betrekken bij de tal van dossiers 

die spelen, nu of in de toekomst. En omdat 

iedereen mee kan doen, wordt het voor de 

nieuw te vormen dorpsraad eenvoudiger 

om zijn werk te doen. De dorpsraad kan 

dan onderwerpen op de agenda zetten 

met draagvlak.

Daarnaast vertelde wethouder Verkroost 

de aanwezige klankbordgroep dat de 

gemeente van plan is om haar eigen 

communicatie richting dorpen en wijken 

te gaan verbeteren, o.a. naar aanleiding 

van de evaluatie van Gebiedsgericht 

Werken. Dat is wellicht ook goed nieuws, 

want ook in Nigtevecht hebben we 

niet zo’n hele positieve ervaring hoe de 

gemeente ons informeert en betrekt 

bij verschillende beleidsterreinen. Het 

biedt ook een kans, omdat informatie 

over dossiers dan makkelijker en sneller 

toegankelijker wordt.

Op 9 maart is er direct een werkgroep 

gevormd die het plan voor realisatie 

van het systeem verder gaat uitwerken. 

Inmiddels zijn de eerste schetsen 

beoordeeld en wordt er aan het systeem 

gebouwd. Ook is er al gesproken met 

een vertegenwoordiging van de afdeling 

communicatie van de gemeente om te 

kijken of en hoe ons systeem past in de 

grotere plannen. Naar verwachting zullen 

we eind mei de eerste contouren gaan 

zien, en deze bespreken met de nieuwe 

gebiedswethouder voor Nigtevecht. 

Uiteraard zullen we u daarover nader 

berichten.

Was u altijd al eens van plan om een molen 

te bezoeken, dan is dit uw kans om deze 

stoere krachtpatser eens van dichtbij te 

bekijken. U kunt molenaar Arno Goubitz 

vragen stellen en u verwonderen over 

dit oude culturele erfgoed en prachtige 

monument. De Garstenmolen is een 

achtkante poldermolen en voorzien van 

een vijzel. Op deze dag zal de molen 

in het werk gesteld worden en uitleg 

worden gegeven over opvoercapaciteit, 

zeilvoering, kruien en vangen (stilzetten). 

De molen is geopend van 11.00 – 16.00 

uur.

De Garstenmolen kunt u vinden op de 

Vreelandseweg 59 te Nigtevecht en is 

prachtig gelegen langs de Vecht. De 

molen is nog niet zo oud: 1876, maar 

kende een voorganger die eeuwen lang 

op dezelfde plek heeft gestaan. Nog 

niet zo lang geleden heeft eigenaar 

Stichting Utrechts landschap, de 

molen maalvaardig gerestaureerd. 

De molen heeft zijn Koningsspil en 

vijzel teruggekregen en helpt de 

Garstenpolder op peil te houden. In 

geval van calamiteiten wordt de molen 

ingezet voor de waterbeheersing. Maar 

daarbuiten wordt de molen regelmatig 

in bedrijf gesteld in het winterseizoen.

Komt u zoveel mogelijk op de fiets, er is 

beperkte parkeergelegenheid.

De Garstenmolen te Nigtevecht  
opent op Nationale Molendag  
9 mei haar deuren

Intranet voor en over 
het dorp

De weergoden waren de stichting 

CrUnst meer dan gunstig gezind op 

zondag 22 maart. De derde kunstroute 

door ons dorp kon rekenen op een 

prettig voorjaars zonnetje. Kunstenaars 

en kunstenaars in wording van binnen 

en buiten Nigtevecht hadden hun 

creaties tentoongesteld aan de zuid 

oost zijde van ons dorp. Om 1 uur was 

er een gezamenlijke start vanaf het 

Dorpshuis waar de officiële CrUnst 

vlag werd gehesen. De schoolkinderen 

van de Tweemaster en de Flambouw 

hadden hun eigen kunstwerken 

gemaakt op het grasveld voor het 

Dorpshuis, geïnspireerd op het thema 

‘hondenpoep’  Daar vandaan was de 

route naar de brandweerkazerne, de 

werkplaats van aannemer Valkenburg, 

het atelier van Marina Books, 

het verenigingsgebouw, de kerk, 

woonhuizen in de Dorpsstraat 67, 90 

en 174 en woningen op Petersburg 10 

en 14. Meer dan 30 kunstenaars hebben 

schilderijen, sieraden, foto’s, sculpturen, 

taarten, papieren boekwerken, 

quilten, tekeningen, haakwerken en 

borduursels laten zien aan een paar 

honderd bezoekers. Bijzonder aspect 

aan de route zijn de bewoners die 

hun ‘thuis’ ter beschikking stellen 

als tentoonstellingsruimte. CrUnst is 

een bijzondere gelegenheid om de 

creatieve kant van je dorpsgenoten te 

leren kennen. Een doorslaand succes 

deze derde CrUnst route die zeker een 

vervolg verdient.

Omzien naar 
Elkaar  
in Nigtevecht
Omzien naar Elkaar in Nigtevecht 

organiseert maandag 11 mei vanaf 19.00 

in het Dorpshuis De Vrijwilligersmarkt. Een 

markt voor verenigingen, stichtingen, clubs, 

organisaties, particuliere initiatieven, en veel 

meer. Kortom een markt voor jong en oud 

die wil bijdragen aan een mooi en plezierig 

dorp om in te wonen!

lees het inlegvel van deze Sleutel over het 

hoe en waarom. 
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Is het er toch  
van gekomen…
De geruchten gingen al langer door het Dorp, en het klopt 

inderdaad dat ons Nigtevechts horecabedrijf het “Wapen 

van Nigtevecht” over gaat in andere handen.

Vanaf 1 juni a.s. draagt Gerda Reitsma na bijna 10 jaar het 

stokje over aan Alfred Kersbergen die, zoals u wellicht 

allemaal weet, ook al jaren het Dorpshuis exploiteert.

Hiermee is een lang gekoesterde wens van Alfred dan 

toch werkelijkheid geworden en is het Café waar hij als 

17 jarige achter de bar zijn eerste biertjes tapte toen Dirk 

en Riet Blanken nog de eigenaren waren dan nu toch 

eindelijk van hem.

Zodra de overname dag van 1 juni daar is zal er hard 

gewerkt worden om de zaak een verfrissende opknapbeurt 

te geven en zullen de deuren vanaf zaterdag 6 juni voor 

iedereen wijd open staan om kennis te komen maken en 

hopelijk te genieten van het zonnige terras aan de Vecht.

Bij deze heropening hoort ook een nieuwe naam en vanaf 

deze dag zal het Wapen verder gaan onder de naam:  

No. 100 Eten & Drinken

Alfred en zijn team zullen er alles aan gaan doen om het 

alle Nigtevechters, maar ook de gasten van buiten het Dorp 

naar de zin te gaan maken waarbij service, gastvrijheid en 

lekker en betaalbaar eten & drinken centraal zullen staan.

In de komende weken zal er meer bekend gaan worden 

over wat u verder kunt gaan verwachtten maar 1 ding 

is zeker: het gaat weer heel gezellig worden op de 

Dorpsstraat bij No. 100 Eten & Drinken.

Tot die tijd kunt u gewoon nog terecht bij Gerda en haar 

medewerkers want het Wapen van Nigtevecht blijft t/m 

zaterdag 30 mei open en op die avond zullen de glazen 

voor de laatste keer door Gerda gevuld worden!!

Nacht zonder MAMA 
een ervaring voor 
kinderen van groep  
7 en 8 
 

Op vrijdagmiddag 22 mei om ongeveer 13.00 uur vertrekken de leerlingen 

van groep 7 en 8 van de Flambouw en de Tweemaster per boot vanuit 

Nigtevecht naar het terrein van Fort Uitermeer.

Daar aangekomen gaan we met de bouw van de hutten beginnen. In 

die hutten zullen de kinderen die nacht overnachten. Om 15.00 uur, als 

de officiële schooldag erop zit, gaan we nog een poosje door totdat alle 

hutten klaar zijn. Iedereen zal dan van dat harde werken flink honger 

hebben gekregen. Samen nuttigen we dan een warme maaltijd die intussen 

door een paar mensen van de Rotary Weesp is klaargemaakt. 

 

‘s Avonds wordt er met z’n allen een spel gespeeld. Dit spel is speciaal voor 

deze dag bedacht, zodat de kinderen op een speelse manier kunnen leren 

wat het nou betekent als je geen dak boven je hoofd hebt of wat je kunt 

doen als je honger hebt en er geen eten is. Want: daar gaat het allemaal 

om, dat we ons realiseren dat het niet vanzelfsprekend is dat er goed voor 

je gezorgd wordt. Dat je iedere dag met een volle buik en ‘schone’ kleding 

naar school kunt gaan. Om er voor te zorgen dat kinderen in Zuid Afrika 

dat ook kunnen, hebben we dit evenement georganiseerd. 

 

Wat we graag willen bereiken is dat alle kinderen die meedoen aan de 

Nacht zonder Mama zich laten sponsoren ten behoeve van het NOSA 

project. Als ieder kind voor één nacht slapen één Mamas-kind één jaar kan 

ondersteunen zouden we heel blij zijn. De opvang van een Mamaskind kost  

€ 5 per maand. Dit betekent dat ieder kind voor een nacht ‘buiten’ slapen 

aan sponsorgelden 12 (maanden) x € 5 dus € 60 probeert op te halen. Dus 

per kind zou je moeten proberen om minstens 12 mensen te vinden zoals 

opa’s, oma’s, ooms, tantes en buren enz. die jou elk willen sponsoren voor 

€ 5 voor het feit dat je een nachtje ‘buiten’ wilt slapen. Meer mensen dan 

12 mag natuurlijk altijd, maar als het niet helemaal lukt om 12 mensen te 

vinden is dat ook niet erg. 

 

Zaterdagochtend gaan we om 8.30 uur ontbijten. Alle ouders worden van 

harte uitgenodigd om na het ontbijt de hutten van de kinderen te komen 

bewonderen. De leden van Rotary Weesp en de directeur Kinderfonds 

MAMAS zullen ook aanwezig zijn om de hutten te bekijken en om te 

vertellen hoeveel sponsorgeld er is opgehaald. En …. wie weet komt de 

burgemeester van Weesp of van Stichtse Vecht wel een prijs uitreiken voor 

de mooiste hut. Natuurlijk zullen daarbij de pers en fotografen aanwezig 

zijn. Om 11.00 uur zal het evenement dan afgelopen zijn. 

 

Het Muziekfestival 
Nigtevecht gaat door!
Het muziekfestival Nigtevecht gaat plaats vinden op zaterdag 

5 september in het Adri Ameszpark. Na een jaar afwezigheid 

heeft de organisatie er vertrouwen in dat er voldoende geld  

beschikbaar komt om het festival weer te organiseren, en zoals het 

hoort met gratis toegang.  Het Muziekfestival hoort er ondanks 

zijn korte historie al helemaal bij in het dorp, tussen de andere 

dorpstradities zoals de oranjeweek en het cabaret. Het succesvolle 

Local Heroes  komt weer terug in het programma: Iedereen kan 

zich aanmelden om te zingen met een live band, er is keuze uit 

zo’n 180 nummers. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 

via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres. 

Dit jaar proberen we met meer creativiteit de kosten te dekken. 

Zo gaan we een voorverkoop houden van muntjes (met korting), 

een veiling organiseren, en we gaan ons verbinden met een mooi 

doel, daarnaast komt 1/3 deel van de Anjercollecte (die eind mei 

wordt gehouden) ten goede aan het festival.  Op deze manier 

kunt u vooraf het muziekfestival financieel al steunen en daarmee 

dit unieke stukje dorpscultuur mogelijk maken. Mocht u nog 

andere suggesties hebben om financiële middelen  te vergaren 

dan horen wij dat natuurlijk graag van u. Wij zijn telefonisch 

bereikbaar op nummer 0294-252506. U kunt ons ook mailen op 

info@muziekfestival-nigtevecht.nl. 

Ingebruikname 
samenwoonschool 
vertraagd
Eind maart werd bekend dat de ingebruikname van de 

nieuwe samenwoonschool helaas is vertraagd. Het nieuwe 

gebouw zal, op grond van de aangepaste planning, pas 

half september opgeleverd kunnen worden. Oplevering 

voor de zomer, waar oorspronkelijk van werd uitgegaan, 

is dus niet haalbaar, hetgeen betekent dat dit nu na de 

herfstvakantie wordt.

Dit jaar geen 
‘Straaterij’
Sinds vele jaren organiseer ik de Straaterij. Helaas zijn er in die 

jaren toch te weinig deelnemers geweest en kwam het voor 

dat aangemelde straaterijers zonder bericht van afmelden 

wegbleven. Hierdoor ontstonden er teveel lege plekken en kreeg 

de straaterij een onprofessioneel karakter. 

 

Daarnaast is het kosten- batenplaatje een probleem. Deze zijn 

merendeels voor eigen rekening (denk daarbij bijvoorbeeld 

aan legeskosten, precariobelasting en drukkerijkosten) en 

ontmoedigen het organiseren van de straaterij. Ondanks het feit 

dat er Nigtevechters hebben toegezegd meer te willen betalen 

voor een "kraam", heb ik daarom besloten dat er dit jaar GEEN 

straaterij gehouden wordt.

 

Mijn uitgangspunt van het houden van een Straaterij is/was 

een gezellige, voor een ieder betaalbare rommelmarkt in de 

Nieuweweg. Kortom:  het aantal deelnemers en de prijs van 

deelname wegen niet op tegen de organisatiekosten.

 

Ik begrijp dat trouwe straaterijers teleurgesteld kunnen zijn over 

mijn besluit. Het is/was een moeilijke beslissing.

 

Met vriendelijk groet,

Franzi Sal 

Voetbalveld  
of zandbak?
Google Maps laat het overduidelijk zien, het speelveldje tussen 

Rozendaal en Vecht en Gein is één grote zandbak. Wat zouden 

vele kinderen in Nigtevecht het waarderen dat er een egaal 

veldje met gras wordt aangelegd na de Koningsweek. Wordt 

de Sleutel goed gelezen op het gemeentehuis? 

Beschuit met muisjes
Fleur, geboren 

op 10 februari 

2015, dochter van 

Edwin Hennipman 

en Annemieke 

Holtmanns
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In de februari uitgave van de Sleutel2000 

vroeg Reinier Töning aan coen: coen, je 

passie is koken. Heb je ooit overwogen om je 

taxi in te ruilen voor een fornuis?

Ooit wel Reinier. Ik wilde vroeger samen met 

een vriend van de koksschool een restaurant 

beginnen maar dat is er nooit van gekomen. 

Over 2 weken rijd ik weer in mijn nieuwe taxi 

bus. Zin in, een hele mooie bus is het. Het taxi 

bestaan is heel afwisselend. Ik krijg het werk 

via mijn website (schipholtaxi.info). De ene 

keer rijd ik de boyband One Direction overal 

naartoe als ze een concert in Nederland 

geven en wordt dan belaagd door honderden 

fans. Of ik pik Youp van ‘t Hek ergens op in 

Amsterdam met buitenlandse klanten in 

mijn auto! Ooit heb ik een week lang een 

Afrikaans theater gezelschap begeleid. Ik heb 

hun hotels geboekt, flyers uitgedeeld etc. 

Uiteindelijk zijn we in Parijs geëindigd! Ook 

ben ik een paar dagen opgetrokken met Billy 

Ocean en heb hem toen leren kennen als een 

enorm aardige vent. Ik ben toen ook back 

stage geweest en daardoor ben ik ook zijn 

muziek gaan leren waarderen. Sindsdien ben 

ik een grote fan van Billy Ocean.

Waar moeten de mensen je van kennen?

Ik ben in Nigtevecht opgegroeid dus van 

school, de tennisbaan en af en toe een 

taxirit.

Wat is je favoriete 

muziek? Billy Ocean dus. 

Maar ik houd ook van 

klassieke muziek of een 

leuke mix Pavarotti and 

Friends of Andre Hazes in 

de kroeg. Eigenlijk heel 

uiteenlopend.

Wat is je favoriete film?

Soldaat van Oranje is mijn 

favoriete film en ben 

laatst met mijn vader naar 

de musical geweest.

Wat is je beste eigenschap 

en wat is je slechtste 

eigenschap? Vrienden 

verrassen met lekkere 

hapjes en een goed glas 

wijn. En natuurlijk is 

dat ook mijn slechtste 

eigenschap. Ik ben een 

echte Bourgondiër!

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?

Dat zijn voor mij de Tennisbaan en de Attent. 

Het verbaasd me altijd wat een geweldig 

assortiment de Attent heeft voor een 

kleine buurtsuper. Wij eten zoveel mogelijk 

biologisch en zelfs daar zijn zij goed in 

voorzien. Ik hoop dat zij nog lang in het dorp 

blijven. Voor ouderen en mensen slecht ter 

been is het ideaal want zij hebben ook een 

thuisbreng service.

Als je 1 dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan willen aanpassen?

Ik zou naast het Dorpshuis een echt 

dorpsplein realiseren met gezellige zitjes 

en bv een Jeu de Boules baan. Waar nu de 

nieuwe seniorenwoningen komen daar zou 

ik een paar villa’s neerzetten waar onze 

Nigtevechters die niet meer alleen kunnen 

wonen daar dan samen een thuis kunnen 

vinden met alle opvang die daar dan voor 

nodig is, zodat zij niet het dorp uit moeten.

Wat gaat er de komende 10 jaar in Nigtevecht 

veranderen? Ik hoop niet veel. Zoals het nu 

is, is het een uniek dorp.

Wat houd je op dit moment bezig in het 

nieuws? Uber taxi en alle ontwikkelingen 

daar omheen. Maar zeker ook Mali en de 

Achterklap: Coen van der Lubbe
IS die via internet de Jihad tot droom van 

jongeren maakt. Zorgelijk! Dicht bij huis 

“omzien naar elkaar” een initiatief van Truus 

Brouwer, dat vind ik erg mooi en helemaal 

in ons dorp passen. Zowel voor jong en oud, 

dus voor ons allemaal. Er hebben zich meer 

dan 100 vrijwilligers gemeld en dat wil ook 

wel iets zeggen!

Welke persoon uit Nigtevecht wil je dat 

de volgende keer op de Achterklap komt 

en wat zal de eerste vraag zijn? Aan Joost 

Boelens. Ik heb grote bewondering hoe 

mooi de golfbaan bij Weesp er altijd bij ligt 

en natuurlijk ben ik nieuwsgierig naar hun 

nieuwe brasserie een echte aanwinst dicht 

bij huis met de fiets te bereiken of per auto 

met altijd parkeergelegenheid. Joost, wat 

zou je het liefste nog doen met de huidige 

9 holes baan?
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