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Beslissing bestemmingsplan
Fietsbrug uitgesteld
De gemeenteraad zal pas in Maart 2016 over het definitieve
bestemmingsplan van de Fietsbrug beslissen. B&W heeft
hiervoor gekozen omdat ze graag eerst de uitkomst willen
afwachten van de Publiek Private Buurt Samenwerking
(PBBS), georganiseerd door de beoogd uitvoerder Ballast
Nedam. De PPBS houdt in dat belanghebbenden hun ideeën
kunnen delen met de bouwer van de brug. Zie meer hierover

in het artikel De Tijd in Ruimte Tafel verderop in deze
editie. 8 december was de 1e werksessie en de volgende
zal (waarschijnlijk) op 26 januari gehouden worden in het
Dorpshuis. Omdat de gemeente ervoor gekozen heeft de
PPBS te laten meewegen in hun beslissing is het zeer aan
te raden om u tijdens de 2e werksessie te laten horen.
Aanvangstijd is waarschijnlijk 19.30 uur

Nieuw: Dorpszaken.nl
We hebben er 3 Sleutels geleden over geschreven en in het
nieuwe jaar zal het er zijn, onze eigen Nigtevechtse digitale
spreekbuis: Dorpszaken.nl. Het is een nieuwe website voor alle
inwoners in Nigtevecht:
• om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het dorp
• om een mening te laten horen over een bepaald onderwerp
• om met elkaar over een onderwerp te praten.
• om actief te worden als vrijwilliger bij een onderwerp dat
motiveert

• om zelf onderwerpen op de agenda van het dorp te plaatsen
Het is de bedoeling dat alle Nigtevechters toegang hebben en
de initiatiefnemers zullen in het nieuwe jaar huis aan huis de
lancering van de website bekendmaken en vragen of iedereen
zich wil registreren. Wanneer Dorpszaken.nl succesvol is,
zal het een goede afspiegeling geven van alle belangrijke
Nigtevechtse gebeurtenissen en het een brede afspiegeling
van de meningen in ons dorp moeten weergeven.

Woningstichting Wuta • Fotopersbureau Peter Smulders b.v. • Van Zadelhoff interim- en verandermanagement
• ALLSAFE Mini Opslag • Franssen Corporate Finance • Compromis Tankvaart BV • Kidswereld • Avalancha
IT ICT dienstverlening • EDM Media • Sparkling Strategy & Finance • HC Schoonhoven VOF Technische Installatie
• PBH Techniek • Uitjes.nl • Statenjacht ‘de Utrecht’ • Sloepen-lunch

Terugblik 2015
De laatste editie alweer van dit jaar. Een tijd
om terug te blikken wat er is dit jaar weer
allemaal is gebeurd.
Want in 2015 ….
• Ging de ijsbaan weer niet open vanwege
gebrek aan natuurijs.
• Werd op 13 januari het hoogste punt bereikt
van de bouw van de samenwoonschool.
Toen zou de school nog in juni worden
opgeleverd…
• Mochten we maar 6o km per uur op de
Oostkanaaldijk….en nu weer 80 km per uur
• Haalden we voor DOB meer dan €1.100,- op
met de flessenactie. Dat gaan we dit jaar
verbeteren! Zet ‘m op!
• Nam Liesbeth Spies alweer afscheid van
onze gemeente en begon Marc Witteman
als onze nieuwe burgemeester.
• HeeftdeOranjeverenigingvooronsdorpweer
een geweldige feestweek georganiseerd

(weet u nog, de zeepkistenrace, de zombies
van de vossenjacht, de fietstocht, het vele
bier)
• Werd er nog een heel jaar lang vergaderd
en nagedacht en getekend op de nieuwe
fietsbrug
• Kreeg Cees Boonacker een lintje
• Werd de 3e Crunstroute en het 4e
muziekfestival georganiseerd.
• Kwam ons dorpscafé-restaurant in nieuwe
handen en zat het terras mede vanwege het
prachtige weer gelijk overvol
• Was het in de zomer weer gezellig druk op
de Vecht en in de jachthaven, met steeds
grotere vaartuigen.
• Bleek ons dorp vol jeugdige sport
kampioenen te zitten (tennis, voetbal en
turnen…we wachten geduldig op deelname
van een dorpsgenoot aan de Olympische
Spelen of WK)
• Ging de ouderensoos op een paar heerlijke

en gezellige uitstapjes
• Bleef het gymtheater van Ben ons prachtige
voorstellingen voorschotelen, met steeds
meer bezoekers van buitenaf
• Bestond de Flambouw maar liefst 125 jaar
• Zijn we vele bomen armer, maar binnenkort
mooie dijken rijker. Hopelijk wordt er veel
weer terug geplant.
• Werd de Samenwoonschool in oktober
geopend en zijn we gezegend met echt een
prachtige school. Lang verwacht en toch
nog gekomen!
• Maakten we ons nog steeds druk om de
hondenpoep, maar nu is ons dorpsgezicht
verrijkt met hondenpoepzakjesdispensers.
• Werden er weer prachtige baby’s geboren
en hebben we nieuwe bewoners mogen
verwelkomen.
We wensen u een mooi, gezond en gelukkig
2016.
De redactie

Nigtevechtse
pubquiz 2016
Spelfout naast
spiekbriefje
Bij het binnenrijden van het dorp kan je het zien. Een digitaal
bord voor de scheepvaart. Dat bord wat een paar maanden
geleden nog als een schijnwerper over het kanaal scheen.
Grappig om te zien dat de naam van ons dorp toch steeds voor
verwarring zorgt. Hoeveel G’s? Waar komt nou die CH? Storend,
maar begrijpelijk. Tot je werkelijk zo’n fout maakt naast een
spiekbriefje; op 5 meter staat het plaatsnaambord. Dan wordt
het toch tijd voor de opticien. Zonder trema.

Bijles nodig?
Karel Beukema geeft bijles in de
vakken biologie, natuurkunde,
wiskunde, scheidkunde en Engels.
Dit kan op maandag, vrijdag
en zaterdag.

Tot dan!
Organisatie Nigtevechtse Pubquiz 2016
Freda Bekker, Alfred Kersbergen & Pieter Tammens

Lang, lang vóór Alfred was het Sjoerd die
de scepter zwaaide in de enige horecazaak
die ons dorp nog telt, toen nog onder de
naam Czaar Peter. De man die altijd hartelijk
was en zéker niet vies was van een beetje
Bourgondisch koken. Inmiddels woont Sjoerd
elders.

Beschuit
met muisjes
Het is belangrijk dat de nieuwe fietsbrug een thuis vindt in zijn omgeving. In het kader van
het traject van Publiek Private Buurt Samenwerking door Ballast Nedam willen wij u vragen
wat u belangrijk vindt aan de plek en de sfeer van uw omgeving. Bij de Attent, No.100 Eten &
Drinken, de 7 Heerlijkheden en het Dorpshuis kunt u een enquête kaart inleveren in één van
de roze bussen. Onder de inzenders wordt een lunch bon bij No.100 Eten & Drinken verloot.
Verder roepen wij u op om op zaterdag 9 januari met ons naar buiten te gaan om gezamenlijk
de sfeer van de omgeving van de brug te proeven. We hebben een ochtend programma van
10.00-12.00 bij D.O.B. en ’s middags van 13.00-15.00 uur bij het Fort.
Meldt u aan bij info@detijdinruimetafel.nl

Waar: Dorpshuis Nigtevecht
Wanneer: ergens in februari 2016, de precieze datum
wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt…

Hoe is eigenlijk met... Sjoerd Schot?

Bel 0627474058.
Kosten: € 20,-/ uur

De Tijd in Ruimte Tafel

Vorm alvast een team van maximaal vijf personen,
want hij komt er weer aan: de Nigtevechtse Pubquiz!

Sjoerd, hoe is het met je? Goed, uitstekend!
Vier en een half jaar heb ik in Nigtevecht met
mijn vrouw Miriam met veel plezier Czaar
Peter gerund, maar met name het kleine
wonen boven de zaak in combinatie met het
opgroeien van mijn dochter Sophie heeft ons
destijds in 2002 doen besluiten elders geluk te
zoeken. Dat is zeker gelukt.

Mats, geboren op
15 november 2015,
zoon van
Dafne en Lisa
Rensenbrink
Heeft u zelf een geboorte te melden,
dan kunt u altijd uw geboortekaartjes
bij ons bezorgen op Garstenstraat 7.
Wij zorgen ervoor dat ook uw kindje
hier vermeld wordt.

Waar ben je tegenwoordig te vinden en hoe
is het leven daar? Ik ben vertrokken naar
mijn geboorteplaats Sneek waar ik sinds 2003
restaurant 't Vaticaan run, samen met mijn
vrouw Miriam. Het is een nog steeds bloeiend
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bedrijfje, met inmiddels 18 medewerkers.
We serveren streekgebonden producten als
garnalen en oesters, maar ook Aziatische
gerechten. Een aantal keer per jaar ga ik op
reis naar Azië, waar ik ter plekke meedraai in
keukens van hotels. Veel inspiratie doe ik hier
op en ik neem zo vele smaken mee terug naar
Nederland. Voor typische hobby's uit de regio
als watersporten heb ik zo geen tijd, maar ik
haal evenwel veel levensvreugd uit het runnen
van de zaak.
Verlang je stiekem nooit terug naar ons
mooie dorp? In Nigtevecht wonen heeft zeker
impact gehad. Het was een goede leerschool
en een tijd die ik als zeer goed heb ervaren.
Ik heb het destijds altijd als fijn ervaren als
mensen je een bepaalde functie in hun dorp
toebedeelden. Verder was het schitterend om
te zien dat een dorp als gemeenschap een
horecazaak draaiend kan houden, ook als je
een weekje op vakantie bent.

Leuk om
te weten
Met het plaatsen van de hondenpoepzakjes-dispensers is het dorp ook weer
een aantal kleine afvalbakken rijker. Deze
zijn echter natuurlijk alleen bedoeld voor
hondenpoep en niet voor zwerfafval.

Eindejaarskaartjes
Onze trouwe Sleutel2000 bezorger
komt ook dit jaar weer bij u
langs met de eindejaarskaartjes.
Traditiegetrouw schenken wij 50%
van uw eindejaarsgift aan een goed
doel, waarbij wij dit jaar hebben
gekozen voor Stichting Vluchteling.
Zie voor informatie ook www.
opvanginderegio.nl
Over de hele wereld zijn bijna
60
miljoen
mensen
op
de
vlucht voor oorlog, geweld en
onderdrukking. Stichting Vluchteling
is een noodhulporganisatie die
zich wereldwijd inzet voor hulp
aan vluchtelingen en ontheemden
(vluchtelingen binnen de eigen
landsgrenzen). Bij acute nood zorgt

Stichting Vluchteling voor directe
hulp, zoals onderdak, medische
zorg, hulpgoederen, voedsel, schoon
drinkwater en sanitaire voorzieningen.
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Beatrix is Beschermvrouwe van
Stichting Vluchteling.
Wanneer u onze bezorger Daan
Hartog aan de deur treft, zouden
wij u graag om een bijdrage willen
vragen voor de bezorging van de
Sleutel en voor de hulpverlening die
Stichting Vluchteling biedt. Wij willen
u daarvoor bij voorbaat hartelijk
bedanken. En daarnaast wensen wij
u natuurlijk een heel mooi, succesvol
en gezond 2016 toe!
De redactie

Knutselmiddag
Vanaf 11 januari start ik een nieuwe knutselmiddag op de maandagmiddagen.
Meteen vanaf school door naar de knutselclub vanaf 15.00 tot 16.45 uur.
Op deze middag wordt het verhaal van Tovenaar Til en Heks Tillie gemaakt ,
er wordt geknutseld, getekend en geschilderd , met naald en draad en op de
naaimachine gewerkt.
De leeftijd is van ongeveer 6 jaar en ouder. Lijkt je het leuk....
dijkmarieke@gmail.com of bel 0618693943

Ontwerpbestemmingsplan
Garsten Noord gereed
Het ontwerpbestemmingsplan Garsten Noord ligt tot en met donderdag 24 december 2015
ter inzage op het Gemeentehuis.
In het ontwerpbestemmingsplan zijn alle reacties op het voorontwerp verwerkt. Ook op dit
plan kunt u mondeling of schriftelijk een reactie (zienswijze) geven. Dit kan mondeling of
schriftelijk tot en met donderdag 24 december.
Daarna krijgt de gemeenteraad het plan en alle zienswijzen voorgelegd. Gaat de
gemeenteraad akkoord met het plan, dan is het bestemmingsplan vastgesteld. Het kan zijn
dat de raad als voorwaarde nog wat wijzigingen opdraagt, maar dat hoeft de vaststelling
niet tegen te houden. Ook het vastgestelde plan wordt weer 6 weken ter inzage gelegd,
zodat u erop kunt reageren.

Wist u dat...
... o
 ns dorp slechts zes reguliere openbare
afvalbakken telt?
... dit er slechts één per ongeveer
230 Nigtevechters is?
... s lechts vier van deze bakken buiten
het woonerf staan?
... v olgens de redactie de Dorpsstraat,
het begin van de Klompweg en bij het
Dorpshuis geschikte plekken zouden
zijn voor een extra afvalbak?

Afval gaat
ondergronds
Nee, de gigantische kubus die al weken
bij de bushalte op de Garstenstraat staat
is geen verdwaald ruimteschip. Ook is het
geen blokhut. Het is de ondergrondse
vuilcontainer, die ter vervanging van
het
huidige
bovengrondse
exemplaar
geplaatst zal worden. De container achter
de torenwoningen op Klein Muiden is al
verwisseld en ook de containers vóór de
Attent zullen binnenkort aan een zelfde soort
vervanging onderhevig zijn. Dit allemaal
ter verfraaiing van het straatbeeld; ook
hebben de containers een aanzienlijk grotere
opslagcapaciteit.

Huren in Nigtevecht
Hoe werkt dat nou, een woning huren in Nigtevecht? Bel je dan gewoon de WUTA?
We zetten de regels hierover even op een rijtje:
• S ociale huurwoningen zijn woningen met een maximale huur van € 710,68
• O
 m te kunnen reageren op een woning in Nigtevecht, of elders in de regio, moet je
je inschrijven bij Woningnet. Deze inschrijving moet je ook jaarlijks verlengen.
• J e moet minimaal 18 jaar zijn en voldoen aan een inkomenseis. Die kan je vinden op
de site van Woningnet.nl
• J e kan alleen reageren via de site van Woningnet. Hier staan elke dag de meeste
recente beschikbare woningen van alle corporaties in de regio.
• Iedereen die reageert, krijgt een rangnummer. Hoe langer je staat ingeschreven, hoe
hoger je rangnummer
• O
 nder bepaalde voorwaarden kan er voorrang worden verleend aan huurders met een
zogenaamde urgentie of indicatie. Bijvoorbeeld als je huis wordt gesloopt, of je kan
door een ernstige ziekte niet meer in je huidige woning blijven wonen. Of je verleent
langdurig mantelzorg, je relatie is verbroken of je hebt financiële problemen.
De WUTA beheert op dit moment 177 sociale huurwoningen in ons dorp. De
nieuw beschikbare locatie aan de Raadhuisstraat (oude locatie Tweemaster) wordt
waarschijnlijk ontwikkeld door Vecht & Omstreken uit Breukelen. Zij hebben een woning
behoeftenonderzoek laten uitvoeren. Naar aanleiding hier van is het plan aangepast
van 15 gestapelde sociale woningen naar 10 grondgebonden sociale woningen.
Verder blijkt dat er vooral vraag is naar grondgebonden drie- en vierkamerwoningen.
De 10 woningen sluiten qua vormgeving aan bij het oorspronkelijke plan van de 15
woningen. Hierdoor passen de plannen voor de 10 woningen binnen het geldende
bestemmingsplan.
Vecht & Omstreken heeft vertrouwen in het nieuwe plan en dient daarom begin 2016
een omgevingsvergunning aanvraag in bij de gemeente. De actie die de gemeente tot
nu toe heeft ondernomen om de sloop van de gebouwen te regelen loopt gewoon
door. In januari volgt meer duidelijkheid over de planning.

Kees Torn en Onno Innemee, met
Eraf met dat dak!, vrijdag 8 januari Dorpshuis
Na een succesvolle avond met Ernest Beuving
met band en koor, is het tijd voor Kees Torn en
Onno Innemee. Twintig jaar stond Kees Torn
op het podium. Na negen soloprogramma’s
was het mooi geweest, meer dan drie jaar
geleden nam hij afscheid, de man van de
voorstellingen vol taalvirtuoze liedjes aan de
piano. Maar hij is terug, nu als de helft van
een duo, samen met vriend en collega Onno
Innemee. Als C3 stonden zij samen met Mike
Boddé als eens op ons Gymtheaterpodium.
Een goed programma maken, daar gaat het
om, naar eigen zeggen een soort pretparkje
met allerlei draaimolens. Muziekbijdrage
door Mike Boddé.
Als u Kees Torn en Onno Innemee niet kent,
beide heren hebben de lach aan hun kont
hangen, dus dat zit wel snor. Behalve hilarisch
zal hun programma wetenschappelijk

De vervanging sluit verder aan bij het
'omgekeerd inzamelen' uit de hernieuwde
Afvalvisie Stichtse Vecht, waarbij servicegericht
inzamelen van herbruikbaar afval meer
benadrukt wordt dan het inzamelen van
restafval, wat voorheen meer het geval was.
Ten slotte zijn er in onlangs nieuwe
hondenpoepzakjes-dispensers geplaatst en
wel richting het fietspad bij Oost en Vecht,
aan het einde van de Ambachtsheerensingel
bij de hondenuitlaatstrook, bij het parkje
op de Garstenstraat, aan het begin
van de Klompweg en bij de nieuwe
Samenwoonschool. Hondenbezitters, neem
even de moeite en ruim de rommel op!
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zijn, origineel, innemend, opzienbarend,
tegendraads,
muzikaal,
schrijnend,
indringend,
onvergetelijk,
nostalgisch,
botergeil (geen echte boter), beschaafd,
bescheiden en prijswinnend. De gebundelde
krachten leverden al een Poelifinario op en
bijna een Neerlands Hoop. Toegang € 17,-.
Niet Schieten! Met “Kusje er op”,
zaterdag 13 februari Dorpshuis.
Ze
zijn
vaste
bespelers
van
ons
Gymtheaterpodium Niet Schieten! Na hun
voorstellingen “Mannen zijn zeikwijven”
en “Vrouwen willen maar 1ding” komen zij
dit maal met “Kusje er op”. In “Kusje erop”
nemen de heren zichzelf nog eens flink de
maat in een fysiek prikkelende voorstelling.
Met een grote grapdichtheid en hilarische
schijn logica gaan Arend en Maarten in

een ijzersterk verhaal de strijd aan met het
groeiende cynisme, de kusje-erop-mentaliteit
en vooral met elkaar. Slechts één doel voor
ogen: het ware heldendom hervinden! Niet
alleen voor zichzelf maar ook voor een
mooiere wereld! Gewapend met stevige
grappen en keiharde hilariteit en als dat niet
werkt ….nou ja, KUSJE EROP!
Toegang € 20,-. Kaarten voor beide
voorstellingen zijn verkrijgbaar de Attent
en de bakker; in de Dorpsstaat 3; telefonisch
reserveren op 0294-252506 of e-tickets via
www.cabaret-nigtevecht.nl. En voor wie
kennissen heeft in Nederhorst den Berg, de
pont vaart speciaal voor de voorstellingen
om 20.00 uur. De terugvaart is in overleg
met de pontbaas. De aanvang van beide
voorstellingen is 20:30 uur.

Speelplek
Garstenstraat
Omdat er in ons dorp veel vragen worden gesteld over de huidige inrichting
van de speelplek in de Garstenstraat (ook wel “de grote speeltuin” genoemd),
heeft de gemeente Stichtse Vecht de omwonenden van de speelplek recent
uitgenodigd voor een bewonersavond. Deze heeft plaatsgevonden 30 november
in het Dorpshuis.

• Twee vloerdelen zijn rot

De omwonenden hebben tijdens de bewonersavond aangegeven dat ze het
onacceptabel vinden dat het al sinds mei 2015 bekend is dat het speeltoestel als
onveilig bestempeld wordt en het pas in het voorjaar van 2016 verwijderd zal
worden. Ze eisen van de gemeente dat het speeltoestel op korte termijn gerepareerd
wordt. Volgens de gemeente zijn hiervoor echter geen middelen. Derhalve heeft
de gemeente gevraagd of er misschien sponsoren in Nigtevecht zijn die de
benodigde reparaties zouden willen betalen. Tijdens de bewonersbijeenkomst
hebben de aanwezigen echter aangegeven dat ze het de verantwoordelijkheid
van de gemeente vinden om het speeltoestel te repareren. Want wie is er, bij
sponsoring door dorpsgenoten, vervolgens verantwoordelijk als er iets mis gaat?
Zoals het er nu naar uitziet, wordt het speeltoestel dus in het voorjaar van 2016
verwijderd, terwijl pas in het najaar van 2016 gestart gaat worden met een overleg
met de omwonenden over de herinrichting van de speeltuin. De aanwezigen van
de bewonersavond hebben aangegeven dit zeer onwenselijk te vinden. Want
waar kunnen de Nigtevechtse kinderen in de tussentijd spelen? En waarom wordt
er pas in het najaar van 2016 gestart met overleggen, terwijl een aantal jaar
geleden al een ontwerp voorstel door een aantal Nigtevechters is ingediend waar
nog niks mee is gedaan?
We zullen u op de hoogte houden.
De redactie

Peutergroep
Nigtevecht

Hallo Dames van Nigtevecht

De samenwoonschool is op 28 oktober feestelijk geopend.
In de voorbereidingen is er al veelvuldig samengewerkt. Met
de komst van de samenwoonschool zijn er nu 2 faciliteiten
in Nigtevecht waar peuters naar toe kunnen om in contact
te komen met leeftijdgenoten en zich te ontwikkelen en
te ontplooien met behulp van opgeleide medewerk(st)ers.
Omdat Nigtevecht een beperkt aantal peuters heeft, zijn ’t
Hummeltje en Kidswereld in overleg met de gemeente aan
het verkennen hoe er het beste vorm kan worden gegeven
aan een peutergroep die past bij een kern als Nigtevecht.

Kent u het "probleem"; allemaal kledingstukken in uw kast die u niet
meer draagt, maar die toch nog mooi zijn. Misschien wilt u mee doen
met de dameskledingbeurs.
Wat is de bedoeling: U kunt dameskleding en accessoires inbrengen
die u niet meer draagt, maar die nog een tweede ronde verdienen.
Deze kleding verzamelen wij. Op 19 februari 2016 openen we de
deuren en kunt u en damesdorpsgenoten op zoek gaan naar iets
anders leuks. We doen dit zonder portemonnee, dus het is geven en/of
krijgen, een mooi principe en bovendien duurzaam door hergebruik
van goede kleding. Doet u mee?
U kunt de kleding en accessoires inbrengen van woensdag 17 februari
tot en met vrijdagochtend 19 februari 2016.
De kleding dient gewassen te zijn en in goede staat.
Overgebleven kleding gaat naar een goed doel.

Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende punten naar voren gekomen:
Het combinatietoestel met glijbaan is door de inspectie al in mei 2015 als onveilig
bestempeld door de volgende gebreken:
• Elf afdekdoppen ontbreken
• Lange klimplaat is ingescheurd
• Drie staanders zijn rot
• Meerdere bouten/schroeven zitten los

Een speeltoestel heeft normaal gesproken een levensduur van vijftien jaar. Door
de hierboven genoemde gebreken heeft het speeltoestel in de grote speeltuin
dit niet gehaald.e kosten om het speeltoestel te repareren komen neer op circa
€1.000,-. De gemeente heeft dit geld helaas niet beschikbaar, zodat ze geen
reparaties kan uitvoeren. In de hele gemeente Stichtse Vecht zijn 85 speelplekken
waarin speelvoorzien-ingen weggehaald moeten worden. Hierdoor kan er geen
vervanging van het combinatietoestel in de grote speeltuin worden geregeld
in 2016. De gemeente zal de vervanging van de 85 speelvoorzieningen gaan
bespreken met betrokken wijkcommissies en bewoners in het kader van het
speelbeleid ‘Spelen Natuurlijk!’ (informatie over dit beleid kunt u vinden op de
website van de gemeente: www.stichtsevecht.nl.). Conform dit speelbeleid zal er
een herinrichtingsplan voor de speelplek opgesteld worden. Dit proces gaat in het
voorjaar van 2016 starten. Nigtevecht is in het najaar van 2016 aan de beurt.

Vooraankondiging
Dames Kledingbeurs

Inbrengadressen zijn:
Karen de Winter Nieuweweg 14, Dianne Kroon Dorpsstraat 17 beide
te Nigtevecht en Wyke van Nigtevecht Mouterspad 60 te Weesp.

Basis voor de Koek&Zopie is gelegd

Nieuwe
Koek & Zopie
voor De Korte
Baan

Op vrijdagavond 19 februari bent u welkom van 19.15 tot 21.15
in de dorpskerk aan de Dorpsstraat 45.
In het verenigingsgebouw staat de koffie klaar met wat lekkers.
We hopen op veel kleding en veel bezoekers.
Neem gerust u vriendin of buurvrouw mee!
Hartelijke groeten,
Janda van Zadelhoff, Karen de Winter,
en Dianne Kroon

Een lang gekoesterde wens van onze IJsvereniging
De Korte Baan was de realisatie van een nieuwe
Koek&Zopie. Hoewel de bestaande keet jarenlang
prima heeft voldaan, was deze inmiddels wel aan
vervanging toe. Ondanks dat we toch alweer
een aantal jaar verstoken zijn gebleven van
natuurijs, zijn onze dorpsgenoten elk jaar trouw
de vrijwillige contributie blijven geven. Ook deze
week is dat weer ’t geval geweest. Mede dankzij
deze bijdragen, maar ook dankzij een bijdrage uit
het Coöperatieve Fonds van Rabobank Amstel en
Vecht, hebben wij dit jaar onze wens in vervulling
kunnen laten gaan en een nieuwe Koek&Zopie
kunnen realiseren. Uiteraard willen wij dit
nieuwe onderkomen het liefst inwijden tijdens
een winterse schaatsdag. Mocht Koning Winter
ons dit jaar opnieuw niet gunstig gezind zijn, dan

Wyke van Nigtevecht

DOB statiegeldactie
2 januari 2016
Zet zaterdag 2 januari in uw agenda! En bewaar vanaf nu al uw plastic
flessen. Want de statiegeldactie van DOB komt op 2 januari om 09.30
uur bij u langs de deur om de flessen op te halen.
Vorig jaar was de opbrengst meer dan € 1.100, en we hopen voor
DOB op een nog hogere opbrengst. Maar dat kan niet zonder uw
medewerking.
Dus zet uw lege kratjes en statiegeldflessen voor de deur en ze worden

verzinnen wij een list om de nieuwe Koek&Zopie
toch, samen met onze schaatsliefhebbers en al
degenen die onze IJsvereniging een warm hart
toedragen, op gepaste wijze in te wijden. Tot die
tijd blijven wij duimen voor weer eens een echte
winter met natuurijs!
		
IJsvereniging De Korte Baan

bij u opgehaald. Is het voor u lastig de flessen zelf buiten te zetten
of bent u dan niet thuis, geef ons een belletje. We halen ze graag bij
u op. Belt u dan met Ronald Sijbesma 06-53982720 of 0294-253030.
Ook is het mogelijk uw lege flessen in te leveren bij de Attent en
uw statiegeldbonnetje in de daarvoor bestemde bus bij de kassa te
deponeren.
VV DOB Nigtevecht

6

7

De gemeente is betrokken, omdat het hebben van
een peutergroep van belang is voor peuters met een
taalachterstand en peuters die geen gebruik maken van
een kinderopvang. Dit zijn vaak eenverdieners die niet
in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Een
peutergroep heeft een wat meer educatiever karakter
en zorgt ervoor dat de peuters voorbereid worden op de
basisschool.

Voorkom
auto-inbraak!
In de vorige editie van Sleutel2000 waarschuwden we
u al voor het dievengilde, dat met het korter worden van
de dagen vaker haar slag slaat. Een zelfde waarschuwing
willen we u geven voor auto-inbraak. Auto-radio's zijn
tegenwoordig misschien minder interessant voor criminelen,
maar voor een open gebroken auto hoeft u daarom niet
minder waakzaam te zijn:
• Indien mogelijk, parkeer uw auto altijd op een verlichte
plek. Zo hebben omwonenden het beste zicht op uw
voertuig.
• L aat waardevolle spullen als Ipads, telefoons, en
autopapieren nooit in het voertuig achter.
• V
 erwijder eventueel een navigatiesysteem, maar ook
de bijbehorende zuignap van het voorraam.
• L eg geen zichtbare (plastic) tassen in de auto, ook al
zijn ze leeg. Laat bewust het dashboardkastje open
staan. Zo ziet de dief dat er niets te halen valt en spaart
hij zo mogelijk uw ruit.
• B
 el direct 112 bij verdachte omstandigheden. Wijkagent
Linda de Jong komt graag poolshoogte nemen!

Achterklap: Marlies Meijer-Willems
een moestuin. In het voorjaar en de zomer
brengen wij daar veel van onze vrije tijd door.
Er is niets mooiers dan het kweken van eigen
groenten en fruit en daar dan het hele jaar
van kunnen eten. Een vriezer vol en onze
buren kunnen in tijden van overschot ook
altijd rekenen op een maaltje groente. Op de
tuin is er een grote sociale saamhorigheid en
helpen mensen elkaar met advies.
In onze achtertuin hebben we ook nog
drie mooie kippen. Heel bewust geen haan
erbij, ook wij willen in het weekend kunnen
uitslapen!

In de vorige uitgave van de Sleutel vroeg
de burgemeester: Ze is net als ik geboren in
de Bollenstreek en woont nu met Mike in
Nigtevecht. Ze hadden mij als burgemeester
uitgenodigd voor het avondeten en vertelde
me wat zo leuk is aan wonen in Nigtevecht.
Voor deze rubriek vraag ik het haar nog een
keer.
Het is de (relatieve) rust en de gemoedelijkheid
van het dorp wat ik zo ontzettend leuk vind.
De kleinschaligheid en de vriendelijkheid;
als je hier over straat loopt zegt iedereen
elkaar gedag. Zodra je het dorp uit bent is
dat over en wordt je vooral raar aangekeken
als je iemand gedag zegt. Je woont tussen
de koeien en de schapen en toch onder de
rook van Amsterdam. Dat is wat Nigtevecht
bijzonder maakt voor ons.
Waar moeten de mensen uit het dorp je van
kennen? Oh, dat is moeilijk. Ik ben negen
jaar geleden in Nigtevecht komen wonen
en heb altijd fulltime gewerkt. We hebben
geen kinderen en daarmee dus ook geen
schoolplein contacten. Mike loopt al jaren
collecte voor de Hersenstichting en gaat naar
bijeenkomsten in het Dorpshuis (fietsbrug,
De Korte Baan, ed.) en van de Historische
Kring Loenen. Sinds hij voor de collecte de
Klompweg heeft toegewezen gekregen,
lopen we samen. Voor de gezelligheid
omdat het een lange dijk is, maar ook voor
de veiligheid. De collecteweek is in februari
en dan is het nog snel donker en niet zelden
koud en glad.
Wat wil je mensen uit Nigtevecht over jezelf
vertellen? Op het Van Houten Tuinencomplex,
bij het zwembad van Weesp, hebben wij

Wat houdt je nu bezig in het nieuws? De vele
vluchtelingen uit Syrië en Irak en hoe asociaal
sommige mensen in Nederland op hun komst
reageren. Bed, bad en brood is toch wel het
minste wat je een vluchteling als medemens
zou willen bieden, ongeacht hoe je over de
situatie denkt voor de langere termijn. Hoe
het moet zijn om te moeten vluchten en
alles achter te laten, kunnen wij ons vanuit
ons perspectief toch moeilijk indenken. De
opwarming van de aarde en zaken met
betrekking tot het milieu hebben ook mijn
interesse.
Lokaal zou ik het mooi vinden als de fietsbrug
er eindelijk komt, de plannen van Ballast
Nedam zien er overigens fantastisch uit!
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? De
Klompweg, fietsend of wandelend richting
Weesp, daar kan ik van de Vecht genieten.
De Vecht is daar goed te zien, beter dan aan
de Vreelandseweg. Alles wat beweegt op de
Vecht, van vogels tot bootjes, het is een luxe
om dat zo dicht bij huis te hebben! Je stapt op
de fiets en zodra je het dorp uit bent, ben je
ook echt weg. Je zit zo bij het Naardermeer,
op de heide bij Bussum of in de bossen
bij ‘s Graveland. In het voorjaar kan ik de
Bollenstreek, waar ik vandaan kom, nog wel
eens missen; geen bloeiende tulpenvelden
in mijn achtertuin. Maar als ik dan weer ga
fietsen, dan weet ik, ik heb er ook heel veel
moois voor teruggekregen!
Als je 1 dag burgemeester van Nigtevecht
zou zijn, wat zou je allemaal gaan doen?
Als allereerste zou ik er voor zorgen dat de
Attent voor de toekomst behouden blijft,
belangrijk voor Nigtevecht en zeker voor
de ouderen uit het dorp. Ook zou ik het
achterstallig groenonderhoud aanpakken,
er wordt veel te weinig gedaan aan het
snoeien en onderhouden van bomen. De drie

kastanjebomen op de hoek bij de brievenbus
waren al lang ziek en hebben op verschillende
momenten al veel schade aan auto’s
veroorzaakt door uitwaaiende takken en zelfs
door omwaaien. Inmiddels staat er nog één,
maar ook die is ziek en zal een keer omwaaien.
De eikenbomen langs de Oostzijdsestraat zijn
nog nooit gesnoeid en ook daarvan is al een
jaar lang een boom dood.
Aan wie uit Nigtevecht ga je deze vragen
de volgende keer stellen en waarom? Ik zou
deze vragen aan Map en Cees Fokker willen
stellen, zij zijn de achterburen die met veel
plezier voor onze kippen en kat zorgen als wij
weg zijn.
Welke vraag stelt je aan die persoon?Omdat
Cees altijd mooie verhalen van vroeger kan
vertellen; wat is jullie mooiste herinnering aan
het Nigtevecht van vroeger?
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