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Fietsbrug: andere route?
Sinds de vorige editie van de Sleutel zijn
er twee gebeurtenissen geweest die met
de voortgang van de fietsbrug te maken
hebben. Donderdag 28 januari was de
derde
inspraakavond
georganiseerd
door Ballast Nedam. Een van de meest
aansprekende resultaten die men toonde
was de aanlanding van de brug niet aan
de Kanaaldijk of Vreelandseweg, maar
midden in het weiland. Fietsers kunnen
zo veilig kiezen om via het kanaal of de
Vreelandseweg hun weg te vervolgen.
Voor aanwonenden aan de Vreelandseweg

blijft er meer privacy over.
Op dinsdag 9 februari kwam de
werkcommissie van Fysiek Domein
bijeen om de wijziging van het
bestemmingsplan te bespreken. Ook al
is nu definitief voor de huidige locatie
besloten; toch werd door drie insprekers
de voorkeur voor de Punt herhaald en is
er verbaasd gereageerd dat binnen het
huidige budget het wel mogelijk is om
een brug op palen te maken. Toentertijd
is de Punt locatie o.a. afgewezen omdat
er alleen geld was om de aanlanding

op een (veel goedkoper) zandlichaam
te bouwen. Een zandlichaam past
eenvoudigweg niet op de Punt. Over het
huidige, voorlopig geschetste ontwerp
van Ballast Nedam waren overigens alle
politieke partijen, maar ook de insprekers
positief te spreken. De werkcommissie
heeft besloten om de wijziging van het
bestemmingsplan als hamerstuk in de
komende Raadsvergadering voor te
dragen.
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Salsa, salsa,
salsa, nu ook
in Nigtevecht
Salsa Eroxxx gaat in Nigtevecht starten met lessen Salsa LA
Style! Dit is de salsastijl die het meest gedanst wordt over
de gehele wereld en zijn oorsprong vindt in Los Angeles.

Autoservice aan huis
Nigtevecht is een ondernemer rijker. Eddy Westland is in januari officieel
zijn eigen auto onderhoudsbedrijf gestart. Vele Nigtevechters kennen Eddy
uit de tijd dat hij voor Honda werkte, waar hij vele jaren chef werkplaats
is geweest. De algehele auto malaise heeft ertoe geleid dat Eddy voor
zichzelf is begonnen in een professioneel ingerichte werkplaats in Abcoude.
De activiteiten zijn gericht op onderhoud , reparatie en APK keuringen van
alle automerken. Speciaal voor Nigtevechters biedt Eddy de service aan om
de auto bij u af te halen en ook weer voor de deur af te leveren. Voor een
afspraak kunt u Eddy Westland bereiken:
Garagebedrijf Eddy Westland
Bovenkamp 6, 1391 LA Abcoude, tel.nr. 0294-269510

We starten met een gratis proefles in het dorpshuis op
een nader te bepalen maandagavond, om 8 uur. De
lessen worden gegeven door Vila Sanchez de Camilo,
met als assistente Astrid Hol voor de beginners. Als er
ook intermedium dansers zijn, zullen we daarvoor een
top salsadame als assistente hebben. We kunnen lessen
verzorgen in drie categorieën, te weten: beginners,
intermedium dansers en gevorderden. Het is ook mogelijk
om de nationale dans van de Dominicaanse Republiek, de
Bachata Autentica, bij ons te volgen. Dit is de dans waar
Vila Sanchez de Camilo mee is opgegroeid; hij kan u dus
ook de verfijnde techniek leren!
Voor de kosten van een knipkaart voor 10 lessen betaalt
u € 85,- per persoon en u kunt dan zelf bepalen wanneer
u wilt komen. Eventuele gemiste lessen kunnen in een
herhaalles worden ingehaald. Er zal ook aan het einde
van de cursussen een eindfeest worden gegeven om al
het geleerde in praktijk te brengen. U kunt contact met
ons opnemen als u zich wilt opgeven via de mail of via
mobiel.
Nummer Vila: 06-28161269
Nummer Astrid: 06-42078758
Mail Astrid: astridhol@yahoo.com

Mooie opbrengst
eindejaarskaartjes
Afgelopen december is uw bezorger van de Sleutel2000, Daan
Hartog, weer bij u langs geweest met de eindejaarskaartjes. Dankzij
uw gulle giften heeft hij dit jaar maar liefst € 585,- opgehaald, een
heel mooi bedrag!
Traditiegetrouw schenken wij 50% van de opbrengst aan een goed
doel, waarbij wij dit jaar gekozen hebben voor Stichting Vluchteling.
Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op www.
opvanginderegio.nl. Wij zijn ervan overtuigd dat uw bijdrage daar
goed zal worden besteed en danken u hartelijk voor uw bijdrage!
De redactie

Beschuit
met muisjes
Dex, geboren op
5 februari 2016,
zoon van Melanie
van Vliet en Kees
Voorneveld.

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.
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Sleutel2000
zoekt nieuwe
sponsors
Ook dit jaar gaat de start van alweer
een nieuwe jaargang van de Sleutel2000
gepaard met een wijziging van onze lijst van
geldschieters. Recent hebben onze sponsors
Franssen Corporate Finance, Avalancha IT ICT
Dienstverlening, Statenjacht ‘de Utrecht’ en
Sloepen-lunch aangegeven te zullen stoppen
met hun financiële bijdrage. Graag willen
wij deze bedrijven hierbij hartelijk bedanken
voor hun jarenlange financiële steun. Zonder
deze steun was het niet mogelijk geweest
om alle Nigtevechters te voorzien van al het
dorpsnieuws!
Gelukkig hebben wij tegelijkertijd
een
tweetal
nieuwe
sponsors
gevonden:
Loodgietersbedrijf JBL en Taxi Coen van der
Lubbe. Welkom!
Om het mogelijk te maken dat de Sleutel2000
zes keer per jaar bij alle inwoners van
Nigtevecht op de deurmat valt, hebben we
echter meer sponsors nodig. Bent u hierin
geïnteresseerd, 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

Weer een
Nigtevechtse Pubquiz!
In de vorige Sleutel2000 werd ‘ie al aangekondigd: de Nigtevechtse
Pubquiz 2016. En nu is er ook een datum: 19 maart 2016! Blokkeer deze
datum in de agenda, vorm een team en geef je op! Vorig jaar was de
pubquiz een groot succes, dus wacht niet te lang…
Voor de zekerheid hierbij nog even de spelregels: 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. Al 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.
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.
Wij hebben er weer veel zin in!
De organisatie van de Nigtevechtse Pubquiz:
Alfred Kersbergen, Pieter Tammens en Freda Bekker

Hoe is het eigenlijk met… Henk Clement?
De immer joviale en enthousiaste man die altijd betrokken was
bij de jeugd, of het nou bij De Flambouw was, of op de velden
van vv DOB. En altijd een vast lid van de Nigtevechtse Nijmeegse
Vierdaagse equipe. Inmiddels woont Henk elders.
Henk, hoe is het met je?
Goed, uitstekend!
Waar ben je tegenwoordig te vinden en hoe is het leven daar?
15 jaar geleden alweer ben ik naar Almere getrokken, waar ik
nu mooi woon in de Muziekwijk met mijn vrouw Marjan. Ik ben
al jaren werkzaam als toedrachtsonderzoeker, waarbij ik voor
verzekeraars onderzoek doe naar fraude en diefstal. De laatste
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jaren heb ik meer interesse gekregen in filosofie. Mijn eigen
filosofie? Om het luchtig te houden: je moet daar helpen waar
je kan.
Verlang je stiekem nooit terug naar ons mooie dorp?
Vrij regelmatig ben ik nog in Nigtevecht te vinden. Dat is enerzijds
voor de vaste avond klaverjassen bij DOB en anderzijds bij mijn
kinderen en kleinkinderen, die allemaal in het dorp wonen nog.
Toch zou ik zelf niet zo snel terug trekken naar Nigtevecht. Ik heb
er altijd met veel plezier gewoond, maar na vijftien jaar is het
toch anders. Dat heb ik ook in mijn oude woonplaats Alkmaar.
Als ik daar terug kom is het leuk, maar toch nooit helemaal
hetzelfde.

Update:
speeltuin
Garstenstraat

Moordvrouw
in Nigtevecht
Op 12 en 13 september vorig jaar heeft de betonfabriek Nigtevecht gediend
als locatie voor een oerspannende aflevering van de serie Moordvrouw. Begin
januari is de aflevering uitgezonden op RTL4. In de aflevering 'Noodlot' is te
zien hoe de betonfabriek voor hele andere dingen gebruikt kan worden dan
voor werken met beton. De uitzending is terug te zien via RTL XL. Voor de
oplettende kijker: wat klopt er niet aan de scènes met betrekking tot de echte
situatie op de Kanaaldijk Oost?
De redactie

In de vorige editie van de Sleutel2000 heeft
u kunnen lezen over de ontwikkelingen
rond de speelplek in de Garstenstraat.
In het betreffende artikel stond vermeld
dat de gemeente geen geld heeft om het
speeltoestel te repareren.
Inmiddels heeft de gemeente aan de
omwonenden laten weten dat er nu toch
middelen zijn gevonden om het speeltoestel
alsnog te kunnen repareren. Dit zal op korte
termijn gaan plaatsvinden. Tijdens deze
reparatie zal het speeltoestel tijdelijk buiten
gebruik kunnen zijn.
De redactie

Dorpszaken.nl;
De nieuwe dorpsvertegenwoordiging
voor Nigtevecht?
Vorig jaar heeft de Dorpsraad laten
weten te stoppen met hun goede werk. In
maart 2015 heeft ondergetekende tijdens
een bijeenkomst van de Dorpsraad en
de klankbordgroep toegezegd te gaan
inventariseren hoe verder te gaan na
hun vertrek. Sindsdien is er veel gebeurd;
meningen
zijn
gepeild,
initiatieven
besproken,
denkrichtingen
met
de
Gemeente Stichtse Vecht zijn gedeeld en
is er een zoektocht gestart naar opvolging
van de zittende raad. Dit heeft geleid tot
een voorstel van een nieuwe vorm van
vertegenwoordiging.
Via de website nigtevecht.dorpszaken.
nl kan iedere inwoner vanaf nu aangeven
wat er besproken moet worden met de
gemeente. Omdat alle inwoners toegang
hebben tot die informatie, blijkt snel of er
veel of weinig inwoners het daar mee eens
of oneens zijn. Hierdoor ontstaat een beeld

van de verdeling van zo’n mening binnen
het Dorp. Op deze manier bent u betrokken
bij alle informatie, ideeën en initiatieven
rondom kleine en grote onderwerpen die
Nigtevecht betreffen.
Daarnaast wil een groep inwoners zich
inzetten om iedereen in het dorp bij
onderwerpen te betrekken, bijvoorbeeld via
regelmatige bijeenkomsten. Ook willen we
helpen de communicatie met de gemeente
te stroomlijnen.
Dit
voorstel
heeft
draagvlak
van
wethouder WMO, Jacqueline Koops en
onze gebiedsregisseur, Jacobine Klijberg.
Dit is recent met hen afgestemd. Ook de
klankbordgroep is op de hoogte van dit
voorstel.

draagvlak nodig van het hele dorp. We
nodigen daarom alle Nigtevechters uit voor
de informatieavond waar wij het voorstel
nader willen toelichten. U bent hiervoor
van harte welkom op maandag 21 maart
om 20.00 uur in het Dorpshuis.
Uw aanwezigheid op de informatieavond
is van groot belang en wordt erg op prijs
gesteld.
Ook namens Truus Brouwer, Bart Selders,
Vincent Meij en Ron van Bekkum
Pieter Tammens.
PS Om alvast een indruk te krijgen: ga naar
www.nigtevecht.dorpszaken.nl en kies dan
voor de optie ‘MEEDOEN’.

Voor het slagen van deze nieuwe vorm
van vertegenwoordiging hebben we
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Cabaret 2016/2017
van start!
enorme collectie vinyl, cd’s en tracks op
laptop. Zijn repertoire varieert van Fifties
tot Soulclassics, van Havana Club Night
tot 40 plus parties. De after party wordt
voorzien van een hapje. 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).

Sociale
controle via
WhatsApp in
Nigtevecht?
Zoals u misschien weet zijn er in diverse
woonkernen en wijken binnen de gemeente
Stichtse Vecht WhatsApp-groepen opgezet.
Deze whatsApp-groepen zijn aangemaakt
door de bewoners. Daarmee houden ze
elkaar op de hoogte van verdachte situaties
of personen. Deze extra ogen en oren dragen
bij aan een veilige samenleving. Gemeente
Stichtse Vecht plaatst in die wijken borden
die wijzen op het bestaan van de WhatsAppgroep.
Ik sprak onze wijkagent Linda de Jong bij onze
supermarkt over dit onderwerp. Zij juicht
zo’n burgerinitiatief toe. Dus als meerdere
Nigtevechters dit een goed idee vinden zoek
elkaar op en meldt het de gemeente. Zodat
ook in Nigtevecht zichtbaar wordt dat we
elkaar helpen en op de hoogte houden als
daar reden toe is.
Pieter Tammens

Sleuteltjes
Annebeth en Vincent zoeken een
lieve en flexibele oppas aan huis
voor Pim (5 jaar) en Jort (3 jaar).
Het gaat om ochtenden en middagen,
circa 3 dagen per week.
Heb je interesse? Bel 06-33972580.
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Zaterdag 12 maart 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
2016/2017 worden 12 maart bekend
gemaakt.
After party met DJ Ruud Jacobs
Na afloop van de voorstelling van Kees
van Amstel is er weer de traditionele after
party. De begint rond 22:30 uur en DJ Ruud
Jacobs komt draaien. Vanaf zijn 16e draait
Ruud als DJ, van 1968 tot 1998 was hij de
oprichter en eigenaar van de befaamde
platenzaak Boudisque in Amsterdam.
Hij was regelmatig gast op festivals en
evenementen. Ruud beschikt over een

12 maart Kees van Amstel
We eindigen het seizoen met een nieuwe
naam: Kees van Amstel. Kees was onder
meer tekstschrijver voor Spijkers met
Koppen en één van de breinen achter
de tv-programma’s Dit was het Nieuws
en Koefnoen. Als lid van de ComedyTrain trad hij op met cabaretiers als Najib
Amhali, Jan Jaap van de Wal en Eric van
Sauers. Met zijn eerste programma “Jong,
Hip, Fris en andere Gruwelijkheden”
had Van Amstel veel succes, een tweede
programma kon niet uitblijven: “De man
die ik niet wilde worden “ is de titel van
zijn tweede avondvullende show. Kom
nou maar gewoon naar ons Gymtheater
want Kees heeft een verhaal. Meerdere
zelfs. En grappen. Veel grappen. As usual.
Kees van Amstel: Visueel, droogkomisch,
dynamisch, hilarisch, met improvisatie en
herkenbare verhalen met veel aandacht
voor vlijmscherpe grappen. Met zijn
cynische ondertoon weet hij iedere keer
weer te verrassen. Het NRC schreef over
zijn vorige voorstelling: "Zelfs wanneer
hij geen grap vertelt, boeiend om naar
te luisteren…". De Gelderlander schreef:
"Een hilarische act, getuigt van knap
improvisatie vermogen".
Kaarten á € 18,- zijn verkrijgbaar in de
Dorpsstraat 3, bij de Attent en bij de
bakker. Telefonisch kunnen kaarten
gereserveerd worden op nummer 0294252506. Op de website www.cabaretnigtevecht.nl kunnen online tickets
worden gekocht. Aanvang 20:30 uur.

Sam's
Kledingactie
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun
Cordaid Mensen in Nood!
Op zaterdag 23 april vindt in Nigtevecht de kledinginzamelingsactie
van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw
gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken aan de weg zetten. De zakken worden vanaf 10 uur opgehaald.
Komt dat u niet uit, dan kunt u de zakken t/m vrijdag 22 april afgeven
bij de fam. H. van Lindenberg, Klompweg 28, tel. 0294-254584.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een
ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh.
Situatie: Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltagebied van
de wereld: het Patuakhali district. Het land kampt met een regen- en
cycloonseizoen van juli tot en met oktober. Dijken begeven het en hele
stukken land worden door het water weggespoeld. Resultaat: elk jaar

verdrinken er meer dan 8.000 mensen. En bij elke ramp weer verliezen
mensen hun huizen en bezittingen. Wij Nederlanders winnen gelukkig
sinds 1953 het gevecht met het water. Als geen ander hebben we hierin
ervaring en expertise opgebouwd. Wij moeten hen, als waterbouwers,
toch kunnen helpen?
Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kledingdonatie aan
Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas
Bangladesh de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke
dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de
bevolking leert hoe zij zich voor kunnen bereiden op rampen, zodat ze
die op eigen kracht kunnen doorkomen.
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde
projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar
073-687 10 60.

Geluk
dwing je af
Dat was even schrikken voor
Raymond de Bruijn, toen hij op
nieuwjaarsdag op zijn dooie gemak
naar de Oudejaarstrekking van de
Staatsloterij aan het kijken was. Op
teletekst zag hij toch echt staan dat
hij een gloednieuwe MINI Cooper
3-deurs met 16 inch lichtmetalen
wielen gewonnen had. Raymond,
gefeliciteerd!

Topprestaties op de Weissensee!
Bij het ontbreken van een Friese Elfstedentocht, vertrekken er hordes Hollandse schaatsgekkies naar de Weissensee in Oostenrijk
voor de alternatieve tocht. Dit jaar hebben

hij is doorgedrongen tot de A-rijders van het
Nederlandse marathonschaatsen, was nog
niet bij iedereen bekend. Stefan is 2 keer bij
de elite-rijders van start gegaan. Op 23 januari

tijd van 8u51min. Olaf van Dijk en Roel ter
Heide reden 13 ronden met een totale lengte
van 120km. Olaf had 7u.13 nodig en Roel
bleef 47 minuten langer op het ijs.

5 Nigtevechters op verschillende niveaus
topprestaties geleverd. Tessa en Joas van der
Linden, Roel ter Heide, Olaf van Dijk en Stefan
Wolffenbuttel waren actief op het bevroren
meer in Oostenrijk.

bij de 100km NK open, waar Jorrit Bergsma
won, was Stefan maar 2 seconden langzamer
en werd hij 11e in het klassement. 4 dagen
later veroverde Stefan een 20e plek op de
200 km alternatieve Elfstedentocht in een
tijd van 5u38min. Ook Tessa van der Linden
heeft de 200 km uitgereden in een tijd van
11u26min. Haar broer Joas reed 163km in een

Tessa en Joas hadden een extra drijfveer
die dag, omdat ze zich per kilometer lieten
sponsoren om geld op te halen voor Stichting
Nina. De stichting bevordert onderzoek naar
hersenstamtumoren. Broer en zus hebben
samen hebben € 1196 opgehaald!

Dat Stefan Wolffenbuttel hard kan fietsen
is al eerder in de Sleutel vermeld. Maar dat
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Zingend door de tijd:
Geef je op!
Beste Zangeressen en Zangers van Nigtevecht,
Zoals beloofd, komt er weer een nieuw koorproject o.l.v. Ferdinand
Beuse met Kees van Zantwijk achter de piano! Als je zin hebt om mee
te zingen, meld je dan aan (óók als je eerder hebt meegezongen!)
Iedereen is welkom!
De oefen data zijn: vrijdagavond 1 april en vrijdagavond 8 april van
20.00 uur – 22.00 uur in de Kerk. Zondagmiddag 10 april om 15.00 uur
sluiten we dit project met een spetterend optreden af in het Dorpshuis!
De liedjes zullen vooral pop en pop-classics zijn, van alle tijden en van
diverse artiesten ofwel: Zingend door de Tijd. De kosten (locatie, dirigent
en pianist) zijn: 25 euro p.p.
Geef je op bij Bob Stecher: bobstecher@upcmail.nl
(voor 1 maart, maar het liefst zo snel mogelijk i.v.m. het organiseren)
Verdere info volgt.

Live-uitzending
The Passion
in Dorpskerk
Nigtevecht

De buslijn
blijft bestaan!
Na onderhandelingen zal het vervoersbedrijf Syntus per 11 december 2016
het busvervoer in de provincie Utrecht overnemen. Alle kernen behouden
hiermee hun openbaar vervoer. De enige buslijn die ons dorp rijk is blijft
daardoor gelukkig dus ook bestaan. Buslijn 122 wordt vervangen door
Buurtbus 522 en rijdt vanuit Nigtevecht door tot het centrum van Loenen
aan de Vecht en dan naar Vreeland met behoud van de huidige frequentie.
Bovendien gaan de bussen erop vooruit in comfort en duurzaamheid. De bus
blijft voorlopig in de huidige frequentie rijden.
De redactie
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Op 24 maart 2016 vindt de 6de editie van
The Passion plaats. Dit grootse evenement
vertelt op een moderne manier het verhaal
over de laatste dagen van Jezus’ leven. In de
sfeervolle, oude Dorpskerk van Nigtevecht is de
live-uitzending via een groot scherm te bekijken.
Deze locatie maakt het kijken tot een ware
belevenis. The Passion vindt plaats in de stad
Amersfoort en wordt gespeeld en gezongen door
Ellen ten Damme, Martijn Fischer, Sofie van den
Enk, Xander de Buisonjé, Lenette van Dongen
en vele anderen. De Protestantse Gemeente
heet u/jou van harte welkom in de Dorpskerk,
Dorpsstraat 43 te Nigtevecht. Om 20.00 uur is er
koffie, om 20.30 uur start de live-uitzending
en na afloop is er een borrel.

Achterklap: Kees en Map Fokker

In de vorige uitgave van de Sleutel vroeg
Marlies Meijer: Omdat Kees altijd mooie
verhalen van vroeger kan vertellen; wat is
jullie mooiste herinnering aan het Nigtevecht
van vroeger?
Deze vraag leidde tot een totaal andere
samenstelling van deze Achterklap. Kees
spreekt met verve over vroeger en weet bijna
over elke steen wel een verhaal op te lepelen.
Kees woont zijn hele leven in Nigtevecht.
Hij is geboren op de Kleine Hoeve aan de
Vreelandseweg, de boerderij waar nu Gerda
Brouwer woont. Nu nummer 32, toentertijd
nummer 4. Kees woonde er met nog 3
zussen en een broer. De Vreelandseweg was
toen een grindweg waar hij elke dag met
zijn klompen overheen ging naar school.
De wereld ging open voor hem, toen hij als
6-jarige naar school ging, naar Nigtevecht
dat toen zo’n 600 inwoners had. Tot dan
speelde zijn wereld alleen rond de boerderij
af. Kees heeft uitgerekend dat hij dagelijks 3
km heen en terug liep, 30 km per week, 1200
km per jaar, een totaal van 8400 km in zijn
lagere school periode. De Christelijke school
was in de Dorpsstraat in het gebouw achter
de Dorpspomp. Nu bewoond en daarvoor
gebruikt als Gemeente Garage.
Er waren winters bij dat de dijk met een
dik pak ijs bedekt was. Bij hoog water en
vorst gebeurde het dat de dijk vol liep via
mollengangen. Kees heeft meegemaakt dat
de dijk tussen hun boerderij en de boerderij
van Van Der Laan zelfs was doorgebroken.
De huidige dijkversteviging kan dan ook
geen kwaad.
Zijn vrouw Map, uit Kockengen, leerde
hij kennen op de bruiloft van zijn zus. De
naam Map komt van Magareta. Op zijn 27e
trouwden ze en verhuisden Map en Kees
naar de Dorpsstraat 136. Kees weet zich
te herinneren dat Nigtevecht zijn 1000e
inwoner kreeg in 1959. Toen werd Sjaak van
Roemburg geboren die nog steeds in ons
dorp woonachtig is.
Kees en Map hebben Nigtevecht ook gekend

als een dorp waar armoede was en waar de
rijkeren een auto hadden en de armeren met
paard en wagen reden. Kees had doordeweeks
klompen en voor de zondag schoenen om
mee naar de kerk te gaan. Ons dorp kende
toen in die tijd 23 middenstanders. Het dorp
was op zichzelf aangewezen. Map en Kees
hopen dat de Attent als een van de weinige
winkels nog heel lang blijft.
Waar moeten de mensen uit het dorp jullie van
kennen? Map en ik zijn altijd actief geweest
in het dorp. Ik (Kees) ben 25 jaar grafdelver
geweest en ik heb 30 jaar de kerkhofsloten
schoongemaakt, tot mijn 65e oude kranten
gereden op de wagen van Piet Nagel, ook 25
jaar lang. Verder heb ik 23 jaar voor Tafeltje
Dekje maaltijden bezorgd en ben ik 25 jaar
bij de Nigtevechtse brandweer geweest. Map
is verder 27 jaar actief geweest voor de kerk,
waar zij dorpsgenoten bezocht namens de
contactcommissie. Nog steeds bezorgt Kees de
nieuwsbrieven voor de Ouderenbond ANBO.
Map hielp vroeger bij de melk zaak van Jan
en Neeltje Barneveld als er kinderen waren
geboren. Ook is Map nog steeds actief voor
de Soos en lid van de Plattelandsvrouwen in
Weesp. Bijna 25 lang heeft Map vroeger het
geld verzamelt van de collectanten van de
epilepsiebestrijding. Wekelijks gaan Map en
Kees naar de bingo in Loenen en Vreeland en
wie er mee wil rijden is altijd welkom.
Wat houdt jullie bezig in het nieuws? De
fietsbrug zou ik liever op een ander plek zien,
omdat het nu het uitzicht zou bederven. De
beste plek is de Punt. Verder begrijp ik de
ecologische verbinding niet; het is duur en er
komt geen dier. De vluchtelingenproblematiek
vind ik erg. Timmermans heeft gezegd dat
60% economische vluchtelingen is. Ik vind
het verschrikkelijk voor die mensen en ergens
in mijn achterhoofd blijf ik altijd bang voor
een Derde Wereldoorlog. Zeker omdat
ik de Tweede Wereldoorlog bewust heb
meegemaakt.
Wat is jullie favoriete plek in Nigtevecht? De
sluis en het pontje is het mooiste plekje in ons
dorp. Het is er levendig en daarom gaan we
er wel eens op zondag heen, heerlijk naar
langskomende fietsers en bootjes kijken.
Hoe vinden jullie Nigtevecht nu? Wij wonen
hier nog steeds met plezier en zouden niet
meer terug willen naar de Vreelandseweg.
Ons buurtje aan de Oostzijdsestraat is erg
gezellig. Alles verandert, ook Nigtevecht,
maar dat is nooit ander geweest; stilstaan is
achteruitgang.
Als jullie 1 dag burgemeester van Nigtevecht

zouden zijn, wat zouden jullie allemaal gaan
doen? Ik zou willen dat de kanten langs het
fietspad beter worden gemaaid. Ook moeten
de pas gepote knotwilgen daar beter worden
geplant, dat is nu niet goed gedaan. Ik vind
de polder mooi, daarom zou ik 2 banken op
het Nigtevechtse pad plaatsen. Een mooie pek
om te zitten of picknicken. Misschien iets voor
de Dorpsraad. Verder zou ik het onderhoud
van de beplanting verbeteren. Zodra het is
aangebracht, wordt er niet meer naar om
gekeken door de gemeente.
Aan wie uit Nigtevecht gaan jullie deze
vragen de volgende keer stellen en waarom?
Ik wil het doorgeven aan Arie van der Meent,
ook oud-Nigtevechter, die veel over het dorp
kan vertellen.
Welke vraag stel je aan Arie? Arie, weet jij een
mooi verhaal of gebeurtenis over ons dorp,
die weinig mensen nog weten?
Noot van de redactie: het wordt toch zijn
dochter, Mireille.
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