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Dorpsentree op de schop
Een groep bewoners heeft een brief
gestuurd naar de gemeente, de provincies
Utrecht en NH en Waterschap AGV, waarin
zij oproepen om samen te werken bij de
herinrichting van onze Dorpsentree.
Er spelen 3 projecten: de gemeente wil de
entree van het Dorp aanpassen: veiliger
maken voor fietsers, voetgangers en
automobilisten. Waternet moet de brug bij
de sluis vervangen en de provincies gaan de
fietsbrug in 2017 bouwen. Alle projecten
zijn aan elkaar gerelateerd.

aan een veilige dorpsentree en tevens de
te verwachten fietsersstroom vanuit de
nieuwe fietsbrug kan verwerken. In 2017
heeft een werkgroep van Dorpszaken.
nl opgeroepen om de 3 projecten met
elkaar af te stemmen. Tijdens een aantal
bijeenkomsten hebben de bewoners een
voorstel ontworpen om de dorpsentree
zo veilig mogelijk te maken. Men wil
fietsers en voetgangers scheiden van
overig verkeer, duidelijkheid verschaffen,
complexiteit reduceren en rekening houden
met toenemend fietsverkeer in 2017.

Om een optimaal resultaat te krijgen
waarbij een nieuwe sluisbrug bijdraagt

Waternet en Waterschap AGV hebben
onlangs 5 brug concepten gepubliceerd. De

varianten zijn behoud van huidige situatie,
de huidige situatie met een 1m breder
fietspad naast de brug, een aparte fietsbrug
naast de verkeersbrug, een fietspad op een
verbrede brug en een wisselstrook voor
autoverkeer met een fietspad op de brug.
Het is evident dat voor een juiste keuze
van de brug de gemeente en Nigtevechters
geraadpleegd worden over de meest ideale
situatie.
Het gehele proces, het voorstel van de
bewoners en alle document zijn terug te
vinden op: nigtevecht.dorpszaken.nl
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Na 17 jaar
eindelijk
actie
Na 17 jaar vergaderen en debatteren gaat
de fietsbrug er nu echt komen. Langs het
kanaal zijn de bomen weggehaald waar de
komende jaren de fietsbrug zal verschijnen.
Als schijn niet bedriegt...

Nieuwe start
voor het Hummeltje

V.V. DOB
nadert
de 70 jaar !

Met de overname van peuteropvang het Hummeltje door Kidswereld stond
voor de kinderen en leiders al een tijdje een verhuizing op het programma
en 7 maart was dit dan eindelijk zover. De zeventien kinderen van de opvang
mochten ’s ochtends alle speelgoed uitzoeken die ze zelf het leukste vonden
en dit dan in speciaal door hen versierde dozen stoppen. Al zingend en
spelend op muziekinstrumenten werd vervolgens een optocht ingezet vanaf
het bekende, oude onderkomen in het Dorpshuis. Met de dozen in de hand
of op de bolderkarren verhuisden de kinderen zo hun eigen spullen naar de
nieuwe locatie bij de Samenwoonschool, waar ook de babygroep en een
naschoolse opvanggroep van Kidswereld een gebouwtje hebben, maar nog geen
peuteropvang was. Met de overname is het jarenlange begrip ‘het Hummeltje’
deels verdwenen; ‘Hummeltjesweide’ is de nieuwe naam van de peuteropvang!

Sloop
plannen
oude
scholen
De sloop van de Tweemaster is inmiddels
gegund en zal naar verwachting eind april
begin mei plaatsvinden. Ieder die op de
informatieavonden heeft aangegeven
hiervan op de hoogte gehouden te
willen worden ontvangt hierover een
mail. Als mensen zich daar nog niet
voor hebben aangemeld kunnen ze zich
aanmelden bij de projectleider via de mail:
nanda.bader@stichtsevecht.nl.
De Flambouw zal op zijn vroegst
eind oktober gesloopt worden. Naar
verwachting zal nog voor de zomer
het overleg hierover met omwonenden
opstarten door projectleider Hugo Sleutel.

Onze voetbalclub staat aan de vooravond
van een mooie mijlpaal. Opgericht in 1947
bereikt de club haar 70-jarige bestaan.
Uiteraard is dit alleen maar mogelijk
gebleken dankzij de niet aflatende inzet
van vele vrijwilligers. Om niet alleen de
70 jarige mijlpaal, maar ook veel daarop
volgende lustra te kunnen vieren moet de
vereniging kunnen blijven bouwen op de
inzet van die vele vrijwilligers. Zeker in een
tijd waarin het aantal afleidingen groot
is en veel sportverenigingen te kampen
hebben met een teruglopend aantal
jeugdleden. Het bestuur wil dan ook
invulling geven aan een verenigingsplan
gericht op een duurzame vereniging
waar elk lid zich thuis voelt en met
plezier kan voetballen. Hierin wordt o.a.
aandacht gegeven aan verbetering van de
communicatie en een heldere verdeling
van taken en verantwoordelijkheden.
Ook zal meer worden benadrukt en
toegelicht wat het lidmaatschap van een
sportvereniging meebrengt aan rechten,
maar ook aan plichten. Dat geldt niet
alleen voor de spelers, maar ook voor
de ouders van jeugdleden. Het is mooi
om te zien met hoeveel enthousiasme
het huidige bestuur en alle vrijwilligers
er weer de schouders onder zetten om
voetbal in Nigtevecht tot een wekelijks
terugkerend feestje te maken. Wij roepen
eenieder dan ook van harte op om daar
waar u maar enigszins kan uw steentje bij
te dragen aan het waarborgen van nog
vele jaren voetbalplezier in Nigtevecht.

Parkeren
Samenwoonschool
Een mooie term is er voor bedacht: een ‘Kiss and Ride-strook’. Letterlijk bedoeld om je kind
nog even een pakkerd te geven voor het de auto veilig verlaat en jij met de automobiel je
weg weer vervolgt. De bewoners aan de Petersburg hebben zo af en toe last van een, laten
we het noemen, wat lange pakkerd.
In alle wijsheid heeft de tekenaar van de verkeerssituatie rondom de Samenwoonschool
zo’n kiss and ride strook gecombineerd met de uitritten van een aantal aanwonenden.
Dit zorgt af en toe voor vervelende taferelen als jij ‘even’ met je kind mee de school in
bent en de bewoner in kwestie niet weg kan, omdat er een voertuig op ‘NP’ staat. Met
knipperlichten aan. Volgens ons een gevalletje rekening houden met elkaar, maar ook een
oproep aan alle planologen van Nederland soms, heel soms iets langer na te denken bij het
tekenen van zo’n situatie. Dit zie je van mijlenver aankomen.
De redactie
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Ansicht Nigtevecht
krijgt vorm
Precies een jaar geleden stelden we de vraag: welke fotografen willen een jaar
lang in en rond Nigtevecht het tijdsbeeld van nu vastleggen? Om te komen tot een
‘Ansicht Nigtevecht’ boek naar het model van zo veel boekjes met foto’s uit lang
vervlogen tijden. Zodat de veertigers van straks het Nigtevecht uit hun tienertijd
kunnen bekijken en er over vertellen aan hun kroost.
Ondertussen hebben we de eerste resultaten gezien van Etienne Mandos, Truus
Brouwer, Carla Gentenaar en Robert Soen, de fotografen die de handschoen oppakten
en aan het werk gingen. Na de zomer komen we ‘naar buiten’, met behulp van onze
kunstambassadeurs van ons dorp: de groep van CrUnSt.
Hoe het boek er uit komt te zien houden we nog even spannend, maar dat het een
collectors item wordt is nu al een gegeven. Hou ons in de gaten; de presentatie van
de beelden wordt een feestje. Een Nigtevechts feestje.
De redactie

Korting
voor U-pas
houders
bij DAW
Iedereen moet kunnen sporten! DAW binnensportvereniging is hier groot voorstander
van. Wekelijks sporten meer dan 100 leden in de gymzaal van Nigtevecht, dichtbij
huis. Om sport voor iedereen toegankelijk te maken en te houden, heeft het bestuur
besloten om U-pas houders dit jaar 50% korting te geven op de contributie. Jaarlijks
wordt bekeken of het financieel haalbaar blijft om de korting te blijven geven. Ben
je in het bezit van een U-pas, laat het DAW dan weten via info@daw-nigtevecht.
nl. Kies uit aerobics, badminton, turnen (jeugd), biljart en volleybal. Kijk voor meer
informatie en aanvraag op www.u-pas.nl

-

Jeu de boules
banen,
nu ook in
Nigtevecht!

Beschuit
met muisjes
Brend, geboren
op 26 februari
2016, zoon
van Denise
Vossepoel en
Frank ten Have

Gefeliciteerd, inwoners van Nigtevecht.
Een jaar geleden zijn we bij u aan de deur
geweest voor een handtekening voor of
tegen jeu de boules banen in Nigtevecht.
Er waren nagenoeg geen nee stemmers
(70% van de inwoners boven de 12 jaar
hebben gestemd, 2 “nee” stemmers).

Pannenkoekendag
mét Bingo
Vrijdag 15 april hebben vele senioren samen met de kinderen van De Flambouw
en De Tweemaster een heerlijke pannenkoekenmiddag gevierd. De officiële
pannenkoekendag op 18 maart moest logischerwijs worden uitgesteld vanwege
het overlijden van de heer Rodenburg.
Een maand later kon het evenement toch doorgaan. In het prachtige nieuwe
schoolgebouw kon iedereen aan lange tafels genieten van de vele zelfgebakken
pannenkoeken en een spannende bingo mét leuke prijzen. De pannenkoeken
gingen op, de prijzen waren weg: een mooi evenement voor jong en oud. Voor
herhaling vatbaar!

Whiz Kids
Gezocht!
Het dorpshuis daagt alle kinderen uit
Nigtevecht jonger dan 18 jaar uit om een
nieuw ontwerp te maken voor de website
van het dorpshuis. Meld je aan per mail
via info@dorpshuis-nigtevecht.nl en je
ontvangt binnenkort de voorwaarden en,
héél belangrijk, wat je kunt winnen!

Lizzy, geboren op
28 maart 2016, dochter
van Koen van Staveren
en Marlies Terpstra

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.

Nieuwe gezichten
op het pontje!

Daarmee hebben we direct, voor de
zomervakantie van 2015, bij de gemeente
Stichtse Vecht een plan ingediend,
voorzien van begroting en gedetailleerde
beschrijving van onze ideeën. Een van de
verantwoordelijke gemeente-ambtenaren
is toen komen kijken naar onze plannen
en de mogelijke locatie: bij het Dorpshuis.
Op 14 maart 2016 (ambtelijke molens…)
vernamen we informeel, dat de gemeente
toestemming zou geven en inderdaad, op
25 maart kregen we via de Dorpsraad per
mail het bericht, dat de gemeente subsidie
toekent. Dus nogmaals: Gefeliciteerd,
inwoners van Nigtevecht!

Met het recente vertrek van Berger Hilbrand
Korver viel er een gat in de bezetting van
het voor ons zo vertrouwde schuitje tussen
Nigtevecht en Nederhorst den Berg. Zeker
met de zomer op komst waren nieuwe
scheepslui daarom meer dan gewenst.
Gelukkig is er onlangs versterking gekomen
en wel in de persoon van Yolanda Warta en
Ed Sal!
Al jaren een vaste stek op de pont, maar
nooit echt aan woord geweest is Corné
Kunst. Daarom is het eerst eens tijd voor
een korte introductie van het meest ervaren
lid van het gilde.
Corné: Jarenlang maakte ik de overtocht
vanuit mijn woonplaats Nederhorst den
Berg om naar Weesp naar school te gaan.
Hier leerde ik Piet Wiedijk kennen, met wie
ik tot aan zijn overlijden erg goed bevriend
ben geweest. Piet tipte mij toen Cor
Rensenbrink stopte op de pont en ik nam
eigenlijk zijn stek over, alweer bijna acht
jaar geleden. Eerst nog vrij regelmatig, nu
om het weekend, omdat ik daarnaast ook
fulltime als automonteur werk, ook alweer
een jaar of acht. Ik ben nu 24 jaar en heb
sinds twee jaar een relatie met Tessa Vonk,
dochter van Johan en Susanna.

We zullen nu i.s.m. de gemeente de
plannen verder uitwerken. We hopen, op
niet al te lange termijn met de aanleg te
kunnen beginnen.
Wij houden U op de hoogte,
Bert, Joke, Joyce en Bob
Werkgroep Jeu de Boules, Nigtevecht

Geniet nog even
van de Oranjeweek
De festiviteiten van de Oranjevereniging houden ons dorp al een weekje bezig. En
we zijn nog lang niet klaar. Er staat u nog een heerlijke feestavond te wachten op
zaterdagavond 23 april. We hebben gehoord dat de band van absolute topklasse is….
Op dinsdagavond 26 april wordt er een familieavond georganiseerd voor jong en
oud. Lekker ouderwets vermaak met onder andere blikgooien en een “kop van
jut” competitie. Omdat deze activiteit plaatsvindt van 17.00-21.00 uur is er ook
aan eten gedacht. Even lekker een avondje niet zelf koken dus!
En op woensdag 27 april sluiten we weer af met Koningsdag: om 9.30 klinkt
het volkslied en wordt de vlag gehesen. Daarna volgt de kindervrijmarkt, een
stormbaan, het touwtrekken (heeft u al een team, want het wordt tijd de huidige
kampioenen eens te verslaan!) en het Nigtevechtse Uurtje.
Geniet met volle teugen allemaal!

Yolanda en Ed, er zullen een hoop mensen in
het dorp zijn die jullie kennen, maar zouden
jullie je toch eens kort voor willen stellen?
Ed: Ik ben nu 20 jaar woonachtig in
Nigtevecht, al die tijd met mijn vrouw
Franzi. We wonen heel gelukkig op de
Nieuweweg en de kinderen zijn allemaal al
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een paar jaar het huis uit. Jarenlang heb ik
als operationeel commandant bij de directie
beveiliging vastgoed gewerkt in Den Haag,
maar ik heb Functioneel leeftijdsontslag
gekregen. Verder kan ik zeggen dat ik
van het volgen van de politiek houd, van
klussen, tuinieren en alles waar ik anderen
mee van dienst kan zijn.
Yolanda: 50 jaar geleden alweer werd ik hier
geboren en 24 jaar geleden ben ik getrouwd
met mijn man Walter, met wie ik nu op Oost
en Vecht woon en met wie ik drie zoons heb
gekregen. Mensen kunnen mij kennen van
het post lopen; ook heb ik nog een tijdje bij
de Attent gewerkt. Wil je meer weten, vaar
gerust eens gezellig met me mee over.
Vers bloed op het pontje! Hoe zijn jullie zo
bij jullie nieuwe job terecht gekomen?
Ed: Een vriend van me tipte mij. Ik had
momenteel niets om handen, dit was heel
iets anders. Dit was ook de reden dat ik
me eerst afvroeg of dit wel iets voor mij
zou zijn. Als je dan eenmaal op dat pontje
staat, besef je je pas hoe leuk het is. Je moet
wel met mensen om kunnen gaan en graag
willen luisteren naar ze.
Yolanda: Met de hond heb ik jarenlang de
overtocht gemaakt naar Nederhorst den
Berg voor een lekker stukje wandelen. Ooit
nog met Piet Wiedijk en Cor Rensenbrink,
later met Corné Kunst en Hilbrand Korver.
Die laatste gaf aan niet lang meer op de
pont te staan en vroeg of het niet wat voor
mij zou zijn. Het sociale, de gezelligheid met
de mensen en het gevoel van eigen baas
te zijn heeft me altijd erg getrokken en ik

heb daarom gelijk een open sollicitatie naar
gemeente Stichtse Vecht gestuurd.
Hoe ziet jullie vaarrooster eruit en heeft
jullie aanstelling nog invloed op de
algemene vaartijden van de pont?
Ed: In ieder geval vaar ik in de even
weekenden,
Corné
zal
de
oneven
weekenden op zich blijven nemen.
Yolanda: Mijn diensten zijn doordeweeks,
wat gezien de pauze in de middag ook
handig is met het uitlaten van de hond. Ik
ben erg blij met Ed, omdat hij erg flexibel is
en makkelijk een dienst van me overneemt.
Privé heb ik doordeweeks nog wel eens een
afspraak staan overdag en dit is daarom
ideaal.
Ed: Die diensten neem ik met veel plezier
over, of het nou de doordeweekse uren van
Yolanda zijn, of de weekenddiensten van
Corné. De vaartijden van de pont zullen
overigens nog wel even hetzelfde blijven;
het is juridisch namelijk nogal een heet
hangijzer om de vaartijden uit te breiden,
daar dit soort dingen landelijk geregeld
zijn.
De zomer komt er weer aan. Dit lijkt me
geen straf om te moeten werken?
Ed: Als je geïnteresseerd bent in de
scheepvaart, houdt van allerlei soorten
mensen en graag in de vrije buitenlucht
staat, dan is de zomer absoluut ideaal.
Yolanda: Precies. Ook is het dan eindelijk
lekker warm op het water. Ik kan me nu
al verheugen op de gezelligheid met alle
dagjesmensen op het water.

Actuele
onderwerpen op
Dorpszaken.nl

Brandweerpost Nigtevecht
rukt uit bij het vermoeden
van reanimaties

Momenteel staan de volgende onderwerpen op Dorpszaken.nl
waarover u op de hoogte kunt blijven en kunt meepraten. Neem
eens een kijkje op het platform: www.nigtevecht.dorpszaken.nl en
laat weten wat u er van vindt op inbox.nigtevecht@dorpszaken.nl.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De entree van het Dorp gaat op de schop
Pleintje Dorpshuis, veranderen in Hondenspeelplaats?
Nigtevechtse WhatsApp groep als buurtpreventiemiddel?
Leerorkest Nigtevecht
De Fietsbrug
Inrichting Garsten Noord
Speelplek Garstenstraat
Onze pont zelf buiten de reguliere tijden varen
Verkeersborden

Kees verzorgt
uw banden
En weer is Nigtevecht een ondernemer rijker! Kees Voorneveld
is op de Nijverheidslaan te Weesp een garage begonnen. Initieel
begonnen met de verkoop en montage van autobanden en velgen,
evenals het verrichten van reparatie en spuiten van velgen, zijn
de werkzaamheden uitgebreid met alles omtrent wielophanging,
remmen, uitlaten, accu’s en ook onderhoudsbeurten, inmiddels
bijgestaan door een automonteur. Na regelmatig teleurgesteld te
zijn geweest in de praktijken van garages wil Kees een eerlijk en
voordelig alternatief aanbieden.
Naast de vaste inloopdagen woensdag en zaterdag, zijn afspraken
op andere dagen of buiten kantoortijden ook geen probleem.
Voorneveld Tyres
Nijverheidslaan 40A, 1382 LK Weesp, tel 06-14419238
www.voorneveld-tyres.nl

Vanaf 16 maart j.l. rukt brandweerpost Nigtevecht uit voor
reanimaties. In situaties waarin elke seconde telt, kan de
brandweer vaak eerder ter plaatse zijn dan een ambulance. Zo ook
in Nigtevecht.

Hoe is het eigenlijk
met… Jan Klijnstra?
De man die jarenlang op Vecht en Gein woonde, het Dorpshuis
runde en met veel drijfveer en passie hier alles op rolletjes liet
lopen. Handig en technisch als geen ander; feesten en partijen die
perfect geregeld werden. Inmiddels woont Jan elders.
Jan, hoe is het met je?
Prima! Zestien jaar heb ik met veel plezier in Nigtevecht gewoond,
mede door de prachtige waterrijke omgeving die het dorp heeft.
Een paar jaar geleden echter leerde ik op mijn werk in Utrecht mijn
nieuwe, huidige liefde kennen en ik ben daarom verhuisd naar
haar woonplaats.
Waar ben je tegenwoordig te vinden en hoe is het leven daar?
We zijn samen gaan wonen in de plaats Austerlitz, eveneens in de
provincie Utrecht. De omgeving is veel meer bebost dan die van
Nigtevecht, dat was wel even wennen. Toch bevalt dit inmiddels
prima. Je kunt er heerlijk met de hond wandelen en het brengt
toch een bepaalde rust over je. Wel zijn de mensen wat stugger;
het is erg lastig om er tussen te komen.
Inmiddels ben ik van beroep planner bij een uitzendbureau dat
gespecialiseerd is in alles op het gebied van vervoer. Het bedrijf
regelt taxichauffeurs, buschauffeurs, beveiliging, noem maar op.
Ik ben bij dit bedrijf begonnen met rijden op de bus, maar al
snel werd opgemerkt dat plannen onbewust als een rode draad
door mijn carrière loopt, zo ook tijdens mijn werk als uitbater
van het Dorpshuis. De mogelijkheid om over te stappen naar een
planningsfunctie op het hoofdkantoor in Amsterdam Sloterdijk
deed zich voor en hier voel ik me nu als een vis in het water. Met
slechts twee man als planner is het wel druk en ik dien daarom ook
24 uur per dag bereikbaar te zijn.
Buiten werk om mag ik verder graag technische dingen doen, zo
zijn we lang met ons huis bezig geweest. Ook tuinieren is iets wat
ik graag in mijn vrije tijd doe.
Verlang je stiekem nooit terug naar ons mooie dorp?
Zeker, daar verlang ik wel eens naar terug, ja. Ik zou niet eens
precies weten wat ik mis, meer een gevoel denk ik. Het water is iets
wat ik altijd mooi heb gevonden. Hier in Austerlitz is het me verder
soms wat te stil, wat dat betreft is Nigtevecht wat levendiger. Mijn
vrouw heeft echter veel opgebouwd in Austerlitz en de kans dat ik
ooit met haar terugkeer, is daarom klein.

BRANDWEER VAAK SNELLER DAN AMBULANCE
Als een onwel-wording wordt gemeld bij de alarmcentrale en men
vermoedt dat het om een reanimatie gaat wordt een ambulance
gealarmeerd om met de grootst mogelijke spoed ter plaatse te gaan,

De meest opvallende verandering die zal worden opgemerkt is
het feit dat een brandweervoertuig in de straat te zien zal zijn bij
een reanimatie. Zij rijden met zwaailicht en sirene aan in dit geval.
Natuurlijk zal ook de ambulancedienst met zwaailicht en sirene
aankomen. Uit een pilot met meerdere brandweerposten in de
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is gebleken dat de brandweer vaak
eerder ter plaatse kan zijn dan de ambulancedienst. De brandweer
kan dan starten met reanimeren, inclusief het gebruik van een AED.
Dit is natuurlijk zeer belangrijk in een situatie waar elke seconde

maar nu ook de brandweerpost Nigtevecht. Alle manschappen van
de post Nigtevecht zijn volledig opgeleid voor deze nieuwe taak.
De post Nigtevecht is uitgerust met benodigd materieel waaronder
een AED.

telt. Uit de pilot is gebleken dat bij een reanimatie vaker succes
wordt geboekt als ook de brandweer wordt gealarmeerd. Dat komt
door de tijdwinst, maar ook door de goede samenwerking tussen
de diensten.

Geitenkamp gekortwiekt
Een heel ander gezicht, zo bij de arken op de Vreelandseweg en op de Korte Velterslaan.
Een groot aantal populieren bij Geitenkamp zijn namelijk gekapt met oog op de veiligheid.
De bomen aan de zijde van de Vreelandseweg zijn niet allemaal meer in goede staat en de
kans op takbreuk en dus schade aan de woonarken, neemt aanzienlijk toe. De populieren
aan de zijde van de Korte Velterslaan zijn veelal nog in gezonde staat, maar wel van een
hoge leeftijd en ook dit vergroot de kans op takbreuk en hiermee schade aan geparkeerde
auto’s, aanzienlijk. Gemeente Stichtse Vecht heeft hierbij een wat opmerkelijk keuze
gemaakt, met het om en om kappen van alle bomen dit jaar. De gemeente stelt hiermee
echter de groene uitstraling van de gemeente in stand te houden, zodat er op deze manier
niet een te kaal beeld zal ontstaan bij de Geitenkamp. Wanneer de wortelresten van de
onlangs gekapte bomen volledig afgestorven zullen zijn, zullen er nieuwe populieren door
de kinderen van de Samenwoonschool geplant worden met boomfeestdag. In de loop van
de tijd zullen ook deze kersverse populieren zorgen voor een mooie begroeiing en zullen
in de loop van de jaren ook de huidig nog staande bomen gekapt worden.
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Fietssponsortocht Mission
Schools
De fietssponsortocht van 1 september
2015 voor gratis onderwijs aan
arme kinderen in Pakistan krijgt een
vervolg. Op zaterdag 21 mei 2016, de
dag voorafgaand aan de Zondag van
de Lijdende Kerk gaan we fietsen in
de omgeving van Nigtevecht/Weesp.
Wil je mee fietsen? Van harte welkom!
Meld je aan bij Eveline van der Roest
via: 06 38 47 15 40 of via evderroest@
outlook.com. Meer informatie over
de fietstocht volgt later.

Achterklap:
Kerstmarkt
Mireille Hartog Nigtevecht 2016
Nigtevecht en ik zal zeker ook niet snel weer
uit het dorp weggaan. Mijn drie mannen
wonen hier met heel veel plezier en ikzelf
ook. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten in
de tuin bezig. Ook mag ik graag met grote
regelmaat de inrichting van de huiskamer
veranderen.

Wat houdt je bezig in het nieuws?
De vluchtelingenproblematiek en alle ellende
en oorlogen daaromheen. In Nederland leven
we gelukkig in vrijheid en af en toe denk ik
dat we ons daar best wel wat meer bewust
van mogen zijn. Het is zo tegenstrijdig dat
wij in principe kunnen gaan en staan waar
we willen, en dat er tegelijkertijd mensen zijn
die totaal niet weten waar ze aan toe zijn en
waarvan het lot in handen van anderen ligt.
Vraag Kees en Map Fokker: Weet jij een
mooi verhaal of gebeurtenis over ons dorp,
dat weinig mensen nog weten?
Terwijl ik over deze vraag nadenk, hoor
en zie ik in de grote speeltuin de mensen
van de Oranjevereniging druk zijn met het
opbouwen van de tent. Ik denk dan terug
aan de lampionnenoptocht de avond voor
30 april en dan op het laatst de oliebol bij
Breevecht, gebakken door de kok van het
huis en uitgedeeld door de bewoonsters op
het terrein van Breevecht, met afsluitend
een rondje om het grote huis. Op dit terrein
kwam je anders nooit. Ook de opnames
in de Oranjeboom voor de videoclip van
Roberto Jacketti and the Scooters herinner
ik me nog. Werkelijk waar het hele dorp liep
hiervoor uit.
Waar moeten de mensen uit het dorp je van
kennen?
Waar kennen ze me niet van! Ik ben in
Nigtevecht geboren en getogen, heb hier
op de basisschool gezeten en heb heel wat
jaren op zaterdag bij bakkerij Kersbergen
gewerkt. Daarnaast kan men mij kennen via
mijn kinderen of van de Oranjeweek, maar
ook van DOB, de tennisbaan of de ijsbaan.
Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over
jezelf vertellen?
Ik ben Mireille Hartog, geboren op
Dorpsstraat nr. 142 in 1970 als dochter van
Arie en Bia van de Meent. Samen met mijn
man Alfred hebben we twee kinderen,
Daan en David. Sinds 1996 woon ik weer in

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
De Klompweg, en dan vooral het stuk
tussen de theekoepel van Zwaanwijck en de
toegangspoort van het landgoed. Zeker in de
herfst is dat een prachtig stukje. En natuurlijk
is het terras van No 100 een andere favoriete
plek, heerlijk in het zonnetje!
Als je één dag burgemeester van Nigtevecht
zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan
doen?
Ik zou beginnen met het regelen van twee
mooie kunstgrasvelden voor DOB. Als moeder
van twee voetballende mannen en vrouw
van een man die leider is van een elftal, is
het erg jammer dat de thuiswedstrijden zo
snel worden afgekeurd bij regen. In principe
staan de zaterdagen bij ons in het teken
van voetbal, als de wedstrijden dan worden
afgelast, is dat vaak een grote teleurstelling.
Ook zou ik de mensen die veel te hard
rijden op het woonerf willen vragen om
echt aan hun snelheid te denken voordat er
ongelukken gaan gebeuren met spelende
kinderen op het erf. Ik ben bang dat het
anders echt een keer fout gaat.
Aan wie uit Nigtevecht ga je de vragen de
volgende keer stellen en waarom?
Aan Sylia de Graaf omdat ik vind dat ze
mooie verhalen schrijft. Ik zou het geweldig
vinden als Sylia ook voor de Sleutel 2000 iets
zou kunnen betekenen.

CrUnst heeft het plan opgevat om een
kerstmarkt in Nigtevecht te organiseren.
We denken aan een kerstmarkt van
15.00 tot 20.00 uur op een zaterdag
in december: 10 of 17 december a.s.
CrUnst zorgt dan (tegen betaling) voor
een kraam waar u uw koopwaar kunt
aanbieden. Het thema is “alles wat bij
kerst hoort”, dus van leuke kerstartikelen,
kunst, creatief werk, tot lekkere
hapjes; alles kan! Mail of bel ons als u
geïnteresseerd bent om deel te nemen
of als u meer informatie wilt ontvangen:
info@innigtevecht.nl, 0294 25 14 63.
Truus Brouwer, Bob ten Hoope,
Janneke Kreuning, Piet Rijnbeek, Carla
Gentenaar
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Welke vraag stel je die persoon?
Sylia, wie bewonder je en waarom?
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