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Bouw fietsbrug van start, maar
voor hoe lang nog gaande?
De bouw van de fietsbrug is van start. Elke
dag rijden de zandwagens af en aan. De
outline van de brug is inmiddels zichtbaar
in het weiland. Toch kan de bouw nog
(even) stilgelegd worden. Er loopt nog een
bezwaarprocedure, waarin niet zozeer tegen
de aanleg van de brug wordt geageerd,
maar wel nog over het natte natuurgebied
gesteggeld, dat als overgangszone tussen
de Vechtplassen en de veengebieden ten

westen van het kanaal moet dienen.
Het gebied wordt ingericht als doorgang voor
ree, ringslang en marter. De bezwaarmaker
B. Duller gelooft niet dat dit nut heeft,
omdat de dieren de overtocht over het
kanaal waarschijnlijk niet zullen overleven.
Wel zorgt het natte natuurgebied volgens
hem voor overlast van muggen en ander
ongedierte bij zijn woning. Onderzoek door
een door hem ingeschakelde deskundige van

de Universiteit Wageningen zou uitwijzen
dat de kans daarop groot is. De Raad van
State doet over een aantal weken uitspraak.
Daarnaast moet de gemeente Stichtse
Vecht de bouw van een tweede brug
nog even uitsluiten: er is namelijk in het
bestemmingsplan een iets te ruime opgave
gedaan voor het gebied waar de brug zou
moet komen. Hierdoor zou een tweede brug
in de toekomst theoretisch pas mogelijk zijn.
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AGV:
kop in het zand?

Tocht der gladiolen
Menig Nigtevechter lag half juli vanuit het vakantieadres
onderuitgezakt te genieten van een lekkere hamburger
of dito cocktailtje, maar dit was zeker niet voor iedereen
het geval. Neem nou Anja de Bruin en Ria Duinmaijer. Die
deden net als een aantal andere dorpsgenoten mee aan
de honderdste editie van de Nijmeegse Vierdaagse en
dienden daarom eerst 160 kilometer af te leggen, voordat
er geluierd kon worden. Gelukkig waren beide dames
hier wel tegen opgewassen en na de vier dagen konden
op de Via Gladiola de gladiolen in ontvangsten genomen
worden.

Bij het tot stand komen van een nieuwe
dorpsentree ontbreken 2 belangrijke
spelers, namelijk Waterschap Amstel Gooi
en Vechtstreek AGV en haar uitvoerende
orgaan Waternet.
De Oostkanaaldijk tussen Korte Velterslaan
en de Dorpsstraat-Raadhuisstraat wordt
opgeknapt door gemeente Stichtse Vecht.
Dit stuk wordt onderbroken door de
brug over de Vecht en het ARK. De brug
is in beheer van Waternet en AGV is het
bestuurlijk orgaan verantwoordelijk voor
het de brug.

Dames en andere volbrengers van de tocht: gefeliciteerd!

Welkom,
nieuwe sponsor!
Laagdrempelig
voetballen bij vv DOB
Heb jij behoefte om eens een balletje te trappen, maar wil je/
kun je dit om verschillende redenen niet (meer) in een reguliere
competitie?
Heb jij een drukke agenda waardoor je niet meer wekelijks
kan spelen, maar wil je nog wel een potje voetballen op een
recreatieve manier?
Dan ben jij misschien wel de spe(e)l(st)er waar wij als vv DOB naar
op zoek zijn, want wat wij als activiteit(en) willen aanbieden, is:
• Eens in de week op een donderdagavond
trainen (vanaf 20.30 uur)
• Eens in de x weken op de vrijdagavond
een toernooi van 7 X 7 voetbal
Wat het 7 X 7 voetbal betreft, bij voldoende deelname zal
gespeeld worden op een half veld op basis van recreatief voetbal
en met en tegen leeftijdsgenoten ( bv 30-, 30 + en 45+)
Om vast te kunnen stellen of er voldoende animo is, vragen
wij je dit door te geven aan een van de bestuursleden door het
invullen van het in heel Nigtevecht bezorgde formulier (digitaal
aanleveren kan ook via info@vvdob.nl) Geef hierbij aan of je
keuze valt op trainen op donderdagavond, toernooi 7X7 voetbal,
of trainen + toernooi 7X7 .
Het bestuur

Nu is de brug aan vervanging toe en is
het aan AGV/Waternet om te beslissen
hoe de vervangende brug er gaat uit zien
en wanneer die vervangen gaat worden.
Indien ze dit op korte termijn doen, kan
er rekening gehouden worden door bij
de herinrichting van ons dorp met de
toekomstige nieuwe brug.

Als lokale, vrijwillige dorpskrant zijn wij volledig
afhankelijk van sponsoring. En we zijn blij dat we elke
keer weer mogen rekenen op nieuwe steun als dat
nodig is. Aan dat korps van ondersteuning kunnen we
Gebroeders Dalmulder Infra toevoegen die ons vanaf nu
ook gaan sponsoren. Dank voor jullie bijdrage!

De Nigtevechtse werkgroep die zich bezig
houdt met het inrichten van de nieuwe
dorpsentree heeft bij AGV/Waternet
het verzoek gedaan om samen met de
gemeente te bepalen hoe de weg en de
brug goed op elkaar kunnen aansluiten
om een optimale, veilig situatie te
creëren voor auto’s, (brom) fietsers en
voetgangers. Het is logisch en efficient
wanneer 2 partijen werkzaamheden gaan
doen in hetzelfde gebied, dat ze hun
plannen met elkaar afstemmen.

Redactie Sleutel 2000

Samen voor een
betere leefbaarheid
Heeft u een goed idee om mensen bij elkaar te brengen
of om uw wijk of dorp te verbeteren? Doe dan een
aanvraag uit het leefbaarheidsbudget via de gemeentelijke
website of via het formulier op nigtevecht.dorpszaken.nl.
In Nigtevecht zijn onder andere de nieuwe jeu-de-boules
baan en de AED’s uit dit budget gefinancierd. Wij hoorden
in de wandelgangen al het volgende idee: net zulke mooie
bloembakken in de straat als Weesp. Er zijn er vast veel meer.
Het enige wat u hoeft te doen is het aanvraagformulier in
te dienen.
Een fysiek idee moet zijn ingediend vóór 1 oktober 2017,
maar een sociaal idee kan het hele jaar worden behandeld.
Voor vragen neemt u contact op met de gebiedsregisseur
van Nigtevecht:

Om onduidelijke redenen laat AGV/
Waternet niets van zich horen. Niet
richting de gemeente en ook niet
aan de oproep tot samenwerking per
brief, verstuurd op 15 april jl. door de
Nigtevechtse werkgroep. De gekozen
heren en dames van het Waterschap AGV
zijn toch niet vergeten dat hun kiezers
ook in Nigtevecht wonen?
Intussen is duidelijk hoe de nieuwe
dorpsentree eruit gaat zien en welke
maatregelen er zijn genomen.
(Bron Dorpszaken.nl)

Irene Huisman
Tel: 0346-254182,
e-mail: irene.huisman@stichtsevecht.nl

Oostkanaaldijk
• 'Gevoel' van 30 km zone door andere
inrichting.
• Rijbaanscheiding
voor
autoverkeer
door onverrijdbare, licht verhoogde
middengeleider/ribbelbelijning.
• Overgang/entree bij bebouwde kom
waar het van 60 naar 30 gaat, o.a. door
drempel, omgeven door een haag
• Verhoogd rijbaan plateau bij kruising
Korte Velterslaan, Vreelandse weg en
Dorpsstraat/Raadhuisstraat
• Geen voorrang meer voor doorgaand
verkeer, dit betekent rechts voorrang,
rechtdoor voorrang vanuit Raadhuisstraat
• Bestaande chicane (waar slechts 1 auto
door heen kan) verdwijnt
• Brommers op de rijbaan, niet op het
fietspad binnen de bebouwde kom
• Hek tussen fietspad en Oostkanaaldijk
Kruisingen/brug
• Rode, duidelijk waar te nemen fietsbaan
vanaf Vreelandse weg, tot in de
Raadhuisstraat
• Voetpad en doorsteek overzijde t.b.v.
huizen de Punt
• Extra
parkeerplaatsen
bewoners/
bezoekers haven op terrein van
Rijkswaterstaat?
• Verbeterd tweebaans en breder fietspad
met middenbelijning tussen fietsbrug
en
kruising
met
Oostkanaaldijk/
Vreelandse weg
Raadhuisstraat
• Iets smallere weg, belijning voor fietsers
aangebracht aan beide zijden
• Duidelijke fietseroversteekplaats net
voor het kruispunt met onderscheidend
kleurenbaan
• Dubbele knik in de Raadhuisstraat
verdwijnt, wordt strak getrokken
• Bushalte wordt verplaatst
Dorpsstraat
• Eén richtingsverkeer tussen dorpshuis
en Oostkanaaldijk, dorp uitgaand.
Dit betreft een experiment om vast te
stellen of dat de situatie verbeterd

Nigtevecht:
op sportief
gebied van
alle markten
thuis
Hij is er dan eindelijk, de lang verwachte
jeu de boulesbaan en een nieuwe, lokale
tak van sport is geboren. Bij een initiatief
als deze hoort natuurlijk een feestelijke
opening en die zal er zijn op zaterdag
1 oktober om 14.00 uur. Het Dorpshuis
zal open zijn en zorgt ervoor dat er een
drankje te nuttigen valt!
De baan is één van de eerste initiatieven
gefinancierd uit het leefbaarheidsbudget
en het is er één die waarde toe kan voegen
voor een ruime groep Nigtevechters. Het
begin 20e eeuw in Marseille ontstane
balspel is namelijk prima te spelen door
zowel jong als oud. Het is daarom ook
niet voor niets dat 800 dorpelingen de
handtekening gezet hebben voor de komst
van de baan eerder dit jaar.
Komt allen naar de opening 1 oktober a.s.!
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Artistiek
in de
buitenlucht

Steun de
lokale
ondernemer

De ouderensoos begint
weer!

CrUnst organiseert een buiten-kerstmarkt
in Nigtevecht op zaterdag 10 december
2016 van 15.00 tot 20.00 uur. Is er iets wat je
het dorp aan wil bieden? Alles wat bij kerst
hoort? Mooie eigengemaakte kunst, leuke
creatieve spullen, warme winterkleding of
leuke kerstversiering? Heerlijke taartjes
of ander homemade lekkers, geweldig
eigengemaakte cadeaus voor de kerst,
mooi servies of kersttextiel? Of heb je
een leuke act die je wilt opvoeren of wil
je met elkaar zingen in het parkje bij het
Dorpshuis? Wil je meehelpen opbouwen,
afbreken, meedenken ...?
Voor info en aanmelden kun je een van
ons aanspreken: Carla Gentenaar,
Bob ten Hoope, Piet Rijnbeek, Janneke
Kreuning, Truus Brouwer of bellen met
0294 251463

In de miljardennota staat te lezen dat we er
met zijn allen in koopkracht langzaam maar
gestaag op vooruit gaan. De één wat meer
en de andere minder, maar de economie
komt uit het slob. En als je regelmatig een
rondje door het Dorp wandelt, komen de
steigers meer en meer in het straatbeeld en
zie je tuinen op de schop. De bedrijvigheid
neemt toe.
Wij van uw lokale krant willen u in het
oor fluisteren dat ons dorp veel (jonge)
ondernemers heeft die van alle markten
thuis zijn. Die zowel op technisch
vlak uw tuin, dak, loodgieterswerk en
verbouwingen prima kunnen uitvoeren.
Maar ook marketeers, administrateurs,
adviseurs die u of uw bedrijf maximaal
kunnen ondersteunen. En hoe vaak
hebben we u niet gewezen op onze bakker,
supermarkt en bloemenman. Wij dragen
dit dorp, net als u, een warm hart toe en
roepen dan ook van harte op: steun de
lokale ondernemer! Er is meer dan genoeg
bedrijvigheid binnen onze dorpsgrenzen.

De zomerstop is bijna voorbij…. En
dus is het weer tijd voor een wekelijks
middagje gezelligheid in het Dorpshuis
in Nigtevecht! We starten op dinsdag 27
september. De middag is van 14.30 tot
16.30. U bent van harte uitgenodigd om te
sjoelen, kaarten, biljarten, rummikubben,
maar vooral natuurlijk om gezellig met
elkaar te zijn!

Helpt
u hopen
markt
Op 24 september a.s. wordt er in en
rond de dorpskerk een Helpt u hopen
markt georganiseerd. De markt zal
zijn van 11.00 – 15.00 uur. Er zal
een boekenverkoop zijn en diverse
andere activiteiten voor kinderen.
Ook zullen de beroemde, zelf
gebakken appelflappen van Henk en
Carla Holtmanns worden verkocht.
Natuurlijk is er ook gelegenheid
om koffie en thee te drinken. De
opbrengst van deze markt is bestemd
voor de kinderen van het Oegandaproject. Het doel is om dit jaar geld
in te zamelen ter ondersteuning
en uitbreiding van kooklessen op
school. Voor deze kooklessen zijn
o.a. pannen, pollepels, bakvormpjes
, bakmeel, olie, suiker, zout, lucifers,
houtskool, en schriften om recepten
in op te schrijven benodigd.
Helpt u mee?

Aan alle nieuwe inwoners van Nigtevecht
Van harte welkom allemaal! Zoveel huizen
verkocht, en zoveel nieuwe gezinnen en
bewoners. Goed voor ons dorp en ook goed
voor jullie, als nieuwe bewoners. Want
lieve mensen, jullie wonen op een prachtig
stukje aarde. En hier is nog gezelligheid
ook, als je weet waar je die moet zoeken,
natuurlijk. Dus nemen we jullie graag
even mee in onze goede Nigtevechtse
gewoontes. Noem ze maar de 10 geboden
van Nigtevecht.
• Je groet iedereen, ook al heb je (nog)
geen idee wie dit is. Kans is vrij groot dat je
iemand vaker tegen gaat komen
• Je doet boodschappen bij de AH of de
JUMBO, maar je doet ook boodschappen
bij de Attent.
• Brood en je verjaardagstaart en een
praatje: altijd even naar de bakker. Wees

Tijd voor oliebollen
Op 4 en 5 oktober staan onze vrijwilligers
weer vroeg op, want dan is het weer tijd
om oliebollen te bakken en deze langs
de deuren te brengen. Met de opbrengst
van de verkoop zal er weer een mooi uitje
georganiseerd kunnen worden voor de soos.

vroeg voor de croissantjes, want de
bezoekers van de haven kopen anders alles
al op.
• Op vrijdag haal je vis bij de kraam van Jan
Karregat en op zaterdag koop je bloemen
bij Arjan. Want: zo hoor je nog eens wat
en de prijzen zijn lang niet zo hoog als in
Amsterdam.
• Je gaat op termijn minimaal 1
vrijwilligersklus doen. DAW, DOB, TVN, de
scholen, de brandweer, de kerk, en alle
andere niet nader genoemde verenigingen,
stichtingen en groepen in het dorp hebben
altijd hulp nodig. En, je leert nog meer
mensen kennen.
• Je feest in de tent tijdens de Oranjeweek.
En je doet een keer mee met touwtrekken,
wat je nooit van jezelf had gedacht en ook
niet aan je oude stadse vrienden durft te

Het nieuwe cabaretseizoen
al weer in volle gang!

Beschuit
met muisjes

Maak kennis met de unieke sfeer in het Dorpshuis! In het verleden altijd
uitverkocht, maar voor het net afgetrapte cabaretseizoen in het Dorpshuis zijn er
nog passe partouts verkrijgbaar. De pont vaart speciaal voor de voorstelling om
20:00 uur. Voor de passe partouts voor de resterende vier voorstellingen geldt nu de
aanbieding van €69, dit is goedkoper dan losse kaarten voor de voorstellingen. Ze
zijn af te halen op de Dorpsstraat 3, bij de bakker en de Attent. Hier zijn ook losse
kaarten verkrijgbaar. Telefonisch kunnen kaarten en passe partouts gereserveerd
worden op nummer 0294-252506.

Redactie Sleutel 2000
Efraïm, zoon van
Arie en Karen de Winter,
geboren op 12 augustus 2016.

Het dorp heeft zaterdag 17 september al mogen ruiken aan het nieuwe seizoen
met het optreden van Tim Fransen, de man die in 2013 nog meeschreef aan de
oudejaarsconference van Theo Maassen.Fransen trakteerde het publiek op een
mengelmoes van twee werelden: die van de cabaret en die van de filosofie.
Levensvragen en venijnige, vlijmscherpe humor wisselden elkaar in rap tempo
op, met groot succes ten gevolg! Naast de voorstelling van Tim Fransen zijn de
volgende voorstellingen dit seizoen nog te zien:

Verkeersbesluit aanleg
e-laadplaats tegenover
Garstenstraat 51
De gemeente acht het gewenst om één van de parkeervakken tegenover Garstenstraat 51
in Nigtevecht aan te wijzen als e-laadplaats voor het opladen van een elektrisch voertuig.
Het advies van de politie geeft aan dat zij positief staat tegenover de aanleg van een
e-laadparkeerplaats, maar dat daarbij wel de juiste bebording geplaatst dient te worden.
Hiervoor zal de gemeente een verkeersbord en onderbord met de tekst: ‘opladen
elektrisch voertuig’ plaatsen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen
dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de
Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

DATUM

NAAM

TITEL

08 oktober 2016
29 oktober 2016
14 januari 2017
25 maart 2017

Javier Guzman
Jan Beuving
De Partizanen
Patrick Laureij

Zonde(r) Voornemens
Raaklijn
Welkom in Partizanië
Dekking hoog

Op de website www.cababaret-nigtevecht.nl staan de voorstellingen uitgebreid
beschreven en zijn ook online tickets verkrijgbaar.

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,
t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
Meer informatie vindt u in de Staatscourant.

vertellen.
• Je belandt minimaal een keertje ergens
in de bosjes na een feestje (want die zijn
er elke week en blijf dan maar eens altijd
braaf en nuchter). Omdat je omvalt dan hé,
niet met iemand anders. Want dan wordt
het echt minder gezellig hier.
• Als je een eigen bedrijf hebt, sponsor je
binnenkort een van de verenigingen. Of de
Sleutel2000, natuurlijk.
• Voor de beste roddels strijk je neer in
No.100 voor een kop koffie, een broodje,
nog een koffie, nou een biertje dan, zullen
we ook maar blijven eten….nooit meer
naar huis!
• Geniet: van elkaar, de buren, de rustige
scholen, de smalle weggetjes, je nieuwe
woning, de prachtige Vecht. En maak je
druk over de fietsbrug en verder niks.

Gotta catch ‘em all!
Ook in Nigtevecht!
De wereldwijde hype Pokémon Go van
videogamegigant Nintendo is zeker niet
over ons dorp gewaaid. Gewapend met
telefoon in de hand struinen kinderen uren
door Nigtevecht om alle virtuele wezentjes
in bezit te krijgen. En niet alleen kinderen
vallen ten prooi aan deze bijzondere vorm
van lichaamsbeweging; ook menig midtwintiger en begin dertiger kan niet genoeg
krijgen van de wereldwijd door honderden
miljoenen gespeelde videogame.
Gelukkig is ook ons dorp voorzien van
zogenaamde PokéStops: locaties waar
virtuele items als Poké Balls aangevuld
kunnen worden. Het zijn er zes in totaal en
ze bevinden zich allemaal op de Dorpsstraat.
Ook is Nigtevecht rijk aan een PokéGym waar
gestreden kan worden voor prestige: deze
bevindt zich voor de deur van de bakker.
Ook onder de redactieleden van Sleutel2000
bevindt zich een fanatieke speler van
Pokémon Go. Bovengenoemd redactielid
komt voor het eerst sinds vijftien jaar ineens
weer bij de bakker, loopt zo’n drie keer
per dag naar de Attent omdat hij alweer
een brood is vergeten en verlegt zijn vaste
hardlooprondjes naar Pokémondichte straten.
Zijn motto: blijven spelen = blijven bewegen!
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Een
gewaarschuwd
mens telt
voor twee
Collecteer
een uurtje in
jouw buurtje
Brandwondenpatiënten dromen van een
leven zonder littekens. Daarom investeert
de Brandwonden Stichting in onderzoek
naar nieuwe behandelmethodes en
operatietechnieken. De Brandwonden
Stichting ontvangt geen subsidie en de
kwaliteit van de brandwondenzorg is
daardoor afhankelijk van de landelijke
collecteweek.
Deze is van 9 t/m 15 oktober.
Ik coördineer de collecteweek in Nigtevecht; wie helpt er mee door een uurtje
in je buurtje te collecteren?
Graag je aanmelden via mij:
Annebeth de Vries
06-33972580

Actuele
onderwerpen op

Dorpszaken.nl
Momenteel staan de volgende onderwerpen op Dorpszaken.nl waarover
u op de hoogte kunt blijven en kunt
meepraten.

•A
 anvraagformulier Centraal
leefbaarheidsbudget
(deadline 1 oktober a.s.)
•D
 e entree van het Dorp gaat op de
schop (opsomming punten 30 augustus)
•O
 nze pont zelf buiten reguliere
tijden varen
Neem eens een kijkje op het platform:
www.nigtevecht.dorpszaken.nl en laat
weten wat u er van vindt op inbox.
nigtevecht@dorpszaken.nl. Naast deze
actuele onderwerpen kun je veel meer
nieuws vinden van en over Nigtevecht

Ook onze gemeente wordt steeds vaker
geteisterd door criminelen die gebruik
maken van zogenaamde babbeltrucs. In
het geval van een babbeltruc wordt er
door criminelen bij een woning aangebeld
en wordt de bewoner met een smoes aan
de praat gehouden. Deze wordt hierdoor
afgeleid, waardoor de crimineel/ een
tweede crimineel kans ziet in de woning
te geraken en zich daar te verrijken met
geld, sieraden of andere waren. Helaas
komen deze voorbeelden veel te vaak voor.
Ouderen zijn een risicogroep als het gaat
om babbeltrucs. Het bekendste recente
voorbeeld voor ons Nigtevechters is wel
het incident bij (wijlen) mevrouw De Graaf
vorig jaar, voor wie de poging goed afliep,
omdat zij zich zo kranig verweerde.

Hoe is het eigenlijk met…

Roy de Boer?
Twintig jaar lang was hij een gepassioneerde voetballer bij onze plaatselijke
trots v.v. D.O.B. Altijd vriendelijk, in voor
gezelligheid en goudeerlijk. Inmiddels
woont Roy elders.
Roy, hoe is het met je? Met mij gaat
het goed! Ongeveer vijfen-twintig jaar
lang heb ik in Nigtevecht en even lang
op Rozendaal gewoond, destijds nog als
eerste bewoner van de straat. Met veel
plezier heb ik deze tijd beleefd, onder
andere als speler van het 3e van DOB.
Na het beëindigen van mijn relatie zes
jaar geleden ben ik in eerste instantie
terug naar Amsterdam verhuisd, waar ik
oorspronkelijk vandaan kom.
Waar ben je tegenwoordig te vinden
en hoe is het leven daar? Ik heb sinds
een aantal jaar een nieuwe relatie en
ik woon met mijn vriendin in Tiel. Dit
is een erg leuk stadje met een mooi
historisch centrum, echt zo’n plaatsje
met een stadsmuur nog eromheen. Waar
je in en rond Nigtevecht veel landbouw
hebt, is dat in Tiel meer fruitteelt en dit
is een schitterend gezicht. Verder is het
water gebleven voor me; ik heb de Vecht
ingewisseld voor de Waal. Water is altijd
toch belangrijk voor me geweest. Heel
vroeger al op vakantie op de woonboot
in Nederhorst den Berg, de bootjes die
voorbijvaren, op het water zijn. En lekker
met een biertje op het terras langs het
water zitten is ook nooit verkeerd. Wel
heb ik soms wat gemengde gevoelens bij
de drukte. Tiel is geen grote plaats, maar
toch is er weinig rust te vinden. En na 1
keer geen respons te hebben gehad, laat

je het wel uit je hoofd om wildvreemden
te groeten op straat. Ik werk sinds
twee jaar als Special Services Agent op
Schiphol. Dit doe ik nog steeds in dienst
van TNT overigens, al 31 jaar. Hierbij
regel ik allerlei speciale transporten, je
kunt het zo gek niet bedenken. Zo heeft
ons team bijvoorbeeld de T-Rex-kop die
laatst bij Umberto Tan te zien was en nu
in Naturalis staat, helpen vervoeren. Daar
komt natuurlijk een hoop papierwerk bij
kijken. Door de veelzijdigheid van dit
soort transport is geen dag hetzelfde en
heb ik het daardoor erg naar mijn zin op
Schiphol.

De gemeente, Welzijn Stichtse Vecht en de
politie willen babbeltrucs onder de aandacht
brengen bij ouderen. In samenwerking met
een aantal wijkcommissies, dorpsraden en
woonzorgcentra worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij u
tips krijgt over het herkennen van een
babbeltruc en wat u hiertegen kunt doen.
Onder het genot van een kopje koffie zal
de wijkagent deze presentatie verzorgen.
Hieronder vindt u de data, tijd en locatie
van de bijeenkomsten. U hoeft zich niet
aan te melden en u bent van harte welkom!

Als ontspanning vind ik het nog steeds
heerlijk om te sporten. Voetballen doe
ik al tijden niet meer; ik vind het toch
wel lekker als ik mijn eigen tijden kan
bepalen om te sporten. Hardlopen en
fietsen zijn er wel altijd ingebleven. Zo
rijdt ik nog wel eens een rondje met Rob
van Nood, ook wel eens in Nigtevecht.

• 27 september Woonzorgcentrum
Overdorp, Overdorp 6, Kockengen.
14.30 tot 16.30
• 28 september Woonzorgcentrum
’t Kampje, Driehovenlaan 2,
Loenen a/d Vecht. 19.30 tot 20:30
• 30 september De Vondel, Vondelstraat
51, Maarssen. 14:00 tot 15:30
• 12 oktober Safari (1e etage),
Bisonspoor 237, Maarssenbroek.
14.00 tot 15.30
• 13 oktober Dorpshuis Vreeland,
Fetha 16, Vreeland. 14.30 tot 16.00
• 20 oktober Dorpshuis Ons Genoegen,
D. van Troostwijkstraat 20,
Nieuwer ter Aa. 10.00 tot 11.30
• 25 oktober Dorpshuis Nigtevecht,
Jhr. Huydecoperstraat 1, Nigtevecht.
14.00 tot 16.30

Verlang je stiekem nooit terug naar ons
mooie dorp? Ik rijd geregeld langs de
afslag Vinkeveen en dan moet ik toch
soms nog even aan Nigtevecht denken.
Aan het dorp denk ik terug met een
grote glimlach. De gezelligheid, de
saamhorigheid met Koningsdag, voetbal.
Het was een supertijd. De zoon van mijn
vriendin gaat net naar de middelbare
school en heeft alles in de omgeving van
Tiel, dus we zitten hier nog wel even. Toch
zouden we misschien over een aantal jaar
eens wat meer richting het Westen gaan
wonen. Je weet maar nooit waar je terecht
komt dan.
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Tennis Vereniging Nigtevecht
volop in beweging!
Als TVN kunnen we terugkijken op
een fanatische eerste seizoenshelft.
Nieuwe initiatieven werden met veel
enthousiasme omarmd. Dit bleek o.a. uit
de grote interesse voor het schooltennis
en de nieuw georganiseerde toernooien. Het schooltennis werd door de
leerlingen van de beide basisscholen
druk bezocht. Het aanbieden van
een proeflidmaatschap voor de kids
naar aanleiding van het schooltennis
was een groot succes. Twee nieuw
opgezette toernooien konden op veel
belangstelling rekenen. Een Herendag
en een 60+ toernooi zorgden voor een
verrassende afwisseling met de bekende
TVN-toernooien. De Herendag werd gekenmerkt door veel sportieve heren
en veel sportieve activiteiten naast
het tennis. Onder andere werden de
tafeltennis- en golfvaardigheden van de
heren getest. De lange en gezellige dag
werd ook nog eens culinair afgesloten.
Op het 60+ vrijdagmiddag toernooi werd
gestreden om de ludieke wisselprijs, de
TVN-60+ Geranium.
Naast de nieuwe activiteiten stonden
vanzelfsprekend ook de jaarlijks terugkerende toernooien op de activiteitenagenda, zoals het Openingstoernooi, het Mini-Maxi en de Clubkampioenschappen
voor
junioren
en senioren. Ook genoot de KNLTB
competitie voor jeugd en senioren
veel belangstelling. De gezellige Tossavond op de woensdag werd ook weer

druk bezocht. Ook is er dit seizoen veel
aandacht gegeven aan een aangenaam
en gezellig verblijf op en rond het
clubhuis. Een lekker kop koffie, een
fleece dekentje als het in de avond
afkoelt en een grotere keuze voor de
kleine trek maken het verblijf op de TVN
nog aantrekkelijker. Op de achtergrond
is er hard gewerkt aan de introductie
van het digitale afhangsysteem en aan
een nieuwe website. Deze is onlangs live
gegaan.
Terugkijkend. Het was een volle
activiteitenagenda met veel toernooideelnemers, alles mogelijk gemaakt
door een grote groep van enthousiaste
vrijwilligers, die zich enorm inzetten
voor de TVN en die begin juli ook
echt
hebben
genoten
van
een
verdiende vakantie. Onderhand is de
tweede helft van het seizoen alweer
begonnen. In september en oktober
staan
de
Clubkampioenschappen,
de Slottoernooien en de KNLTB
najaarscompetitie op de agenda. We
hebben er zin in! De TVN is volop in
beweging.
Nieuwsgierig naar de tennisprestaties
van de Nigtevechters? Fiets eenz langs.
Raadpleeg vooraf wel even www.
tvnigtevecht.nl, waarop je kunt zien
welke activiteit op welk moment
plaatsvindt.
Met sportieve groet, het TVN bestuur

Achterklap: Rens Ulijn

In de vorige editie van Sleutel2000 heeft
Sylia de Graaf aangegeven dat zij graag
zou willen zien dat de vragen van de
achterklap worden ingevuld door Yuri
Dalmulder. Echter, Yuri heeft recent ook al
eens op de achterklap gestaan! Daarom
wil Sylia de pen graag doorgeven aan haar
buurman Rens Ulijn.
Vraag van Sylvia de Graaf: Heb jij als
creatieve nieuwe Nigtevechter al leuke
ideeën voor ons dorp? Jazeker! Als
muzikant zou ik het leuk vinden om af en
toe met wat andere muzikale Nigtevechters
te jammen. Ik beschik over een dertig jaar
oude PA en zanginstallatie die het nog
prima doet. Ik zoek alleen een plek waar
ik dat ding aan kan sluiten en waar ik met
andere muzikanten kan oefenen. Met Alfred
van Nr. 100 heb ik het al over een mogelijke
jamsessie op zondagmiddag gehad bij hem
in de zaak. Hij vond het een erg leuk idee.
Mijn vrouw zou een leuke kerstmarkt in de
idyllische Dorpsstraat wel zien zitten.
Waar moeten de mensen uit het dorp je van
kennen? We zijn relatief nieuw in het dorp.
In januari zijn we (mijn vrouw Liesbeth en
onze zoontjes Lieven van twee en Faas van
een) vanuit Haarlem hierheen verhuisd op
zoek naar ruimte en een mooie plek om
onze jongens op te laten groeien. En dat
hebben we in dit schitterend gelegen dorp
zeker gevonden! Mensen kunnen me denk
ik vooral kennen van Lieven en Faas, ik haal
of breng ze meerdere keren per week van of
naar de crèche in het nieuwe schoolgebouw
aan de rand van het dorp.

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over
jezelf vertellen? Ik ben geboren en getogen
in Zeeuws-Vlaanderen, in het stadje Sluis.
Veel mensen kennen dat plaatsje van
restaurant Oud Sluis van driesterrenchef
Sergio Herman. Zeeuws-Vlaanderen is een
uitgesproken bourgondisch gebied en ikzelf
hou ook enorm van lekker eten en koken.
Ik heb dat echt van huis uit meegekregen,
want mijn ouders hadden dertig jaar lang
een slagerij en delicatessenzaak in Sluis. Ik
verdien mijn boterham als freelance (eind-)
redacteur, tekstschrijver en communicatiespecialist en in mijn vrije tijd maak ik
graag muziek. In mijn studententijd in
Nijmegen was ik zanger en toetsenist in een
succesvolle rock’ n roll coverband, nu speel
ik nog af en toe met mijn oude muzikale
vrienden en schrijven we eigen nummers.
Wat houdt je bezig in het nieuws? Voordat
ik als redacteur voor bedrijven ging werken,
was ik vijf jaar lang verslaggever voor
diverse kranten. Dat ik nog steeds dagelijks
meerdere kranten verslind en volgens mijn
vrouw veel te veel nieuwsprogramma’s
kijk, is een afwijking die ik aan die tijd heb
overgehouden. Ik kan me druk maken
over het toenemende nationalisme in
Europa. Ik denk dat oplossingen voor
de grote problemen van deze tijd rond
globalisering en milieu in Europa liggen.
Meer nationalisme lijkt me een stap terug,
maar veel mensen denken daar helaas
anders over.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Onze eigen tuin! We hebben zo’n
waanzinnig mooi en vrij uitzicht over de
weilanden en op elk moment van de dag
wel ergens zon. Na bijna twintig jaar in
binnensteden te hebben gewoond met
weinig privacy, is dat voor mij echt genieten.
Onze tuin is ook lekker groot zodat de
jongens er zich heerlijk kunnen uitleven.
Als je één dag burgemeester van
Nigtevecht zou zijn, wat zou je dan
allemaal gaan doen. Ik moet zeggen dat
ik tot nu toe erg tevreden ben over het
voorzieningenniveau in het dorp. We
hebben een prachtig schoolgebouw, een
goede dokter, een busverbinding naar
station Weesp, een winkel en een kroeg.
Het dorp bij de gemeente Weesp voegen

zou misschien handig zijn? Nu moet je voor
het gemeentehuis helemaal naar Maarssen
en Weesp is hier toch de dichtstbijzijnde
grotere plaats. Maar dan moeten ze niet de
weilanden tussen Weesp en Nigtevecht gaan
volbouwen…
Aan wie in Nigtevecht moeten we deze
vragen de volgende keer stellen en waarom?
Aan Raymond Vonk, ik raakte voor het eerst
met hem aan de praat in de feesttent tijdens
het oranjebal. Sindsdien komen we elkaar
af en toe tegen in het dorp. Ik vind het een
ontzettend sympathieke kerel en bovendien
een geboren Nigtevechter.
Welke vraag wil je die persoon graag
stellen? Welke tips geef je aan nieuwe
Nigtevechters, zoals wij, om ons zo snel
mogelijk thuis te voelen in het dorp?
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