
Ooievaars welkom  
op nest in Nigtevecht
Op dinsdag 11 oktober was er veel 

bedrijvigheid op het normaal gesproken 

rustige kerkhof in Nigtevecht. De 

medewerkers van aannemersbedrijf 

Valkenburg Nigtevecht BV en Gebroeders 

Dalmulder Infra waren druk bezig met het 

plaatsen van een ‘nieuwe paal’ voor het 

ooievaarsnest. 

Sinds jaar en dag vindt je midden in het 

dorp, aan de rand van het kerkhof, een 

onbewoond ooievaarsnest op een houten 

paal. De aannemer had 20 jaar geleden al 

eens een nieuwe paal geplaatst, in goed 

overleg met mevrouw Van Groen, die toen 

naast de kerk woonde. Zij wist precies te 

vertellen waar de paal ooit had gestaan en 

waar deze dus weer moest komen.

De houten paal was opnieuw door weer 

en wind aangetast en dus aan vervanging 

toe. De timmerlieden hebben het hout uit 

het Spanderswoud gekapt en gezaagd. 

De Lariksstam heeft daarna drie jaar goed 

moeten drogen. Dit najaar was de tijd 

rijp om de oude paal te vervangen. De 

gebroeders Dalmulder zorgden voor het 

omhoog hijsen en het met precisie plaatsen. 

Een mooie samenwerking!

‘Het ooievaarsnest staat er weer netjes bij! 

Er moet alleen nog oude paardenmest in 

het nest (op advies van een vogelaar) en is 

dan klaar voor gebruik. We hopen dat er dit 

voorjaar een ooievaarsstel neerstrijkt, die 

het nest naar eigen smaak verder inricht en 

er een paar jonge vogels in groot brengt’, 

zegt Gert-Jan Valkenburg na afloop.

Weetjes Ooievaarsnest:

•   De houten Lariksstam heeft een  

lengte van 9 meter.

•   Het nest zelf bestaat uit een houten 

plateau van ca. 140 cm, voorzien van 

eiken houten stokken, waartussen 

wilgen takken zijn gevlochten.

•   Totaal gewicht is ca. 300 kg.
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Jeu de Boules baan 
Nigtevecht geopend
Op zaterdag 1 oktober is de nieuwe Jeu de Boules baan in aanwezigheid van veel 

Nigtevechters geopend. De officiële opening werd verricht door Bertus Sijbesma 

met zijn kleinzoon Bram, die zowel “jong als oud” mochten vertegenwoordigen.

Met het werpen van de allereerste ballen op de nieuwe mooie baan naast het 

Dorpshuis was de opening een feestelijk feit. Met Franse hapjes, drankjes en dito 

muziek is het een gezellig feest in deze mooie gemeenschap geworden. De aanleg 

van de nieuwe baan was een initiatief van een aantal inwoners van Nigtevecht en  

is met steun van de Gemeente Stichtse Vecht gerealiseerd. De baan is open voor alle 

inwoners.

Als u  op de hoogte wilt blijven met de activiteiten volg ons dan op Facebook.  

Ook zonder facebook kunt u op de hoogte blijven. Stuur dan een email naar 

jeudeboules@gmail.com.

En wellicht een open deur, maar het is nu geen honden uitlaatplaats meer…

Opgeruimd  
staat netjes!
Ze staan er eindelijk! Van links naar rechts: de ondergrondse 

plastic, papier, textiel –en glascontainer. In navolging van 

de containers achter de torenwoningen op Klein Muiden, 

zijn de exemplaren bij de Attent nu ook geplaatst. Voor de 

papiercontainer geldt eveneens dat de opbrengst geheel 

ten bate komt van Maatschappelijke Ondernemingen. Of u 

het papier nu in uw eigen papierkliko gooit, het bewaardt 

voor het maandelijkse rondje van het oude papier of het in 

de nieuwe ondergrondse containers gooit, alle opbrengsten 

komen dus goed terecht!

Nieuwe 
sponsoren
Sinds afgelopen zomer is ook Lengers 

Housing toegetreden tot het edele gilde 

van de sponsoren van uw Nigtevechtse 

dorpskrantje. Vanwege een ‘slip of the 

pen’ trof u haar nog niet aan in het 

sponsoroverzicht. Zie voor meer informatie 

www.lengershousing.nl. Ook is Pim van 

Rossum van Stichtse Vecht Beweegt 

aangesloten. Om hem beter te leren 

kennen: kijk eens op www.stichtsevecht-

beweegt.nl/pim-van-rossum/

Redactie Sleutel 2000

Van wie  
oh wie?
Daar stond de pontbaas van te kijken, toen 

ineens vanuit de richting van Weesp het 

onderstaande blauwe bootje aan kwam 

drijven met peddel en slang erin. Het bootje 

ligt al sinds de eerste week van oktober 

aangemeerd naast de pont en tot onze 

verbazing heeft de eigenaar zich er nog 

niet voor gemeld. Is hij vanuit de punt aan 

komen drijven, of is het toch een bootje van 

iemand uit de Dorpsstraat? Bent of kent u 

de ongelukkige eigenaar, meldt u zich dan 

bij de redactie van Sleutel2000 of loopt u 

gerust eens langs bij de veerpont. Nigtevecht Live 
in het Dorpshuis
In het Dorpshuis wordt 26 november de tweede editie van 

Nigtevecht Live gehouden. In 2014 was de eerste versie een groot 

succes. Deze keer in ieder geval met optredens van Robert Leroy 

en zangeres Lee-Ann. Binnenkort hoopt Alfred Kersbergen nog 

een naam bekend te kunnen maken.

Advies is deze datum vrij  te houden want, zo vertelt Alfred op 

zijn Facebook pagina: ‘het dak gaat eraf!!’. Op die Facebook 

pagina zal ook aanvullende informatie komen.

De redactie
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Ook dit jaar zal de Sint met zijn Pieten 

ons mooie dorp bezoeken. De intocht 

is op zaterdag 19 november 2016 bij 

de Loswal. Zorg dat jullie allemaal 

aanwezig zijn rond 12.00 uur bij de 

brug, daar staat de Pietenband al op 

jullie te wachten. Wij verwachten de 

stoomboot binnen te zingen rond 12.15 

uur. 

Na het gebruikelijke rondje door het 

dorp komen we aan bij het Dorpshuis, 

waar alle kinderen kunnen genieten van 

een voorstelling. Aansluitend zal Sint 

met zijn Pieten het podium betreden 

en kan er volop gezongen en gedanst 

worden. 

Tijdens de voorstelling is er een 

prachtige loterij, de loten worden 

ter plekke verkocht. Alle ouders zijn 

natuurlijk van harte welkom aan de 

bar van het Dorpshuis om, terwijl de 

kinderen genieten, ter plekke een 

drankje of een warme chocolademelk 

te nuttigen.

Deze dag wordt mogelijk gemaakt 

door alle sponsoren en de huis-aan-

huiscollecte. Wij hopen ook op uw 

steun. Mocht u de collecte van 24 

oktober hebben gemist, dan kunt 

u ook doneren bij DOB, de bakker 

en de Attent. Om op de hoogte te 

blijven van alle gebeurtenissen rond 

de sinterklaasintocht, like dan onze 

facebookpagina Sint intocht Nigtevecht.

Het Sinterklaascomité

Sinterklaasje,  
kom maar binnen met je knecht



 

 

Het cabaret heeft  
weer een uitstekende 
start gemaakt

Groep 7/8 van OBS De Tweemaster te Nigtevecht is begin 

oktober op bezoek geweest bij bejaardenhuis Oversingel in 

Weesp om spelletjes te spelen met de bewoners. Dit deden 

ze in het kader van de Kinderboekenweek. Het thema van 

de Kinderboekenweek dit schooljaar is "Voor Altijd Jong". Er 

werden o.a. sjoelbakken, dozen rummikub, damborden en 

de spellen "mens je erger je niet" uit de kasten gehaald. De 

kinderen, en zeker ook de bewoners van Oversingel Weesp, 

vonden het een super leuke, gezellige en mooie ochtend. Zeker 

voor herhaling vatbaar!

Na drie voorstellingen kunnen we alweer een eerste balans opmaken: het alweer 

17e seizoen van het Nigtevechtse cabaret is opnieuw geweldig begonnen. De 

voorstelling van Tim Fransen eindigde in een staand applaus voor de maker. Cabaret 

heeft er een filosofische dimensie bij gekregen, het klinkt wellicht saai, maar dat 

was het allerminst. Met ook nog ongekend mooie projecties op het achterdoek 

werd het een memorabele avond. 

Javier Guzman trok weer onversneden van leer met een onvervalste 

oudejaarsconference. Wel even wennen dat je in begin oktober al gelukkig  

nieuwjaar wordt toegewenst. Jan Beuving was nog maar net met veel succes 

in première gegaan of hij stond een week later al in Nigtevecht. Conclusie: we 

kunnen nu al een nieuw talent bijschrijven in de toch al lange rij van namen die 

in Nigtevecht als onbekende kwamen maar inmiddels de top in het vaderlandse 

kleinkunstlandschap gevonden hebben. Om met het wiskundemeisje Ionica Smeets 

te spreken, “wat ben ik jaloers op zijn talent”.

We gaan eerst op naar de feestdagen en dan volgend jaar weer verder met 

memorabele avonden. Te beginnen met De Partizanen op 14 januari. Bekend 

van tv en al eerder in het Dorpshuis te zien. Tot slot Patrick Laureij op 25 maart 

met stand up comedy op zijn best. Ook Patrick Laureij gaat een grote toekomst 

tegemoet. Nu nog onbekend maar intussen wel de sensatie van het seizoen. Met 

zijn debuutvoorstelling stond hij al in De Kleine Komedie waar hij zeer succesvol in 

première ging. Ons Dorpshuis annex Gymtheater bevestigt wederom weer haar rol 

als dé kleinkunstkraamkamer van het vaderlandse cabaret. 

Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor de voorstellingen, wat een leuk cadeau  

voor de feestdagen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Verkooppunten Attent, de  

bakker en op Dorpsstraat 3, Nigtevecht. Per telefoon 0294-252506. Online  

www.cabaret-nigtevecht.nl

Ben Goes

Gebruik openbare 
AED verdubbelt de 
overlevingskans

Tweemaster Nigtevecht 
op bezoek in Oversingel!
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Het Dorpshuis Nigtevecht beschikt sinds begin oktober over een 

openbare AED. ‘Buren zijn sneller dan ambulances', zei wethouder 

Jacqueline Koops bij haar korte toespraak bij het officiële moment 

van lancering van de openbare AED aan de gevel van dorpshuis 

Nigtevecht. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de slachtoffers 

een hartstilstand overleeft als hulpverleners een AED gebruiken die 

in de buurt hangt. In Nigtevecht zijn een aantal AED's achter gesloten 

deuren aanwezig. De inwoners, de gemeente Stichtse Vecht en 

stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht zijn dan ook verheugd met de 

komst van de openbare AED op deze strategische plaats in het dorp.

Ansicht 
Nigtevecht
We gaan iets langer dan gepland doen over 

ons fotoboek met beelden van het huidige 

Nigtevecht. Etienne Mandos, Truus Brouwer, 

Carla Gentenaar en Robert Soen hebben het 

leeuwendeel van hun foto’s klaar. Nu is het 

aan ons om de volgende stappen te zetten. 

De komende edities houden we u op de 

hoogte van de ontwikkeling van het boek 

waarin we een tijdsbeeld van ons mooie 

Nigtevecht anno nu schetsen.

Hou onze krant in de gaten; binnenkort 

meer nieuws over Ansicht Nigtevecht.

De redactie

Mantelzorg 
van Buurtje 
Thuis
Bent u op zoek naar betaalde mantelzorg 

op maat voor senioren in Nigtevecht, 

Weesp, Almere en omstreken, kijkt u 

eens op de website van ons dorpsgenote  

Astrid Hol, www.buurtjethuis.nl. 

Wellicht kan zij u hulp bieden. 



Dit artikel gaat niet over de herfst. Zou je misschien wel denken, met zo’n koptekst.  

Maar, we willen het even hebben over onze (hard)loopcultuur. Het dorp zit vol 

wandelaars, joggers en  meer of minder fanatieke hardlopers. Vooral op zondag langs 

het fietspad, de Vreelandseweg en de Klompweg is het moeilijk om niet iemand tegen 

te komen die je kent. En deze hardloopactiviteiten leiden soms tot grote sportieve 

prestaties. De vorige edities berichtten we al over onze wandelaars. Deze keer hebben 

minimaal 7 dorpsgenoten afgelopen zondag meegelopen met de (halve)marathon van 

Amsterdam. Zeg maar, via het fietspad naar Weesp en over de Klompweg terug. En dat 

dus 2x. Of in 1 geval, 4x…Petje af voor al deze sporters. We claimen niet volledig te zijn, 

maar van de volgende sporters kennen we de prestaties: 

Hulde aan deze sporters! Laat het een inspiratie zijn voor ons allen. En, misschien leuk 

idee om een Ronde van Nigtevecht te gaan organiseren, bij zoveel enthousiasme voor 

deze sport? Wij zijn graag de mediapartner van dit evenement. 

De redactie

Snelle hazen 
op het pad

In de laatste Sleutel is ten onrechte gesuggereerd dat Waternet en haar bestuur AGV 

niet zou samenwerken met de gemeente om 1 plan voor de herinrichting van Kanaaldijk 

en de brug te maken.

Er is wel degelijk overleg tussen de partijen en daaruit is naar voren gekomen dat een 

verbreding van het fietspad langs de brug niet mogelijk is. Het fietspad levert nu al 

onderhoudsproblemen op en zorgt voor onbalans van de hele brugconstructie. Een 

verbreding zou deze problemen alleen maar erger maken. Duidelijk is geworden dat 

Waternet alleen groot onderhoud aan de brug gaat plegen. Van een nieuwe brug is 

nooit sprake geweest.

De start van de herinrichting van de dorpsentree gaat begin november van start. De 

gemeente heeft besloten om 5 cm hoge schuin aflopende betonelementen te plaatsen als 

middenwegscheiding. Deze worden overal gelegd behalve in de bocht bij huisnummers 

1-4. Deze elementen zijn namelijk te onderhoudsgevoelig in een bocht, omdat ze daar 

vaker overreden worden dan op de rechte stukken. 

Intussen heeft de gemeente het voorstel van de bewonerscommissie om in de Dorpsstraat 

twee richtingsverkeer te behouden overgenomen. Na een evaluatieperiode zal bekeken 

worden of er behoefte bestaat aan éénrichtingsverkeer.

Hoe is het 
eigenlijk met… 
Ton Ottenhof?
Ton, hoe is het met je? Met mij gaat het 

goed, alles onder controle. In mijn jeugd heb 

ik altijd op het dorp gewoond, maar ik ben 

daar alweer dertig jaar geleden vertrokken 

toen mijn ouders naar Weesp verhuisden en 

ik besloot om op mezelf te gaan wonen. In 

Nigtevecht heb je niet veel, dus daar wilde 

ik niet blijven. In Utrecht heb ik gewoond, 

Huizen, Bussum, noem maar op.

Waar ben je tegenwoordig te vinden en 

hoe is het leven daar? Ik woon op een 

woonboot op Hinderdam, officieel is dat 

Nederhorst den Berg. Het is aan de overkant 

van de Vecht tegenover Zwaanwijck en 

ik zit hier wel goed. Doordeweeks werk 

ik als sloper bij Stalenhoef in Nederhorst 

den Berg. Veel hobby’s heb ik niet, ik ben 

vaak ‘s avonds en in het weekend te vinden 

bij pannenkoekenrestaurant ’t Catshuis 

in Weesp. In de zomer zit ik lekker op 

het terras, nu met de wintermaanden zit 

ik liever binnen met een biertje. In het 

restaurant help ik af en toe een handje in 

de bediening of in de keuken, als ze krap 

zitten. In de zomers mag ik ook graag 

vissen, zo nu en dan.

Verlang je stiekem nooit terug naar 

ons mooie dorp? Nee. Zoals ik al zei, in 

Nigtevecht heb je niks en valt er weinig te 

doen. Heel soms wil ik nog wel eens met 

de fiets met de pont over komen, als het 

echt mooi weer is. Verder is Dirk Westland 

een directe collega van me en daar kan 

ik het wel goed mee vinden, maar het is 

ook weer niet zo dat we bij elkaar over de 

vloer komen. Nee, heel veel mis ik niet aan 

Nigtevecht.

• Rene Valkenburg,  3.42.58 (marathon)

• Hans Bosman,  1.50.58

• Dick Broekhuis,  1.56.52 

• Aran Labrijn,  2.10.39

• Birgitta Bokhout,  2.11.23

• Xavier Hofman,  2.11.24

• Alex Torrado,  2.20.46

Waternet  
en AGV  
coöperatief 
entree dorp

 

Vanaf maandag 3 oktober wordt er al aan de Eilandseweg 

gewerkt, aan de overkant van “onze” Vecht. Er wordt 

een grootscheepse reconstructie uitgevoerd, omdat er 

onder en naast de weg asbest en PAK's zijn aangetroffen. 

Beide zijn kankerverwekkend. De kosten lopen  

aardig op voor de gemeente Wijdemeren, maar er is 

gekozen voor een grondige aanpak en dus om geen 

rotzooi meer achter te laten voor komende generaties. 

Omdat de Eilandseweg eerst van Pont Nigtevecht richting 

de Torenweg wordt afgesloten, en later vanaf de pont 

richting de Dammerweg, zijn er extra ponten in de vaart 

genomen. 

TIJDELIJKE PONT (2) EN (3)
U kunt sinds 3 oktober tot ongeveer half november niet 

vanaf de pont naar de Torenweg fietsen of lopen. Er komt 

tijdelijk een nieuwe pont (2): tussen Vreelandseweg bij 

huisnummer 44 en het Chaletpark. 

Vanaf half november wordt de weg afgesloten richting 

Dammerweg. Vanaf die datum gaat het tijdelijke pontje 

(3) varen tussen de Klompweg en de Dammerweg. Naar 

verwachting is begin januari 2017 de hele Eilandseweg 

vernieuwd. Dan kunt u weer van de oude pont (1) 

gebruikmaken. 

VAARTIJDEN
De tijdelijke pontjes (2 en 3) varen doordeweeks tussen 

07.30 uur en 16.30 uur. In de weekenden is de Eilandseweg 

steeds open voor alle verkeer. Dan is de ‘oude’ pont (1) 

normaal in gebruik. 

Vragen? Bij de pontjes 1, 2 en 3 komen borden te staan, 

met een telefoonnummer van de schipper. U kunt ook 

contact opnemen met de heer P.C. van der Kruit van 

Mourik Groot-Ammers bv. 

Telefoonnummer: 06 53 69 87 59.

Tijdelijk extra pontjes van  
en naar Nederhorst den Berg
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 5 december 2016
Verschijningsdatum: 18 december 2016

In de vorige editie van de Sleutel2000 heeft 

Rens Ulijn aangegeven dat hij graag zou 

willen zien dat de vragen van de achterklap 

worden beantwoord door Raymond Vonk, 

omdat ie het zo’n sympathieke kerel vindt.  

Vraag van Rens Ulijn: Welke tips geef je aan 

nieuwe Nigtevechters zoals wij om ons zo 

snel mogelijk thuis te voelen in het dorp? 

Rens, erg leuk om te lezen dat je zo positief 

over mij bent!

In de vorige Sleutel2000 staan al veel 

tips. Echter, ik wil je er eentje niet 

onthouden: Neem een passe-partout 

voor de cabaretvoorstellingen in ons 

mooie Dorpshuis! Hier komen, behalve 

Nigtevechters, ook mensen uit de directe 

omgeving dus dat kan de kennissenkring 

nog meer verruimen!

 

Waar moeten de mensen uit het dorp 

je van kennen? De meeste mensen 

zullen mij waarschijnlijk kennen van het 

Nigtevechts Uurtje in de feesttent op 

Koningsdag. Regelmatig mag ik de muziek 

van dit evenement verzorgen voor onze 

fantastische Oranjevereniging! Tevens ben 

ik mede-eigenaar van Groove Graphics. 

Wij ontwerpen, produceren en monteren 

diverse producten gericht op communicatie. 

Hierbij kun je denken aan bestickering of 

(auto)belettering, reclameborden, auto 

wrapping, gevelreclame, gevelbanners en/of 

reclameborden.

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht 

over jezelf vertellen? Sinds 2010 ben ik 

enorm gelukkig getrouwd met Carlinka. 

In november 2012 is onze zoon Etiënne 

na een zwangerschap van 6 maanden stil 

geboren. De drang om nóg een keer papa 

en mama te worden blijkt sterk: wij staan, 

na een traject van 2 jaar, binnenkort op de 

wachtlijst voor adoptie van een jongen of 

meisje uit Taiwan! Het kan nog wel een 

poosje duren voordat wij zullen afreizen, 

maar het is voor ons een geweldig gevoel 

dat dit waarschijnlijk gaat lukken! Hij/zij 

groeit in ons hart!

Wat houdt je bezig in het nieuws? 

De toenemende agressie tussen 

bevolkingsgroepen baart mij zorgen. In zo’n 

mooi en tolerant land als Nederland moet 

het toch mogelijk zijn om vredig met elkaar 

te leven? 

Ook ben ik erg benieuwd of Clinton of 

Trump in het Witte Huis komt en wat dat 

gaat betekenen voor de wereld.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Ons 

eigen heerlijke huis en tuin! Onze tuin is 

gelegen op het zuidwesten waardoor we 

er in de zomer heerlijk kunnen vertoeven. 

Na een stukje met gezelschap te hebben 

gevaren doen wij lekker de BBQ en de 

muziek aan. Een koud biertje erbij en 

genieten maar!

Achterklap: Raymond Vonk
Als je één dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan doen. 

Dan zou ik  originele oude Franse bankjes 

bij de Jeu-de-boules baan laten neerzetten. 

Verder zou ik op een aantal plekken in het 

dorp elektrische laadpalen laten plaatsen, 

zodat er niet overal stroomsnoeren op de 

stoep liggen, met alle gevaren van dien.

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en 

waarom? Aan Robert Hagen. Robert 

woont al jarenlang met zijn gezin in ons 

dorp. Ik ken hem privé EN zakelijk. Hij is 

een gezellige en fijne gesprekspartner en 

volgens mij ook een hele leuke papa!

Welke vraag wil je die persoon graag 

stellen? Robert, je komt oorspronkelijk uit 

Weesp. Waarom heb je destijds de stap naar 

Nigtevecht gezet?
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