
Toen vorig jaar de beschoeiing van de sloot langs de Garstenstraat 

werd vervangen kreeg Erik Roukens een idee. Hij dacht aan 

de archeologische vondst van een boomstamboot in 1987 op 

die plek; recht tegenover huisnummer 51. Niet alleen moest 

voorkomen worden dat de boot door deze werkzaamheden zou 

worden beschadigd; ook moest er een informatiebord bijkomen 

en een herkenbare plek in de vorm van lage struiken. 

Na de vondst in 1987 is besloten de boot in de grond beschermd 

te bewaren. Mogelijk als in de toekomst er betere methodes zijn 

de boot verantwoord uit te graven, te conserveren en zichtbaar 

te maken voor publiek zal het uit de bodem worden gehaald.

Tot die tijd blijft het in de Nigtevechtse bodem liggen, waar door 

inspanning van Erik in samenwerking met onder meer Gemeente, 

Groove Graphics en Historische Kring Loenen nu een mooi bord 

bij staat. 

Drs. Peter de Boer, archeoloog bij de omgevingsdienst regio Utrecht 

heeft alle info over de boomstamboot opnieuw geïnventariseerd 

en vervolgens de teksten voor het infobord geschreven. Franko 

Živković-Laurenta, wethouder van de gemeente Stichtse Vecht 

heeft het infobord onthuld door het gouden lint door te knippen 

en het rode doek te verwijderen.

Een mooi initiatief om deze Nigtevechtse historie op deze manier 

te vereeuwigen.

Boomstamboot
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Noeste arbeid
Wat moeten we toch zonder vrijwilligers? Belangeloos in eigen tijd maken en 

repareren en verenigingen ondersteunen. Nee, zonder vrijwilligers zouden veel 

zaken verwateren of komen te vervallen. Zo werden wij er op gewezen dat Jan 

van de Broek de afgelopen weken geheel belangeloos het muurtje bij de Kerk 

heeft gerenoveerd. Zonder zich te laten weerhouden door weer en wind. Met de 

hen kenmerkende glimlach op het gezicht.

Klasse actie Jan! Daar kunnen wij nou van genieten! Dank namens Nigtevecht.  

Het ziet er weer patent uit.

Cabaret:  
De Partizanen, 14 januari in het Dorpshuis

De meeste redactieleden van de Sleutel2000 

zijn niet meer dagelijks op het schoolplein 

te vinden, terwijl dit wel altijd de beste bron 

is om te weten waar in ons Dorp de nieuwe 

Nigtevechtse telgen worden geboren. 

Tweede bron voor ons zijn de roze of 

blauwe ballonnen in het straatbeeld. Maar 

daar alleen kunnen we niet op bouwen.

Om te voorkomen dat één van onze leukste 

items onvolledig wordt, plaatsen we hierbij 

nog een keer de oproep om ons op de hoogte 

te houden van de geboorte van uw dochter 

of zoon. Gewoon door een geboortekaartje 

door de brievenbus van Garstenstraat 7 te 

doen. Dan zorgen wij voor de rest.

De redactie

Geboorte-
kaartjes  
voor in  
de Sleutel

Aan alle nieuwe 
inwoners van 
Nigtevecht - deel 2
In de Sleutel van september stond voor de nieuwe bewoners 

van ons mooie dorp een hartelijk welkom met daarbij de  

10 geboden van Nigtevecht. En daar misten wij één 

belangrijk gebod dat natuurlijk ook geldt voor wie hier al 

heel lang woont: voor de schoolkeuze van je kind(eren) ga je 

natuurlijk langs bij beide scholen die dit kleine dorp rijk is: 

de Flambouw en de Tweemaster. Het is geweldig dat we in 

Nigtevecht kunnen kiezen uit twee goede scholen met een 

heel verschillende signatuur. Beide scholen hebben hun sterke 

kanten, zodat je de school kunt kiezen die het beste past bij 

jouw kind(eren). Ga daarom bij beide scholen langs voor een 

kop koffie en een rondleiding. Laat je informeren over hoe er 

wordt onderwezen, wat de focuspunten zijn van de school en 

of bepaalde aannames kloppen. 

Namens de oudergeleding van de MR van de Tweemaster,

Roos Jurrissen en Leonie van Dijk

Nu de peuters eerder dit jaar hun plek hebben gevonden in 

de Samenwoonschool is de “oude” peuterspeelzaal in het 

Dorpshuis vrij gekomen voor andere activiteiten. Het  bestuur 

van de Stichting Dorpshuis Nigtevecht zoekt naar mogelijkheden 

om deze ruimte weer rendabel te maken.

Bestuur en een aantal betrokken Nigtevechters hebben  

12 november met elkaar gesproken over de mogelijkheid om de 

ruimte te gaan gebruiken voor allerlei kleinschalige activiteiten 

voor- en door inwoners en waarvoor de andere ruimtes van  

het Dorpshuis minder passen. 

Voorbeelden die zouden kunnen ontstaan:  

Ze zijn jong, snel en heel grappig: De 

Partizanen. Strak in het pak en begeleid 

door een gelikt elektropopdeuntje heten 

Thomas Gast en Merijn Scholten het 

publiek welkom in het kleine gekke landje 

Partizanië, 'een vreemde wereld die toch 

ook heel vertrouwd voelt'. Hun voorstelling 

is een grappige en vlot gecomponeerde 

voorstelling waarmee ze opnieuw laten zien 

een geheel eigen stijl te hebben waarmee 

ze de zaal volledig plat kunnen spelen. Een 

snelle stroom van absurdistische sketches die 

allemaal raak zijn, dialogen die inhaken op 

trends, hypes en omgangsvormen, dit alles 

flitsend omlijst met video, licht en muziek. 

Een lollig concept waarmee ze commentaar 

leveren op de terreur van opdringerige 

verkopers en doorgeslagen keuzevrijheid. 

Slimme lolligheid gehuld in strakke jasjes. 

Verplichte kost voor wie cabaret een warm 

hart toedraagt. Geen stijve, plichtsgetrouwe 

kleinkunst, maar muziek van de 21ste eeuw. 

De Partizanen durven alles en iedereen 

belachelijk te maken, inclusief henzelf, en 

maken cabaret niet groter (maar ook zeker 

niet kleiner) dan het is.

Het NRC gaf een **** recensie: “Welkom 

in Partizanië is een vlotte, lachwekkende, 

surrealistische sketchshow”. 8Weekly gaf 

zelfs een ***** recensie: “Als je er dan 

toch voor kiest niks zinnigs te zeggen, daar 

bewust mee aan de slag gaat en vervolgens 

met sketches komt die allemaal raak zijn; 

ja, dan ben je als cabaretduo De Partizanen 

heel goed bezig”.

De entree is € 20,-. Aanvang 20:30 uur. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Attent,  

bij de bakker en in de Dorpsstraat 3. 

Telefonisch kunnen kaarten gereserveerd 

worden op nummer 0294-252506. E-tickets  

op www.cabaret-nigtevecht.nl. Ook een 

leuk cadeau voor de Kerstdagen.  

•  Openstellen voor een kop koffie 

•  Kinder-/ verjaardagpartijtjes

•  Repaircafé

•  Gemeentelijk informatieloket

•  Brei/handwerkclub

•  Rechtsbijstand winkel

•  Workshops     

•  Voordrachten / lezingen

•  Mini-bibliotheek

•  Cursus activiteiten

•  Enz.

Er zal een vorm gevonden moeten worden om het maande-

lijks huurbedrag te genereren, toekomstige gebruikers in te 

plannen en gebruikers te helpen. Hierbij kunnen betrokken 

inwoners, bestuur en beheerder ondersteunen.

Als we de oude peuterspeelzaal willen omvormen tot een 

‘Dorpskamer’ voor Nigtevecht zullen we met een groot aantal 

dorpsgenoten onze schouders er onder moeten zetten. Als 

bestuur en aanwezige inwoners zijn we enthousiast om samen 

deze uitdaging aan te gaan, nu u nog.

Laat ons weten hoe u hierover denkt via mail aan de beheerder 

van het dorpshuis: alfred@dorpshuis-nigtevecht.nl of per brief 

naar Jhr. Huydecoperstraat 1, 1393 NV Nigtevecht.

Dorpskamer
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Ook dit jaar is het weer de bedoeling dat Daan Hartog, 

die er alweer een aantal jaar trouw voor zorgt dat de 

Sleutel2000 bij u thuis wordt bezorgd, bij u langskomt 

met de eindejaarskaartjes. Wij zouden u wederom graag 

om een bijdrage willen vragen voor de bezorging van de 

Sleutel, waarbij uiteraard weer 50% van de opbrengst zal 

worden geschonken aan een goed doel. Dit jaar hebben we 

gekozen voor een lokaal goed doel: onze voetbalvereniging 

DOB (Door Oefening Beter), aangezien wij vinden dat 

het heel waardevol is om een lokale, laagdrempelige 

voetbalvereniging in Nigtevecht te hebben en te houden, 

waar de jongste jeugd maar ook de 18-plussers uit Nigtevecht  

lekker kunnen sporten. DOB bestaat al sinds 1947, heeft dus 

een jubileumjaar voor de boeg, en kan momenteel wel een 

steuntje in de rug gebruiken.

Wij danken u namens onze bezorger en namens DOB bij 

voorbaat voor uw gift en willen u hierbij alvast een heel mooi, 

liefdevol en gezond 2017 toewensen!

De redactie

Eindejaarskaartjes



 

 

Opbrengst 
sponsorfietstocht 
voor Mission 
Schools Pakistan
De fietstocht ging 21 mei 2016 van Nigtevecht naar de Zaanse 

Schans en weer terug, totaal 105 km. Jan Griffioen, Henny 

van Emmerik, Hugo de Vos en Eveline van der Roest fietsten 

hiermee € 1308,90 bij elkaar voor onder andere schoolboeken, 

schoolmaterialen, naaimachines en stoffen. Wilde Ganzen zal 50% 

premie geven op het totaal ingezamelde bedrag. Zo wordt iedere 

euro € 1,50 waard! Van de benodigde € 4137,= is er nog maar  

€ 1361,10 nodig. 

De Mission Schools in Pakistan geven al 15 jaar goed en gratis 

onderwijs aan kinderen van arme gezinnen om hen zo betere 

toekomstkansen te bieden. Daarnaast krijgen meisjes en vrouwen 

de mogelijkheid te leren lezen en schrijven en een eigen bedrijfje 

te starten door middel van naailessen.

Onderwijs is vooruitgang. U kunt nog steeds geven. 

Helpt u mee? NL87 RABO 0333 8195 27, Stichting Asian Care,  

Krimpen aan de Lek, o.v.v. ‘Fietssponsortocht Scholen Pakistan’

Namens de kinderen en (jonge) vrouwen alvast 'shukriya!', 

bedankt!

Meeschrijvers gezocht
De Sleutel 2000 is ruim 16 jaar geleden begonnen als een Dorpskrant ‘voor en door 

Nigtevechters’. Dat verzorgen wij als schrijvende redactie natuurlijk met veel liefde. Wat 

we ook leuk vinden is als u zelf eens de pen ter hand neemt, of achter de laptop of Mac 

uw verhaal kwijt wilt. Over uw Nigtevechtse vereniging, de gezellige zondagochtenden 

bij de speeltuintjes met de kinderen of over iets anders wat u bezig houdt. 

Wij laten u daarin vrij. Het is niet de bedoeling dat het een verkapte bedrijfsadvertentie 

wordt of een klaagmuur, maar iets wat een mooie aanvulling is op onze kopij.  

Interesse? Schiet één van ons maar eens aan. Of stuur een berichtje naar  

info@sleutel2000.nl . Dan drinken we er een keer een kop koffie op.

De redactie

Wandel langs 
het kerstverhaal 
tijdens de 
Lichtjestocht 2016!
Op 22 december 2016 organiseert CBS De Flambouw in 

Nigtevecht weer een lichtjestocht. Vanaf 18.30 uur kunnen alle 

kinderen, samen met hun ouders, opa, oma of andere bekenden, 

een bijzondere wandeling maken langs 10 beroemde taferelen 

uit het kerstverhaal. De sprookjesachtige tocht wordt verlicht 

met honderden kaarsjes. 

De wandelroute van ongeveer 1,5 - 2 km begint bij de 

samenwoonschool en voert via Petersburg, Oostzijdsestraat, 

door het ‘parkje’ naar de Dorpsstraat. Vervolgens gaan we 

verder via de Nieuweweg en de Jhr. Huydecoperstraat en door 

naar de Ambachtsheerensingel. Via Klein Muiden en een stukje 

van de Garstenstraat eindigt de route dan bij de school. We 

zorgen ervoor dat er na afloop bij de school voor iedereen wat 

lekkers klaar staat. Lijkt het u leuk deze echte kerstsfeer ook 

mee te maken, maar heeft u geen kinderen op de Flambouw? 

Dat kan, de lichtjestocht is bedoeld voor alle kinderen! Stuur 

een mail naar mschweppe@vechtstreekenvenen.nl. U krijgt 

dan een startbewijs met tijd. We starten in groepen om 

opstoppingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Het is op de avond zelf ook nog mogelijk om aan te sluiten, 

maar om te grote groepen bij de taferelen te voorkomen 

vinden we het fijn als u zich aanmeldt. We hopen u te zien op 

22 december!

Mirjam Schweppe, CBS de Flambouw

P.S. Woont u langs de route, dan zou het fijn zijn als u een 

lantaarn, vuurkorf of lichtje in uw tuin aansteekt. Daar wordt 

de route nog gezelliger van.

Dank u Sinterklaasje!
Wat was het weer een gezellige boel tijdens de Sinterklaas intocht en 

voorstelling 19 november jl. Wij willen graag via deze weg alle sponsoren  

(op welke manier dan ook) en de Nigtevechter zelf hartelijk bedanken voor  

de bijdragen die zijn geleverd. Wij hopen dat er volgend jaar weer gul  

gegeven wordt zodat we deze gezellige dorpstraditie kunnen voortzetten! 

Het Sinterklaascomité 

Kortgeleden heeft Spar Nederland besloten om de Attent formule langzaam uit te 

faseren. In 2020 zullen er geen winkels meer zijn onder de Attent formule in Nederland. 

Dat geldt ook voor onze eigen Attent. Dit hoeft geenszins te betekenen dat de winkel 

op korte termijn dicht gaat. Hans “van de Spar”, zoals wij hem al jaren noemen, is nog 

steeds een enthousiaste ondernemer en doet dit werk omdat hij het echt leuk vindt. En 

je kan altijd nog thuis op de bank gaan zitten, tenslotte (zijn eigen woorden). 

Wel is belangrijk dat nieuwe en oude bewoners een deel van hun boodschappen bij 

onze buurtsuper blijven doen. Want een omzetdaling van 40% in de afgelopen jaren 

is de winkel niet in de koude kleren gaan zitten. Niks staat ons ook in de weg, er zijn 

bijvoorbeeld heerlijke verse producten te krijgen, zoals het brood en gebak, de bloemen 

en het kaasassortiment uit de Centrale markthallen van Amsterdam. 

Op zaterdag voor Kerst serveert de Attent voor alle bezoekers warme chocomelk. 

Tot dan!

De redactie

En hoe nu 
verder met 
de Attent?
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Praktijk 
Pauwenveer
Met de start van Praktijk Pauwenveer is 

Nigtevecht weer een bedrijf rijker. Je kunt 

bij deze praktijk terecht voor begeleiding 

bij rouw, echtscheiding of een andere 

verliessituatie. Wat houdt deze begeleiding 

in? Door gesprek, opdrachten en creatieve 

werkvormen kom je op verhaal en kun 

je gedachten en gevoelens (leren) uiten. 

Zowel kinderen, tieners en jongeren als 

volwassenen zijn hartelijk welkom. 

Andere onderdelen van dit werk zijn 

het geven van workshops op scholen, 

vereniging, bedrijf of kerk. Of het 

vormgeven van een afscheidsbijeenkomst. 

 Ik volgde mijn opleiding tot verlies-

begeleider bij het Expertisecentrum Land 

van Rouw en ben ook werkzaam als 

predikant in ons dorp. Meer informatie 

vindt u op www.pauwenveer.nl 

Hartelijke groet, 

Arie de Winter

Kerstloop
Voor de hardlopers en snelwandelaars 

van Nigtevecht is er op 21 december een 

Kerstloop van kerk tot kerk. Om 19.45 uur 

is de start bij de Dorpskerk van Nigtevecht, 

waarna we de Vecht oversteken met de pont, 

die voor deze gelegenheid sfeervol verlicht 

zal zijn. De loop gaat naar de Willibrordkerk 

te Nederhorst den Berg, waar gelegenheid is 

om even ‘stil te staan’, door middel van het 

aansteken van een kaarsje. Bij terugkomst 

in Nigtevecht sluiten we af met een drankje. 

Sportief en liefhebber van sfeer? 

Meld je dan aan voor deze 5,5 kilometer 

Kerstloop bij: dsariedewinter@gmail.com of 

06-17540812 

Groet, 

Arie de Winter



Wie mooi wil zijn 
moet pijn lijden
En zo moeten we er maar over denken bij de overlast die we momenteel 

ondervinden van de werkzaamheden aan de entree van ons dorp. De eerste 

twee fases van de herinrichting zijn nu bijna afgerond en er zijn 2 gelijkwaardige 

verhoogde kruisingen gecreëerd ter hoogte van de Korte Velterslaan en de 

Vreelandseweg. De verhoogde rijbaanafscheiding geeft de indruk dat de weg 

smaller is waardoor de weggebruikers zich hopelijk aan de 30 km/uur gaan 

houden op de Kanaaldijk-Oost.

In het nieuwe jaar zullen de werkzaamheden aan de oostkant van Vechtbrug 

plaatsvinden in fase 3 en fase 4. Allereerst gaat men vanaf 9 Januari 2017 ’s avonds 

en ’s nachts werken aan een verhoogde gelijkwaardige kruising tussen Kanaaldijk-

Oost, Dorpsstraat en Raadhuisstraat. De werkzaamheden zijn van 20.00 tot 6 uur 

in de ochtend. De planning is dat dit tot dinsdag 17 Januari duurt. 

De laatste fase 4 zijn werkzaamheden aan de Raadhuisstraat beginnend op 

woensdag 18 januari. Het gedeelte vanaf Kanaaldijk-Oost tot de kruising bij 

Ambachtsherensingel-Jonkheer Huydecoperstraat wordt dan heringericht. Het 

dorp is dan bereikbaar via de Dorpsstraat. Als alles volgens planning gaat (ijs en 

weder dienende)  hebben we vanaf maandag 6 Februari een nieuwe dorpsentree. 

Het doet even pijn, maar dan krijgen we waarschijnlijk iets moois terug.

De gemeente heeft de werkzaamheden gepubliceerd via de link  

www.stichtsevecht.nl/inwoners/wegwerkzaamheden_42689. Mocht dit niet 

duidelijk voor u zijn kunt u vragen stellen aan Kees-Jan Arens van Stichtse Vecht. 

kees-jan.arens@stichtsevecht.nl of bellen 140346. 

Pop-up store  
in Nigtevecht
Eindelijk een hippe pop-up store in Nigtevecht…en wat 

werd er verkocht…juist…pepernoten! De leerlingen van 

de bovenbouw van de Flambouw in Nigtevecht richtten 

deze tijdelijke winkel op voor een project in Zuid Sudan van 

ZOA Nederland. Sinds 2003 kent de regio Darfur in Sudan 

gewelddadige conflicten tussen Arabische en Afrikaanse 

bevolkingsgroepen. Miljoenen sloegen op de vlucht. Sinds 

2004 helpt ZOA met noodhulp en wederopbouw, met veel 

aandacht voor water en onderwijs.

De pop up winkel was de hele week open. Een aantal 

leerlingen van de bovenbouw deden al vloggend verslag van 

deze bijzondere activiteit. De opbrengst was maar liefst 920 

euro, waarvan 300 euro winst voor ZOA.

De redactie

Innigtevecht.nl  
gaat stoppen
De webmaster van innigtevecht.nl gaat ermee stoppen. Daarom  

de vraag: Is er iemand die dit webadres gratis wil overnemen?  

Mail dan naar teebee@kpnmail.nl.

Truus Brouwer

Afscheid van  
de Sleuteltjes
Verandering hou je niet tegen. En dat is maar goed ook. In onze 

beginjaren werd nog gretig gebruik van het ‘Sleuteltje’. Een korte 

advertentie waar een te klein geworden fiets voor zoonlief of 

een paar schaatsen van de hand werd gedaan. Ondertussen heeft 

dat fenomeen plaats gemaakt voor ‘Marktplaats’. Of dichter bij 

huis de Facebook pagina ‘Gratis of te koop in Nigtevecht’. Dus 

zwaaien we naar een oude traditie. Tijd en ruimte voor nieuwe 

zaken in uw vertrouwde, papieren Dorpskrant. Tot ook wij naar 

Blendle verhuizen.

De redactie

Er komt toch geen laadpaal voor elektrische voertuigen op de 

Garstenstraat.  De aanvraag is ingetrokken en zonder aanvraag 

legt de gemeente geen e-laadplaatsen aan. Misschien kunnen 

we bij deze de gemeente oproepen een e-laadplaats aan te 

leggen op de parkeerplaats voor de samenwoonschool? Of 

ergens anders in het dorp?

De redactie

Toch geen 
laadpaal…

 

Opvolging	gezocht!	
	
Op	22	november	heeft	de	voorzitter	van	KWF	Stichtse	Vecht,	Lieneke	Koot,		afscheid	genomen	van	onze	
district-coördinator	van	Nigtevecht	Nel	Otten.		Ruim	20	jaar	heeft	Nel	zich	ingezet	als	organisator	van	de	
KWF-collecte	in	Nigtevecht.	Naast	district-coördinator	is	Nel	al	meer	dan	40	jaar	collectant	voor	het	KWF.	
Onze	waardering	voor	Nel	is	dan	ook	erg	groot!		
De	collecte	van	2016	heeft	Nel	samen	met	haar	beoogd	opvolgster	geregeld	maar	helaas	kan	deze	persoon	
door	privé-omstandigheden	het	stokje	alsnog	niet	overnemen.		
	
Daarom	is	het	KWF	op	zoek	naar	een	district-coördinator	voor	Nigtevecht.	Als	district-coördinator	regelt	u	
de	collecte	voor	het	KWF	in	Nigtevecht,	deze	vind	jaarlijks	plaats	in	de	eerste	week	van	september.	De	
werkzaamheden	vinden	dan	ook	rondom	deze	periode	plaats.	Het	bijhouden	van	de	collectanten-
administratie,	het	bellen	en	regelen	van	collectanten	en	het	tellen	van	de	collectegelden	zijn	taken	die	u	
uitvoert	als	district-coördinator.		Interesse	in	deze	functie?	Neem	contact	op	met	het	bestuur	van	KWF	
Stichtse	Vecht	via	KWFstichtsevecht@gmail.com.	
	

	

 

Op 22 november heeft de voorzitter van KWF Stichtse Vecht, 

Lieneke Koot,  afscheid genomen van onze district-coördinator 

van Nigtevecht Nel Otten.  Ruim 20 jaar heeft Nel zich ingezet 

als organisator van de KWF-collecte in Nigtevecht. Naast district-

coördinator is Nel al meer dan 40 jaar collectant voor het KWF. 

Onze waardering voor Nel is dan ook erg groot! 

De collecte van 2016 heeft Nel samen met haar beoogd 

opvolgster geregeld maar helaas kan deze persoon door privé-

omstandigheden het stokje alsnog niet overnemen. 

Daarom is het KWF op zoek naar een district-coördinator voor 

Nigtevecht. Als district-coördinator regelt u de collecte voor het 

KWF in Nigtevecht, deze vind jaarlijks plaats in de eerste week 

van september. De werkzaamheden vinden dan ook rondom deze 

periode plaats. Het bijhouden van de collectanten-administratie, 

het bellen en regelen van collectanten en het tellen van de 

collectegelden zijn taken die u uitvoert als district-coördinator.  

Interesse in deze functie? 

Neem contact op met het bestuur van KWF Stichtse Vecht via 

KWFstichtsevecht@gmail.com.

Hoe is het 
eigenlijk met… 
Sonja  
van Hout?
Velen kennen Sonja vanwege haar  broer 

en haar man Co. En onlangs is ze met een  

boek in het nieuws gekomen. Echt goed 

hebben Nigtevechters haar niet leren 

kennen in de tijd dat ze hier woonde.

Sonja, hoe is het met je? Ach wat zal ik 

zeggen het ken beter, maar dat kennen de 

mensen zich wel voorstellen. Daar hoef ik 

niet veel verder over uit te wijden. 

Waar ben je tegenwoordig te vinden en hoe 

is het leven daar? Tja, dat weten de meeste 

mensen ook wel. Ik verblijf op verschillende 

plaatsen in Nederland en verdoe mijn  

tijd met gesprekken met advocaten, 

journalisten en met mijn zus. Ik probeer een 

zo normaal mogelijk leven te leiden zonder 

dat mensen me kennen.

Verlang je stiekem nooit terug naar ons 

mooie dorp? Een volmondig ja. Dat is de 

enige reden dat ik op jullie interview verzoek 

ben in gegaan. Nigtevecht was een top tijd! 

Ik vond het heerlijk om via de plank over de 

sloot de polder in te wandelen en dan bijna 

door te lopen tot Weesp. Of ’s avonds lekker 

trimmen op de Klompweg. Een heerlijke  

tijd was het. Mijn man kon ik altijd vrij 

eenvoudig in het dorp vinden in een  van 

de 2 kroegen. Ik heb ook nog een tijdje 

gevolleybald maar dat was geen sport 

voor mij. De nazit was wel gezellig in het 

Dorpshuis. Jammer vond ik wel dat er maar 

weining winkels waren in het dorp, verder 

was het wel lekker rustig. Een gelukkige tijd.

Opvolging gezocht!
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 8 februari 2017
Verschijningsdatum: 22 februari 2017

In deze editie van de Sleutel worden de 

vragen van de achterklap op verzoek van 

Raymond Vonk beantwoord door Robert 

Hagen.

Vraag van Raymond aan Robert: 

Robert, je komt oorspronkelijk uit Weesp. 

Waarom heb je destijds de stap naar 

Nigtevecht gezet? Ik was 24 en zocht 

simpelweg een koophuis en vond dat op 

de Ambachtsheerensingel in Nigtevecht. 

Dichtbij Weesp, dichtbij mijn werk, op een 

plek die lekker rustig is; dat waren eigenlijk 

de belangrijkste overwegingen. Ik moet 

eerlijk bekennen dat ik Nigtevecht en haar 

inwoners pas een beetje heb leren kennen 

sinds Ria, mijn vrouw, hier is komen wonen. 

Destijds is het geen bewuste keuze geweest. 

Waar moeten de mensen uit het dorp je van 

kennen? Tja goede vraag. Ik heb een aantal 

keer met m’n hoofd in het Weespernieuws 

en de B2B gestaan. HAGEN is bijvoorbeeld 

een aantal jaar geleden tot Onderneming 

van het jaar gekozen, en 2 jaar geleden heb 

ik een Financieel Gezond Award uitgereikt 

gekregen van landelijk kredietverzekeraar 

Graydon en dat heeft ook de krant gehaald. 

Afgelopen maand was mijn bedrijf nog te 

zien in RTL transportwereld, maar verder 

ben ik zelf niet zo zichtbaar. Ik maak lange 

werkdagen en ben niet actief betrokken 

bij een school, vereniging of commissie. 

Mensen kennen misschien eerder mijn 

vrouw Ria of één van onze kinderen; 

Willem, Rosalien en Isabel. Maar als je op de 

Ambachtsheerensingel een vent ziet lopen 

op werklaarzen met een zwarte Hagen-jas 

en het zand nog aan z’n kleding dan ben ik 

dat allicht. 

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht 

over jezelf vertellen? Ik ben geboren en 

getogen in Weesp op de Utrechtseweg 

aan de Vecht. Mijn ouders hadden een 

zand- en grindhandel, en het bedrijf 

was naast het huis. Als jongetje was ik 

dus enerzijds altijd druk met zwemmen, 

vlotten bouwen, bootjes en watersport. 

Anderzijds zat ik dagen in de zandhopen 

te spelen en rommelen en verkocht ik 

kinderkruiwagentjes zand en grind aan 

buren en bekenden. Een geweldige 

jeugd! Tien jaar geleden heb ik het bedrijf 

overgenomen en uitgebreid. Ik verdien 

dus nog steeds mijn geld met de handel 

in zand, grind en inmiddels ook KOMO 

gecertificeerd beton. Met ons eigen wagen- 

en machinepark transporteren en verwerken 

we de boel voor onze opdrachtgevers. Het 

bedrijf is gevestigd naast brug ‘De Uitkomst’ 

in Weesp en heet, hoe verrassend, HAGEN. 

Verder nog belangrijk om te melden; als 

iemand aan de Vecht woont en zijn huis  

wil verkopen… Bel mij! Ik gun mijn kinderen 

graag het plezier van het aan het water 

wonen. 

Wat houdt je bezig in het nieuws? Dat 

varieert met de tijd. Het geweld in Syrië, 

de verkiezing van Trump, de financieel 

zorgelijke positie van grote aannemers 

als Heijmans, maar ook de acties van Max 

Verstappen in de Formule 1.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? 

Ik vind vooral de vechtoever mooi; de 

klompweg, het pontje. De Vreelandseweg 

kan daarentegen wel een opknapbeurt aan 

de oeverzijde gebruiken.

Als je één dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan doen? 

Nigtevecht is mijn inziens een hartstikke leuk 

dorp met sociale, gezellige mensen, dus ik 

Achterklap: Robert Hagen
heb geen dringend plan van aanpak voor 

handen.

 Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en waarom? 

Ronald Samplonius woont tegenover ons. 

Ronald is een hardwerkende, servicegerichte 

fietsenmaker met een mooie zaak in Alphen 

a/d Rijn. Daarnaast is hij ook fietsenmaker 

van Nigtevecht. Te pas (en onpas) zet men 

kapotte fietsen bij hem in de tuin en hij 

repareert het, al is het in zijn avonduren. 

Welke vraag wil je die persoon graag 

stellen? Ronald, hoeveel fietsen verkoop je 

ongeveer op jaarbasis en heb je nog wat aan 

je ‘Nigtevechtse achterban’ qua handel?
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