
Oud en nieuw is een avond waar we 

eigenlijk allen naar uit kijken. Gezellig in 

huiselijke kring of bij vrienden met een 

oliebol, appelflap, een glas champagne… 

Het traditionele  vuurwerk mag natuurlijk 

hierbij niet ontbreken! Wel jammer dat het 

vuurwerk wordt gebruikt waarvoor het echt 

niet is bedoeld.

Op 1 januari 2017 was het druk op “de 

Nigtevechtse sociale media”. Met verbazing 

heb ik, en met mij vele dorpsgenoten, 

kennis genomen van de vernielingen die zijn 

aangericht in het dorp. Met name rondom 

de speeltuin. Kijkend naar de schade praat 

je niet over een legaal rotje…

Daarnaast kwam de brandweer s’ nachts nog 

in actie voor een brand in een vuilcontainer 

bij de nieuwe school. Ondanks dat deze is 

afgesloten met een slot ging de fik erin. 

Zoiets gaat natuurlijk niet vanzelf branden. 

Dergelijke schade kost ons als samenleving 

veel geld en bovenal het plezier wat de 

kleine kinderen hebben is ontnomen. Een 

nieuw speeltoestel zal nog wel op zich laten 

wachten.

Nu doen vele vrijwilligers van o.a. DOB, 

de Oranjevereniging zo hun best de jeugd 

het naar het zin te maken en als je nu ziet 

wat voor schade er is aangericht. Dergelijke 

vernielingen moeten we niet toestaan; het 

moet stoppen!

Het kan er bij mij niet in en ik mag hopen 

dat u als lezer, ouder en onze kinderen er 

net zo over denken.

Henk de Bruin

De reactie van Henk de Bruin, onze 

brandweercommandant, staat niet 

op zichzelf. De verontwaardiging van 

vele Dorpsgenoten op Facebook en 

in gesprekken op straat loog er niet 

om. Ook de ijsvereniging haalde RTV 

Utrecht nadat een paar kwajongens 

de vloer van de ijsbaan beschadigden, 

waardoor de ijspret voor onze 

dorpsjeugd met een paar dagen 

moest worden uitgesteld.

Een heksenjacht naar de daders is niet 

onze bedoeling en al helemaal niet 

ons werk. Dat diegenen die vuurwerk 

afsteken niet de troep laten liggen, 

maar gewoon opruimen is geen 

verdienste, maar normaal. Al is het op 

1 januari na het uitslapen van de roes 

van de champagne. 

We gaan richting de verkiezingen, 

waar links en rechts met ‘normen, 

‘waarden’ en ‘normaal doen’ als 

thema kiezers gaan proberen te 

winnen. Wij bedrijven geen politiek, 

maar stellen alleen maar de vraag 

waar kwajongensstreken ophouden 

en vandalisme begint. En hopen dat 

diegenen die dit op hun geweten 

hebben zichzelf dezelfde vraag 

stellen. Los van de rekening die we 

met zijn allen betalen komt het de 

leefbaarheid in ons doorgaans rustige 

dorp niet ten goede. En dat is zonde. 

Erg zonde.

De redactie

Vernielingen 
in het Dorp

Verbaasd, niet nodig, 
zinloos, jammer, 
kinderachtig, flauw…
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Eindelijk weer wat voortgang op de gronden van de voormalige Tweemaster! 

In september vorig jaar bracht de gemeente naar buiten dat er op de 

Raadhuisstraat verontreinigde grond aangetroffen was en dat daarom de bodem 

eerst gedeeltelijk gesaneerd diende te worden. In de week van 13 februari is 

er daarom begonnen met het tijdelijk verwijderen van de bovenste grondlaag, 

om vervolgens de verontreinigde laag weg te halen en deze permanent af te 

voeren. Bij het verschijnen van deze editie van Sleutel2000 zal ook inmiddels de 

afgevoerde grond weer aangevuld zijn met nieuwe en de tijdelijke verwijderde 

laag weer teruggeplaatst zijn, zo snel kan dat gaan. Binnenkort zal de gemeente 

informeren over de planning m.b.t. de aankomende bouwwerkzaamheden.

Tot op de bodem

Repair café 
Weesp
Dorpsgenoot Henk Brinkman wees 

ons op het Repair Café in Weesp. Een 

mooi initiatief om niet meer werkende 

apparatuur niet zo maar weg te 

gooien, maar om het na reparatie nog 

een tijdje mee te laten draaien. Wel zo 

goedkoop en beter voor het milieu.

Ook Nigtevechters zijn welkom in 

Weesp in de Wintertuin om hun 

apparatuur nieuw leven in te blazen 

met hulp van aanwezige technici. 

Stiekem zien wij er wel een mogelijke 

activiteit in ons eigen dorp in. Maar 

indien gewenst is de weg naar Weesp 

zeker niet ver. 

De redactie

Tijd voor wat meer reuring in het 

dorpscentrum met de Dorpskamer. Zie 

je het al voor je, een gezellige plek om 

samen te komen en je kind te laten 

spelen op de opgeknapte speelplaats 

aan de Dorpskamer? Waar je een kopje 

koffie of thee kan drinken en een balletje 

kunt gooien op de Jeu de Boules baan. 

Dit is één van de ideeën die wij graag willen 

realiseren. Met onder andere een gezellig 

terras waar men een kopje koffie of thee 

kunt drinken. Binnen willen wij ruimte 

bieden voor een kleinschalige bibliotheek, 

zodat je daar een boek kan komen lenen en 

je zelf oude boeken daar  kunt neerzetten. 

Wat we met de Dorpskamer willen 

bereiken is: mensen met elkaar in contact 

brengen door er kleinschalige activiteiten 

te organiseren, als: lezen, breien, repair, 

muziek, een pop-up store creëren of door 

het in te richten als vergaderruimte, ruimte 

voor kinderpartijen of verjaardagen, 

evenals een computercursus starten 

of helpen bij elkaars administratie. 

 

Ook zouden wij  van ‘Omzien naar elkaar’ 

(www.omzieninnigtevecht.nl) er graag 

een inloopspreekuur willen beginnen. En 

er zou een gemeentelijk informatieloket 

kunnen komen waar men bijvoorbeeld zijn 

paspoort en rijbewijs kan laten vernieuwen. 

Daarom zoeken we vrijwilligers die dit 

soort projecten op zich willen nemen.

 

Alles is mogelijk en iedereen is welkom 

om er een activiteit te organiseren. Omdat 

er wel huur betaald moet worden zijn 

wij op zoek naar een gunstige oplossing 

zodat men voor een schappelijk bedrag 

gebruik kan maken van de Dorpskamer.                                                                                                              

Voor vragen kunt u terecht bij Alfred: 

alfred@dorpshuis-nigtevecht.nl.  

U kunt u aan melden of voor ideeën  

terecht bij Patty : pwpronto@icloud.com.  

Per post: Dorpshuis Nigtevecht, Jhr. 

Huydecoperstraat 1, 1393NV Nigtevecht.

Dorpskamer Nigtevecht:  
op zoek naar vrijwilligers!
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 Cabaret:
25 maart Patrick Laureij  
in het Dorpshuis.  
Inschrijven voor het  
nieuwe cabaretseizoen  
plus after party!
Patrick Laureij komt 25 maart naar Nigtevecht. Theo Maassen 

noemt hem ‘een extreme combinatie van gevoeligheid en 

stoerheid in één persoon’. Patrick Laureij gaat in de Ziggo 

Dome het voorprogramma van Anouk verzorgen tijdens de 

concerten op 24, 27 en 31 mei. 

Zaterdag 25 maart kan er weer ingeschreven worden voor 

het nieuwe cabaretseizoen. De inschrijflijsten liggen weer 

klaar op deze avond. Als u niet in de gelegenheid bent 

om in te schrijven kunt u mailen bgoes@goesconsult.nl, of  

bel op 252506. Vermeld naam, aantal en uw telefoon- 

nummer. De vijf voorstellingen voor het seizoen ‘17 – ‘18   

worden 25 maart bekend gemaakt en natuurlijk ook op 

www.cabaret-nigtevecht.nl. 

Na afloop van de voorstelling van Patrick Laureij is er de 

traditionele After Party! Het Draagbaar Radio Orkest komt 

spelen. Een elegant vrolijk kwartet, in klassiek cocktailtenue, 

met lieflijke musiciennes en charmante muzikanten.

De toegang is geheel vrij met dank aan de sponsoren: 

De Gaasper Camping in Amsterdam, Kees Neervoort 

(bouwmanagement), Compromis Tankvaart bv (Ronald 

Sijbesma), Het Vechtse Verbond (Mieke Hoek), Pauline 

Hoogland (osteopaat, tegenwoordig  werkzaam in 

Amsterdam), Henri Schoonhoven (cv’s, badkamers en 

dakbedekking) en Alfred Kersbergen (beheerder Dorpshuis). 

De after party begint rond 22.00 uur. 
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Terwijl deze woorden aan het papier worden toevertrouwd, 

worden met een schuin oog diverse “weerpluimen” in 

de gaten gehouden. Zou deze tweede vorstperiode voor 

voldoende ijsdikte kunnen zorgen? Een gure Oostenwind 

geeft gevoelstemperaturen tot ruim onder het vriespunt. 

Echter voor de vorming van een dikke laag ijs blijft het kwik 

teveel rond ’t vriespunt hangen. Gelukkig hebben we in elk 

geval een tweetal dagen, weliswaar beperkt, de ijsbaan 

open kunnen laten zijn voor onze lagere schooljeugd en een 

avondje ijshockey voor een groep enthousiaste jongeren. 

Die twee dagen pakt Koning Winter ons niet meer af. Mocht 

’t bij die twee dagen ijspret blijven dit jaar, en daar lijkt ’t 

sterk op, dan laten wij ons niet weerhouden om toch de 

nieuwe Koek&Zopie feestelijk in te wijden. 

Het bestuur van ijsvereniging De Korte Baan nodigt alle 

schaatsliefhebbers en allen die onze ijsvereniging een 

warm hart toedragen bij deze dan ook van harte uit om 

op zaterdag 11 maart om 16:30uur gezamenlijk de nieuwe 

Koek&Zopie feestelijk voor ’t eerst in gebruik te nemen 

bij de ijsbaan. Uiteraard zullen warme chocolademelk en 

glühwein niet ontbreken. Er worden passende activiteiten 

georganiseerd voor jong en oud.  

www.ijsvereniging-nigtevecht.nl

           @DeKorteBaan

Met sportieve groet,

IJsvereniging De Korte Baan

Feestelijke inwijding  
Koek & Zopie  
De Korte Baan 
op zaterdag 11 maart



Varkenruggen, vertraging 
en onduidelijkheid
Met vertraging komt de nieuwe dorpsentree langzaam tot stand. Het eerste gedeelte 

vanaf Loenen tot aan de brug is volgens planning verlopen, maar daarna heeft het 

koude weer de boel in de war gegooid.

De overlast die we als dorp hebben ondervonden is beperkt gebleven tot een 

aantal dagen in plaats van de geplande weken. En het lijkt er op dat de snelheid 

van het doorgaande verkeer naar beneden gaat door de nieuwe verkeersdrempels, 

wegafscheidingen en gelijkwaardige kruisingen.

Toch zijn er een aantal zaken die aandacht vragen. Allereerst is het nog niet duidelijk 

voor iedereen wie er voorrang heeft. Heeft rechts voorrang of heeft de doorgaande 

kanaal berijder voorrang? De juiste verkeersborden en snelheidsbepalingen 

ontbreken waardoor er nu een soort voorrangsvacuüm ontstaat wat tot gevaarlijke 

situaties kan leiden. Neem daarom het zekere voor het onzekere en neem geen 

voorrang maar zorg dat je het krijgt.

Een tweede punt is de dode hoek die ontstaat door het hekwerk langs het 

kanaalfietspad vanuit Loenen. Zodra je vanaf de Korte Velterslaan de Kanaaldijk wilt 

oprijden zie je auto’s vanuit Loenen niet aankomen. Dit vraagt extra voorzichtigheid.

Het volgende punt is de breedte van de rijstroken. De weg wordt gescheiden 

door betonblokken, zogenaamde varkensruggen. Wanneer een trekker van een 

loonwerker met dubbele banden het dorp vanuit Loenen binnen rijdt dan steken 

de banden zo’n 30 cm over de varkensruggen heen. Als er dan ook nog een 

tegenliggende vrachtwagen komt, dan vraagt dat oogcontact van beide berijders, 

hoe men gaat passeren. Ook is niet duidelijk aangegeven dat er verkeersdrempels 

zijn, vooral ’s avonds is het moeilijk te herkennen.

Ten vierde is het de vraag of de gekozen rijbaanafscheiding de juiste is. Op de foto’s 

is te zien dat de varkensruggen al kapot zijn gereden. De betonblokken die het 

fietspad moeten afscheiden zijn in het eerste weekeinde al door een vrachtwagen 

van hun plaats gereden. De constructie zoals ie nu is lijkt niet erg duurzaam en 

houdbaar. We mogen hopen dat dit ook al is geconstateerd door de afdeling 

wegbeheer van Stichtse Vecht.

Mocht u willen weten wanneer men verder gaat met werkzaamheden en afsluitingen, 

kijk dan op : https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/wegwerkzaamheden_42689. 

En onthoud: de mensen die vaak het hardst rijden zijn de mensen die in een 

vertrouwde omgeving rijden, wij, de Nigtevechters.
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Van 
Dorpsvisie 
naar 
actieplan
In 2014 heeft een groep Nigtevechters op 

initiatief van de Dorpsraad de Dorpsvisie 

opgefrist. 12 december jl vond een 

eerste bewonersbijeenkomst plaats in 

het Dorpshuis om aan de hand van deze 

Dorpsvisie een actieplan op te stellen. Dit 

plan moet leiden tot een overzicht van 

concrete activiteiten om hieruit zaken te 

realiseren. Zowel met de Gemeente als 

met mensen uit ons eigen dorp. 

Op deze avond is dankzij de actieve en 

enthousiaste inzet van de aanwezige 

bewoners al heel veel informatie 

opgehaald. Naast deze info ontvangt 

de gemeente ook graag de input van 

bewoners die niet aanwezig waren. En 

van de verenigingen en stichtingen die 

actief zijn in Nigtevecht. Dit om een 

nog completer beeld te krijgen van 

de belangrijkste thema’s die spelen. 

Dorpszaken.nl ondersteunt dit initiatief.

U heeft recent een wijkbericht van de 

gemeente ontvangen waarin wordt 

gevraagd om op nigtevecht.dorpszaken.

nl aan te geven wat de 5 belangrijkste 

thema’s zijn waarop u vindt dat actie 

moet worden ondernomen. Daarnaast 

kunt u aanvullen welke informatie nog 

ontbreekt.

Tot zondag 5 maart heeft u de tijd om 

uw terugkoppeling te geven. Daarna 

wordt de input verwerkt. Bij voldoende 

input wordt een 2e bijeenkomst gepland 

met presentatie van de resultaten en het 

gezamenlijk ontwikkelen van plannen om 

kansen te benutten. Zet alvast 11 april 

in uw agenda. Dan wordt de volgende 

bijeenkomst in het Dorpshuis gehouden.

Kijk eens op: 

https://goo.gl/forms/43zcitLNlEdO05lg2 

en geef uw mening. Ook kunt u reageren 

op reacties.nigtevecht@dorpszaken.nl

Irene Huisman,  

gebiedsregisseur van Stichtse Vecht  

en Dorpszaken.nl



 

Oude pand Flambouw: 
naar de vlakte
Het is even wennen, uitkijken op zo’n kale plek. Afgelopen januari moest 

het voormalige pand van Christelijke basisschool De Flambouw er toch echt 

aan geloven en werd deze met de grond gelijk gemaakt. Inmiddels staan 

de hekken alweer bijna twee maanden om het terrein heen, wachtend 

op de volgende stap die genomen gaat worden. In de week van 13 

februari heeft het college zich over de herontwikkeling gebogen en is het 

ingestemd met de randvoorwaarden die het door een stedenbouwkundig 

bureau op heeft laten stellen . De volgende stap is het opstellen van een 

ontwerpbestemmingsplan en dan zal de bouw van de vier woningen in de 

vrije koopsector toch echt van start gaan.

De redactie

Schaatsfeest 
op de Jaap 
Edenbaan
Elk jaar gaan we met de kinderen 

schaatsen, de Flambouw op de schaatsbaan 

in Nederhorst den Berg en de Tweemaster 

op de Jaap Edenbaan in Amsterdam.

Vorig jaar hebben we de handen ineen 

geslagen. Hoe leuk is het als we samen 

naar dezelfde baan gaan? Zo gebeurde 

het dat we samen naar de Jaap Edenbaan 

zijn gegaan. Het werd een leuke, koude 

ochtend met veel schaatsplezier voor 

zowel kinderen, leerkrachten als ouders. 

Dankzij de inzet van ouders om te rijden, 

de koek en zopie te verzorgen en de 

kinderen in en uit de schaatsen te helpen 

werd het een topochtend. Daar komt nog 

bij dat we de afgelopen weken al twee 

keer hebben kunnen schaatsen op de 

ijsbaan in ‘onze achtertuin’. Dankzij de 

organisatie die ervoor gezorgd heeft dat 

de baan er goed bij lag, hebben de scholen 

daar ook gezamenlijk gebruik van kunnen 

maken. We hopen daar natuurlijk in de 

toekomst, als het weer het toelaat, nog 

vaak te kunnen schaatsen.

Dus wat het volgend jaar wordt? Dat 

weten we nu nog niet. Maar het wordt in 

ieder geval samen schaatsen, want samen 

is veel leuker!

Namens de beide teams,

Jana de Vries

Mirjam Schweppe

Na het ophalen, sorteren, wegbrengen en verwerken van alle flessen en het 

optellen van alle bonnen komen we tot een mooie opbrengst van € 664 voor onze 

voetbalvereniging.  Dank aan allen die hebben meegewerkt aan dit mooie resultaat. 

Team Statiegeld voor DOB

Mooie opbrengst  
statiegeldactie DOB
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Tijdens de algemene ledenvergadering 

van 7 februari jl. is de voorzittershamer 

van TVN door Johan Hubner 

overgedragen aan Wendie Soede. 

Wendie maakt al een aantal jaren 

onderdeel uit van het bestuur en zet 

zich vooral in voor het jeugdtennis. 

Johan Hubner heeft zijn rol als 

voorzitter 10 jaar lang vervult en gaf 

aan dat het tijd was voor een ander 

‘gezicht’. Johan blijft wel in het bestuur 

en zal zich onder andere bezig houden 

met de communicatie binnen de club.

De tennisvereniging staat voor twee 

grote uitdagingen. Het ledenaantal 

weer laten groeien en moet op zoek 

naar extra financiële middelen voor de 

baanrenovatie. 

Het ledenaantal is fors teruggelopen. 

Deze landelijke tendens ging 

Nigtevecht ogenschijnlijk voorbij. 

De laatste drie jaar was er toch een 

sterke daling doordat studerende 

jongeren geen focus meer hebben 

op Nigtevecht, de minder actieve 

leden op de contributie besparen en 

de concurrentie met andere sporten 

en activiteiten hoog is. In 2013 was 

de vereniging 285 leden rijk en een 

samenwerking met LTC Loenen was 

noodzakelijk. Op dit moment telt TVN  

215 leden, waarvan 65 jeugdleden. Het 

groeien naar 240 leden in 2018 is een 

belangrijke doelstelling.

De twee gravelbanen kunnen nog 3 

tot 5 jaar mee. Daarna is baanrenovatie 

beslist noodzakelijk. De landelijke 

tennisbond KNLTB stelt hoge eisen aan 

het tennispark. Naast het vervangen 

van gravel verwacht de tennisbond ook 

dat het hekwerk wordt vervangen, de 

baan met een meter wordt verlengd en 

de verlichtingspalen buiten het hekwerk 

worden geplaatst. De club moet deze 

kosten zelf dragen omdat het park in 

eigendom is. Ondanks het sparen en 

periodiek reserveren van budget komt de 

vereniging nog ongeveer € 20.000 te kort. 

Het doel is om dit bedrag binnen drie  

jaar bijeen te hebben door het vinden van 

aanvullende financiële middelen.

Het kleine knusse tennispark achter het 

huizenblok aan de Korte Velterslaan 

met twee gravelbanen en een houten 

clubhuis is uniek voor de Randstad. 

De tennisvereniging wil toegankelijk 

blijven voor alle inwoners van 

Nigtevecht en probeert daarom de 

contributie zo laag mogelijk te houden. 

In de club gaat recreatie boven de 

prestatie en is een goed onderhouden 

tennispark een voorwaarde. Er 

worden het hele seizoen gezellige 

clubactiviteiten georganiseerd waarbij 

rekening wordt gehouden met leeftijd 

en speelsterkte. Beginners kunnen 

les nemen, gevorderden kunnen 

competitie spelen en iedereen kan 

meedoen aan de poulewedstrijden 

tijdens het clubtoernooi in juni en 

september. Elk TVN-lid mag zowel 

in Nigtevecht als in Loenen dagelijks 

gebruik maken van de tennisbanen.

Kijk even op de website www.

tvnigtevecht.nl of stuur een mail naar 

info@tvnigtevecht.nl

Kom tijdens de instuif en opening van 

het seizoen op zondag 26 maart langs 

op het tennispark en sla een balletje 

mee. Je hoeft geen lid te zijn, iedereen 

is welkom.

 

 

Tennisvereniging 
heeft uitdagingen  
en een  
nieuwe voorzitter

De Dorpskerk Nigtevecht organiseert een 

kring voor wie een geliefde heeft verloren. 

Na zo’n verlies wil jij praten en herinneringen 

ophalen. Maar ook durf je familie en 

vrienden niet voortdurend te belasten met 

je verdriet. Bij deze kring is er ruimte voor je 

verhaal. In drie avonden vertellen we elkaar: 

wie mis je? Hoe mis je hem of haar? Wat is er 

door dit overlijden veranderd voor je? Wat 

heeft je kracht gegeven? Wat is je tegen 

gevallen? Wat heeft het verlies met je visie 

op het leven of je geloof gedaan? 

De kring is voor wie een paar maanden of 

enkele jaren geleden, een partner, ouder, 

broer of zus, of kind verloor. De kring staat 

open voor elke Nigtevechter en deelname 

is kosteloos. We komen bijeen op 16 en  

30 maart en 20 april van 20.00-22.00. 

De gesprekken worden geleid door 

gemeentelid Dianne Kroon en Arie de 

Winter, predikant van de Dorpskerk 

Nigtevecht en verliesbegeleider bij 

Praktijk Pauwenveer. 

Meer informatie is te verkrijgen  

via dsariedewinter@gmail.com  

of 06-17540812. 

Kring ‘Als je iemand verloren hebt’
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Sleuteltje

Hoe is het eigenlijk met…  
de familie Tasar?
De laatste jaren zijn er een aantal gezinnen uit onder andere Syrië naar 

Nigtevecht gekomen, op zoek naar een beter bestaan. Een aantal vrijwilligers 

is toen druk in de weer geweest om deze mensen te helpen op te starten in 

hun nieuwe leefomgeving, iets waar we als dorp best trots op mogen zijn. 

 

Meer dan twintig jaar geleden was het de familie Tasar die een soortgelijke overstap 

maakte naar Nigtevecht. Vader Mustafa, moeder Zubeyde, dochter Elif, zoon Aktas, 

helemaal vanuit Turkije. Inmiddels woont de familie Tasar elders. Sleutel2000 had een 

kort gesprek met zoon Aktas (25).

 

Aktas, hoe is het met jou en je familie?

Goed! Voor mij persoonlijk is het een drukke periode, ik heb net met mijn vriendin een 

nieuwe woning gekocht. We zijn druk bezig met het inrichten, dus dat is wel een leuke 

vorm van drukte. Met mijn ouders gaat het ook prima, nog steeds gelukkig getrouwd. 

Mijn zus Elif is een paar jaar geleden afgestudeerd en daarmee gaat het ook zeker goed.

 

Waar zijn jullie tegenwoordig te vinden en hoe is het leven daar?

We wonen nu alweer vijftien jaar in Almere. De zeven jaar die we in Nigtevecht 

woonden waren zeker fijn (tot 2002, red.), maar het was allemaal wat onhandig qua 

voorzieningen. Ook zat mijn zus toen op de middelbare school en was dat voor mij 

ook aanstaande, toen zijn we dus verhuisd. In Almere is alles een stuk centraler. Verder 

lijkt alles er goed geregeld: omdat het een relatief nieuwe stad is, lijkt bij de bouw 

over alle gemakken goed nagedacht. Mijn zus en ouders wonen nu in de Verzetswijk, 

ik met mijn vriendin pal ernaast in Tussen de Vaarten. We lopen zo heen en weer. 

Sinds kort heb ik een nieuwe functie binnen Microsoft, waar ik Partner 

Manager ben. Ik houd me bezig met productontwikkeling -en adoptie van 

partners op het gebied van hosting en cloud. Mijn vader heeft altijd in de 

metaalindustrie gewerkt, maar werkt vanwege zijn verslechterde gezondheid 

momenteel niet. Mijn zus werkt op dit moment bij de gemeente Amsterdam. 

Verlangen jullie stiekem nooit terug naar ons mooie dorp?

Wat ik persoonlijk echt mis aan het dorp, is dat gevoel van saamhorigheid met je buren, 

overburen en destijds vrienden. Dat is iets heel bijzonders en iets wat je in de stad toch 

wel heel anders ervaart. Dat is ook de reden dat ik nog wel contact heb met sommige 

mensen, bijvoorbeeld met de familie Kipp. Maar om er te wonen missen ik, mijn ouders 

en mijn zus Nigtevecht minder. Zo denken we er allemaal wel over. Daarvoor is alles net 

te onhandig gelegen. Ik zit nu in Almere echt wel goed, mijn ouders ook. Maar ik heb 

mooie herinneringen overgehouden aan Nigtevecht

Te koop:   

Sven tafeltennistafel, inklapbaar 

Prijs € 75. 

Informatie: 

familie Kalule  tel. 251455
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In de laatste editie van de Sleutel2000 

van 2016 kondigden wij aan dat onze 

bezorger Daan Hartog bij u langs zou 

komen met de eindejaarskaartjes, zodat 

alle inwoners een bijdrage zouden 

kunnen geven voor de bezorging van de 

Sleutel. Traditiegetrouw zou 50% van de 

opbrengst daarvan gaan naar een goed 

doel, waarbij dit jaar was gekozen voor 

onze lokale voetbalvereniging DOB.

Echter door een vervelende knieblessure 

lukte het Daan helaas niet om in de 

kerstvakantie langs de deuren te gaan. 

Hierdoor is er, afgezien van een groot deel 

van Petersburg, geen geld ingezameld en 

dat vinden wij voor zowel Daan zelf als 

voor voetbalvereniging DOB, die dit jaar 

haar 70-jarig bestaan viert, heel jammer!

Daarom hebben we besloten om de 

eindejaarskaartjes om te zetten naar 

‘voorjaarskaartjes’. Wij wensen u daarmee 

geen gelukkig nieuwjaar, maar een heel 

prettige en vrolijke lente! 

Namens onze bezorger en namens DOB bij 

voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

De redactie

Eindejaars- 
kaartje wordt 
'prettige lente'



Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 8 april 2017
Verschijningsdatum: 21 april 2017

In de vorige editie van de Sleutel heeft 

Robert Hagen de achterklap ‘doorgegeven’ 

aan zijn overbuurman Ronald Samplonius. 

Vraag van Robert: Ronald, hoeveel fietsen 

verkoop je ongeveer op jaarbasis en heb je 

nog wat aan je Nigtevechtse achterban qua 

handel?

De fietsverkoop is zeer afhankelijk van 

het weer. Daardoor is het het ene jaar 

beter dan het andere jaar. Helaas worden 

er steeds meer fietsen online gekocht, 

waardoor de verkoop van nieuwe fietsen 

in fysieke winkels steeds meer onder druk 

komt te staan.

Sinds vijftien jaar heb ik een fietsenwinkel 

in Alphen aan den Rijn en daar hebben we 

gelukkig een grote klantenkring door de 

jaren heen opgebouwd. Maar natuurlijk 

ben ik ook erg blij met de klanten uit 

Nigtevecht!

Waar moeten de mensen uit het dorp je van 

kennen?

Ik rijd ‘s morgens op tijd het dorp uit en kom 

er ‘s avonds weer in gereden, waardoor ik 

niet heel veel in het dorp ben. Dus als je 

mij ziet is het waarschijnlijk in mijn bus 

om fietsen te halen/brengen. Ook kunnen 

mensen mij kennen via school waar ik elke 

maandag mijn kinderen breng.

 
Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over 

jezelf vertellen?

Ik ben opgegroeid in het Gein, de weg 

tussen Driemond en Abcoude, waar mijn 

vrouw Martine ook vandaan komt. In 

2001 hebben wij ons eerste huis aan de 

Garstenstraat gekocht. Sinds 2 jaar wonen 

wij met veel plezier op Klein Muiden. 

Samen hebben wij drie kinderen: Amber, 

Femke en Jesse. 

Al van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd 

in alles wat twee wielen heeft.

Verder heb ik jarenlang fanatiek aan 

motorcross gedaan, maar dat staat nu op 

een wat lager pitje. Wel zit ik, hoe kan het 

ook anders, graag op de mountainbike of 

op de racefiets.

Wat houdt je bezig in het nieuws?

Natuurlijk volg ik, net als bijna iedereen op 

dit moment, de ontwikkelingen in Amerika. 

Maar ook de vluchtelingenproblematiek 

en de aankomende verkiezingen in ons 

eigen land volg ik met grote regelmaat.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?

Dat is mijn eigen achtertuin met uitzicht 

op de weilanden en de boerderij van Cock. 

In de zomer vind ik het heerlijk om na een 

dag gewerkt te hebben buiten te eten en 

even tot rust te komen.

Als je één dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan doen?

Duidelijker aangeven dat de kanaaldijk 

richting Weesp niet geschikt is voor 

fietsverkeer. Met grote regelmaat zie 

ik fietsers op de dijk fietsen wat tot 

levensgevaarlijke situaties kan leiden.

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en waarom?

Henk den Hartog. Ik kom Henk regelmatig 

tegen op school of bij de kerk. Wat mij 

opvalt aan Henk is dat hij altijd positief en 

opgewekt is.

Welke vraag wil je die persoon graag stellen?

Henk, ik heb begrepen dat je stopt 

met je boerderij. Dat is een hele grote 

verandering in je leven! Wat zijn nu je 

toekomstplannen?

Achterklap: Ronald Samplonius
Beschuit  
    met muisjes

Froukje, dochter van  Tjerk  

van der Horst en Nienke Bron,  

geboren op 22 september 2016.

Lukas, zoon van   

Jonathan en Demi, 

geboren op  

20 december 2016.
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Redactie
Pieter Tammens   25 2786
Rob Thijssen   25 2624
Annelieke Sijbesma   25 3030
Freda Bekker  25 4750
Kasper Rensenbrink            06-36105866
E-mail: info@sleutel2000.nl

Opmaak en vormgeving
Ursula Stroeken  29 5919
Druk
Postfly - Amsterdam Zuidoost
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