
In April is de bouw van de faunatunnel 

van start gegaan langs Kanaaldijk-Oost. 

De eerste week zijn er 85 heipalen van  

9 meter de grond ingegaan. De contouren 

van de faunatunnel zijn nu zichtbaar. 

Verwacht  wordt dat de nieuwe afbuiging 

van Kanaaldijk-Oost over de faunatunnel 

28 juni in gebruik genomen gaat worden.

Op dit moment heeft men bronbemaling 

aangebracht om de grondwaterstand naar 

beneden te brengen zodat men droog kan 

bouwen. Het overtollige water wordt het 

ARK ingepompt. Half mei gaat men van 

start met het construren van de fietsbrug. 

Dit  gaat zo’n 4 maanden duren. De brug 

zelf wordt gebouwd op de Punt en zal 

naar verwachting in september op zijn 

dragers worden gevaren. 

Bouw  
faunatunnel gestart

Nieuwe ontwikkelingen kunt u volgen 

op https://www.facebook.com/

FietsbrugNatuurverbindingBN.
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Dit jaar bestaat onze Nigtevechtse voetbal vereniging 

DOB 70 jaar! En dat willen we natuurlijk niet geheel 

ongemerkt voorbij laten gaan. Op vrijdagavond  

9 juni en zaterdag 10 juni zijn er allerlei activiteiten 

gepland.

Zo zullen we op vrijdagavond het elftal "de golden 

boys" verwelkomen welke een wedstrijd zal spelen 

tegen het huidige DOB 2 en oud spelers van DOB. De 

“golden boys” is een elftal dat speelt voor een goed 

doel en een samenwerking heeft met een foundation 

die zich inzet voor kinderen in Gambia. Binnen dit 

elftal spelen voornamelijk mannen die in de jeugd 

bij Ajax gevoetbald hebben. Ook spelen er een paar 

bij de ouderen onder ons bekende voetballers in dit 

elftal, zoals Andy van der Meyde, Glenn Helder en 

Nordin Wooter. Regelmatig wordt dit team aangevuld 

met andere bekende Nederlanders.

Omdat dit elftal voor een goed doel speelt, zal er 

die avond een bijdrage gevraagd worden als je komt 

kijken. De opbrengst wordt verdeeld tussen DOB en 

het goede doel.

Op zaterdag 10 juni zijn er allerlei activiteiten 

gepland, met in de ochtend activiteiten voor de 

jongste teams, gevolgd door een voetbal clinic 

voor de jeugd. In de middag is er een programma 

voor de oudere teams met aan het einde van de 

dag een gezellig BBQ voor de leden, oud leden en 

genodigden. Veel leuke activiteiten dus en we willen 

iedereen dan ook  uitnodigen om een kijkje te komen 

nemen bij DOB op een van deze 2 dagen.

Als klap op de vuurpijl zal er de verkiezing Beste speler 

van v.v. DOB aller tijden gehouden worden, waarbij u 

via de mail en stembussen in de kantine van v.v. DOB, 

bij Attent Nigtevecht en bij het Dorpshuis Nigtevecht 

de komende tijd uw stem uit kunt brengen op uw 

favoriete speler!

Onder een lekker lentezonnetje is het winterseizoen afgesloten. 

Dit werd omlijst met de feestelijke inwijding van de nieuwe 

Koek&Zopie van IJsvereniging De Korte Baan. Oud-voorzitter 

Willem van Lindenberg, een van de mannen van het eerste uur, 

voltrok de opening met mooie woorden en het doorknippen van 

het lint bij het uitgifteluik van de prachtige nieuwe Koek&Zopie. 

Mede dankzij de financiële ondersteuning uit het Rabobank 

Coöperatief Fonds van Rabobank Amstel en Vecht heeft de 

IJsvereniging dit nieuwe onderkomen weten te realiseren. Uit 

de enthousiaste reacties van de vele aanwezigen mogen wij 

opmaken dat wij hier met z’n allen nog vele jaren veel plezier van 

zullen hebben. Op vernuftige wijze is de K&Z mobiel gebouwd 

en daarmee op meerdere locaties inzetbaar. Daar werd door 

menigeen al op gezinspeeld en het bestuur van de IJsvereniging 

staat uiteraard open voor suggesties om de K&Z multifunctioneel 

in Nigtevecht in te zetten.

Bestuur IJsvereniging De Korte Baan

Zoals in de vorige Sleutel2000 al werd aangekondigd, is onze 

bezorger Daan recent met voorjaarskaartjes langs de deuren 

in Nigtevecht geweest. Na het tellen van de opbrengst die hij 

daarmee heeft opgehaald kunnen we concluderen dat het u niet 

uitmaakt of u nu een eindejaarskaartje of een voorjaarskaartje 

uitgereikt krijgt. Daan heeft namelijk het prachtige bedrag van 

€ 561,10 opgehaald! Hiervan is inmiddels € 300,- overgemaakt 

naar de rekening van voetbalvereniging DOB, die daarmee de 

festiviteiten rond hun 70-jarig bestaan mede kunnen bekostigen.  

Wij zijn erg blij met dit mooie resultaat en willen u mede namens 

Daan en vv DOB hartelijk danken voor uw gulle bijdrage!

De redactie

Ed Sal is al enige tijd pontbaas in 

Nigtevecht. Om de herkenning van 

de pont te stimuleren wil hij een vlag 

aan het ponthuisje te bevestigen. 

Het mooist zou zijn een vlag van 

Nigtevecht. Bestaat er zo’n vlag en zo 

ja, heeft iemand er één die gebruikt 

mag worden bij het ponthuisje? Een 

mastje en houder zijn er al. Dank 

namens pontbaas Ed.

Op 24 maart j.l. ontvingen Peter en Ton uit handen van 

loco burgemeester Pieter de Groene een koninklijke 

onderscheiding vanwege hun verdiensten voor de 

brandweer Nigtevecht

Ton is in 1983 begonnen bij de bedrijfsbrandweer Solvay 

Duphar en vanaf 1996 brandweerman in Nigtevecht, 

Peter is eveneens in 1996 begonnen.

Zowel Ton en Peter zijn gestopt bij de brandweer, 

Peter gestopt vanwege zijn vertrek naar Weesp. Naast 

de repressieve taak die zij hadden hebben zij zich 

bijzonder ingespannen voor de brandweervereniging, 

Sinterklaasintocht. Ton is nog steeds actief in het bestuur 

van DAW.

Henk de Bruin

Afsluiting 
winterseizoen  
De Korte Baan

DOB 70 jaar

Koninklijke onderscheiding  
Ton Feenstra  
en Peter de Kramer

Pontbaas 
Ed zoekt 
een vlag

Mooie opbrengst 
voorjaarskaartjes!

 Buurtpreventie Nigtevecht
Het mooie aan een kleine gemeenschap 

als Nigtevecht is dat de meesten elkaar 

kennen; al is het van gezicht. Zo kunnen 

we aan sociale controle doen. Groot is 

dan ook de zorg en zijn de reacties als er 

onverlaten in ons dorp komen inbreken 

of zaken vernielen zoals recent de 

speeltoestellen op ‘Klein Nigtevecht’ aan 

de Garstenstraat en onze ijsbaan.

Als actie is er een Facebookpagina 

‘Buurtpreventie Nigtevecht’ gestart. Een 

goed initiatief, maar wel met een klein 

risico. Want hoe klein Nigtevecht ook is; 

we kennen elkaar niet allemaal. En een 

onterechte verdachtmaking is zo gemaakt. 

Kunst is dus feit en fictie van elkaar te 

onderscheiden. Op ‘dorpszaken.nl’ is de 

vraag gesteld of ook een WhatsApp groep 

een goed idee kan zijn. Voor komende 

editie zal uw redactie eens van gedachten 

wisselen met onze wijkpolitie om een 

advies te bespreken wat uit ervaring elders 

in de gemeente een goed optie is. Zodat we 

elkaar scherp kunnen houden bij het in de 

smiezen houden van de echte onverlaten. 

Want zeker is dat we er alles aan moeten 

willen doen om ons dorp veilig en leefbaar 

te houden. Wordt vervolgd.

De redactie
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Staan de wegenbouwers 
nu wel of niet voor paal?
Zelden zorgde een lantaarnpaal voor zoveel hilariteit. En zoveel ingezonden post 

bij de redactie. Het leek wel een bewerkte foto, maar hij stond er toch echt: een 

lantaarnpaal midden op de zojuist opgeknapte weg. De grappen over de ‘vergeten’ 

paal waren niet van de lucht. Keurig voorzien van afgewerkte straatstenen, maar 

wel met twee goed zichtbare waarschuwingsborden erom heen.

Via Twitter verscheen 22 maart na onze plaagstoot de reactie van de Gemeente 

Stichtse Vecht: “De weg zou sneller gereed zijn dan beheerder lantaarnpaal kon 

verwijderen. Onze keuze: werk afmaken, binnen planning/budget.”

Op onze vraag waar de factuur heen gaat van twee man een halve dag werk; garantie 

vorige reparatie of betaald uit gemeente belasting kwam geen direct antwoord. 

Laten we hopen op het eerste.

De redactieJeu de 
boules
Het is gebleken dat er behoefte is aan een 

vaste dag om te Jeu de Boulen. Dit wordt 

de donderdagmiddag vanaf 14.30 uur als 

de weersomstandigheden het toelaten. 

Uiteraard kan iedereen op eigen initiatief 

spelen wanneer het hen uitkomt. Kinderen 

onder begeleiding van een volwassene.

Om op de hoogte te blijven van onze 

overige activiteiten, like ons op Facebook: 

Jeu de Boules Nigtevecht. Doe je niet 

aan facebook, stuur dan een email naar: 

jeudeboules@gmail.com.

Wij verwelkomen jullie graag.

Oranjeweek barst los!
Op woensdagmiddag 19 april barst in ons dorp de jaarlijkse Oranjeweek weer 

los! Via het traditionele Oranjeboekje zullen de meeste Nigtevechters al op de 

hoogte zijn gebracht van het programma dat ook dit jaar weer boordevol prachtige 

activiteiten en feestelijkheden zit voor jong en oud.

Traditiegetrouw begint de week met het oplaten van de ballonnen van de 

ballonnenwedstrijd voor de jongste Nigtevechters. Op donderdagmiddag is er een 

gezellige middag voor dorpsgenoten met wat meer levenservaring. Op vrijdag en 

zaterdag zal er weer flink gedanst worden in de feestttent: vrijdag op de beats van 

Slam FM, zaterdag tijdens het Oranjebal op de swingende nummers van de band 

Act on Demand, een oude bekende op dit feest. Zoals altijd eindigt de week met het 

Nigtevechts uurtje op Koningsdag 27 april tussen 16:30 en 20:30. 

Wil je het hele programma van de Oranjeweek en van Koningsdag rustig bekijken? 

Kijk dan op www.ov-nigtevecht.nl! De redactie van Sleutel2000 wenst je een 

gezellige en bruisende week toe!

Bij de nieuwe entrée van het dorp prijkt nu 

een gigantisch bord.  Het doel van deze 

zuil is de weg te wijzen aan bezoekers van 

Nigtevecht. Die bezoekers die nog niet in het 

bezit zijn van een navigatiesysteem in de auto, 

een gedetailleerde fietskaart of een goede 

smartphone met eigen actuele plattegronden 

van waar ook ter wereld.

Op het vinklijstje van onze gemeente Stichtse 

Vecht staat dat overal, dus ook hier een 

straatnamenbord annex onooglijke reclamezuil 

moet staan. Als ik de kaart bekijk kan ik een 

glimlach niet onderdrukken. We kunnen 

probleemloos de weg vinden in Breukelen en 

Maarssen, maar Nigtevecht is alleen leesbaar 

voor professionele basketballers of mensen 

met een keukentrapje. 

Vrienden van Stichtse Vecht voor in uw 

ideeënbus: als u al een nagenoeg nutteloze 

plattegrond moet plaatsen doe dit dan van 

de omgeving waar deze zuil zich bevind. En 

niet van plaatsen 12 en 17 kilometer verderop. 

Dat is voor de recreatieve fietser ruim een uur 

verder fietsen en dan is hij uw plattegrond 

allang weer vergeten.

Pieter Tammens

Helaas is het bezorgen van eten vanuit 

woonzorgcentrum Het Kampje in Loenen 

a/d Vecht gestopt. Er bleek te weinig 

belangstelling. Als u in de toekomst toch 

eten wilt hebben kunt u contact opnemen 

met Het Kampje. Dan is er een mogelijkheid 

diepvries maaltijden te verkrijgen.

Namens de eten bezorgers van  

Het Kampje, Gerard Westland. 

Tel: 253196

Bezorging 
eten voor 
oudere 
Nigtevechters 
gestopt

Laatste, extra kans om je in te schrijven!!!
Heb je ook zin om lekker te zingen? 

Zing dan mee met het Gelegenheidskoor Nigtevecht!

WANNEER?

• Optreden: zaterdag middag 2 september a.s. tijdens het Muziekfestival aan 

de Vecht in Nigtevecht. Zoals in 2015 zullen we, bij voldoende aanmeldingen, 

repeteren o.l.v. Ferdinand Beuse en Kees van Zantwijk!!! We hebben nét  

30 aanmeldingen. Om het e.e.a. door te kunnen laten gaan, hebben we nog 

zangers/zangeressen nodig, dus: GEEF JE OP!!!

REPETITIE DATA:

 • zondagmiddag 27 augustus • vrijdagavond 1 september

REPERTOIRE:

• Songs van vandaag en gisteren, popkoor repertoire, Nederlands en Engels.

KOSTEN: 

• € 25 pp (bij meer dan 40 aanmeldingen wordt dit een lager bedrag)

Geef je op bij Bob! vóór 20 mei (echt de laatste kans!!)

Stecher, Oost en Vecht 10 • Via mail: bobstecher@upcmail.nl

Jaren geleden woonde hij tegenover 

Betonfabriek Nigtevecht, waar hij ook nog 

werkzaam is geweest. Dit bleek een mooie 

voorbode voor zijn latere carrièrepad wat 

hij zou bewandelen. Inmiddels woont Paul 

elders.

Paul, hoe is het met je?

Het gaat goed. Tot halverwege de jaren 

tachtig heb ik in Nigtevecht gewoond en 

hier het erg naar mijn zin gehad, maar 

alweer dertig jaar geleden heb ik mijn 

Oostenrijkse vrouw leren kennen en ben 

ik (na eerst een korte periode Weesp) 

geëmigreerd.

Waar ben je tegenwoordig te vinden en 

hoe is het leven daar?

Ik woon nu in Wenen en heb het hier 

erg naar mijn zin. Ik werk inmiddels niet 

meer in de beton- en cementindustrie en 

werk als zelfstandige. De kwaliteit van 

leven in Wenen is erg hoog te noemen. 

Allereerst vanwege het weer, winters 

zijn echt winters en zomers zomers. Het 

is gemakkelijk dingen te plannen in het 

weekend, zonder teveel risico op slecht 

weer. Verder is het een schitterende stad, 

erg schoon ook met een rijke eetcultuur 

en prachtige geschiedenis. Ook wordt 

er veel georganiseerd, op dit moment 

is de Paasmarkt in volle gang en ook de 

kerstmarkten zijn geweldig hier. In onze 

vrije tijd houden mijn vrouw en ik paarden 

en zijn we met name veel bezig met de 

drafsport. Ongeveer een kilometer van 

ons huis is een renbaan en doen we graag 

parcoursen in de omgeving, maar net zo 

goed in Tsjechië of zelfs in Budapest. 

Verlang je stiekem nooit terug naar ons 

mooie dorp?

Ja zeker, daarom kom ik graag ook nog 

naar het dorp terug, dan verblijf ik bij mijn 

ouders. Wat ik soms mis aan het dorp is de 

omgang met de mensen, dat spontane wat 

je gelijk overvalt als in Nigtevecht bent. 

Mensen als Leendert Treuren, Henk Otten, 

Ton Wiedijk en de omgang hiermee.

Hoe is het 
eigenlijk met… 
Paul van  
der Lubbe?
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Ruim een halfjaar geleden zijn de kinderen 

van groep 5 en 6 van beide basisscholen 

begonnen met een leerorkest. Elke 

week wordt er onder begeleiding van 

professionele docenten gerepeteerd. Er 

wordt gespeeld op bugels, trombones, 

violen en cello's. Binnenkort verwachten 

we de eerste optredens! Superleuk. Muziek 

op de basisschool is erg belangrijk voor 

de vorming van kinderen. Door al vroeg 

een instrument te leren spelen en door 

samen muziek te maken, leren kinderen 

rekening te houden met elkaar, en zorgt 

het voor plezier. Alle ouders willen heel 

graag dat hun kinderen muziekles krijgen 

op school. Dat is nu mogelijk! Dit project 

kan niet zonder subsidie en sponsors. Er 

worden kosten gemaakt voor de inzet van 

vakdocenten. Alle leerlingen krijgen een 

leeninstrument ter beschikking. Elk jaar 

komt er weer een groep kinderen bij het 

orkest. De organisatie van dit alles kost 

veel tijd en geld.

We hebben uw hulp nodig om er voor 

te zorgen dat dit project minimaal drie 

jaar voortduurt. Daarom zijn we een 

crowdfunding actie gestart. De opbrengst 

van deze actie zorgt er voor dat er meer 

kinderen in aanraking komen met het 

orkest en er voldoende instrumenten 

kunnen worden aangeschaft. Ook belang-

rijk: er kan vaker worden opgetreden.  

Hoe mooi is dat?

Kijk snel op www.leerorkestnigtevecht.nl 

voor foto’s en video’s en blijf op de hoogte 

van onze crowdfunding actie.

Eén op de drie Nigtevechters die tijdens de Tweede kamer verkiezing op 15 maart heeft 

gestemd koos voor de VVD. Met D’66 als goede tweede met bijna 15% is Nigtevecht een 

liberaal dorp gebleken. De PVV bleef het sterk opkomende Groen Links met 12 stemmen 

voor. Het CDA staat solide op de derde plaats.Maar liefst 1031 dorpsgenoten vonden 

hun weg naar het Dorpshuis, dat is een opkomst van 87,82%. Hier is dus duidelijk gebruik 

gemaakt van het stemrecht. En dat is een goede zaak.

Geslaagde 
Pannenkoekendag 
in Nigtevecht!
Vrijdag 24 maart hebben de kinderen van groep 5/6 van de 

Flambouw en de Tweemaster samen met hun opa/oma, buurman 

en andere bekende en minder bekende ouderen uit Nigtevecht e.o. 

genoten van heerlijke pannenkoeken.

In het kader van de landelijke pannenkoekendag, hebben de ouders, 

kinderen en leerkrachten de handen ineengeslagen en er een 

geweldig feest van gemaakt. Na de heerlijk pannenkoekenlunch, 

hebben de kinderen de ouderen rondgeleid door de prachtige 

school. Ook was er de gelegenheid om een spelletje te spelen. Een 

geslaagde, gezellige en leerzame middag voor zowel de ouderen 

als de kinderen. Na afloop zei een van de kinderen: “ik dacht dat 

het een saaie middag zou worden, maar het was een van de leukste 

middagen van het jaar!”. Een mooi compliment voor de organisatie. 

Prachtig om te zien hoe we hier met elkaar een feest van hebben 

gemaakt. Volgend jaar weer?

Succesvolle 
afsluiting 
van het 
cabaretseizoen
Patrick Laureij vormde de waardige afsluiting van een 

bijzonder succesvol cabaretseizoen. Uit het hele land 

kwamen de bezoekers naar Nigtevecht om de laatste 

kaarten te bemachtigen voor Patrick, die de avond 

ervoor nog voor een nagenoeg uitverkocht Carré 

speelde. Ook voor Tim Fransen en Jan Beuving stond hun 

kleinkunstwieg in ons Gymtheater: zij zijn inmiddels met 

hun debuutprogramma in korte tijd doorgedrongen tot 

de top van de vaderlandse kleinkunst en kunnen zich 

scharen in een illuster rijtje van Nigtevecht-bespelers  als 

Najib Amhali, Jochem Myjer en Marc Marie Huibregts.

 

Het nieuwe cabaretprogramma is inmiddels bekend 

gemaakt. Na een seizoen met het beste nieuwe talent en 

één grote naam nu het spiegelbeeld: vier oud-gedienden 

en één nieuw talent: 

•  23 SEPTEMBER 2017 

Eric van Sauers - De Lief en Leedtour

•  29 OKTOBER 2017 

Sandifort en Vrijdag - Sandifort vs. Vrijdag

•  02 DECEMBER 2017 

Erik van Muiswinkel - De Oplossing

•  17 MAART 2018 

Alex Ploeg - Debuut

•  14 APRIL 2018 

Karin Bruers en Nol Havens - Haalt uit

In een volgende editie van de Sleutel krijgt u alle 

informatie over de nieuwe voorstellingen.  Voor de prijs 

hoeft u het niet te laten, ondanks de klinkende namen 

ons Gymtheater aandoen is de prijs bijna onveranderd. 

Een passe partout voor vijf voorstellingen kent een 

gereduceerde prijs van € 90,-. Reserveren kan telefonisch 

op nummer 252506. Of via de website www.cabaret-

nigtevecht.nl.  Om het nog makkelijker te maken is er 

voor iedereen die afgelopen seizoen een passe partout 

had, ook voor het nieuwe seizoen een gelijk aantal passe 

partouts gereserveerd. Mocht u onverhoopt geen passe 

partout meer willen laat het dan weten per mail bgoes@

goesconsult.nl of telefonisch. Ook in het nieuwe seizoen 

gaat de pont speciaal voor de cabaretvoorstellingen 

weer varen en om het avondje uit compleet te maken is 

er ook weer een cabaretmenu in Nr100. 

Ben Goes

www.leerorkestnigtevecht.nl

Doe mee met de 
kledinginzamelactie 
van Sam’s 
Kledingactie
De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in 

Nigtevecht vindt dit voorjaar plaats op zaterdag 6 mei 2017. 

U kunt uw gebruikte kleding en schoeisel in een gesloten plastic zak 

aan de weg zetten. De zakken worden vanaf 10.00 uur opgehaald. 

Komt dat niet uit, dan kunt u de zakken t/m vrijdag 5 mei afgeven 

bij de Fam. Van Lindenberg, Klompweg 28, tel. 0294 – 254 584.

De opbrengst van de kleding gaat naar 500 families die allen 

slachtoffer zijn van de aardbeving in Nepal. 

VVD de grootste  
partij in Nigtevecht

Hoe vaak 
wacht jij 
tevergeefs 
op de bus?
In december vorig jaar nam OV-bedrijf 

Syntus buslijn 122 tussen Loenen a/d Vecht 

en Weesp over. Natuurlijk zijn we blij dat het 

buslijntje, tegenwoordig als lijn 522, nog 

steeds bestaat. Alleen laat de punctualiteit 

nogal eens te wensen over. Meestal komt 

het busje te laat en regelmatig komt hij 

helemaal niet opdagen. Forenzen en 

scholieren staan dan tevergeefs te wachten.

Om meer inzicht te krijgen in de regelmaat 

waarmee een bus niet op komt dagen, wil 

ik bij deze aan busgebruikers vragen bij 

te houden wanneer er weer eens een bus 

uitvalt. Ook ontvang ik graag informatie 

wanneer een bus veel te laat is. Met deze 

feitelijke informatie wil ik graag naar 

Syntus stappen om een officiële reactie te 

vragen, waarvan ik dan weer verslag doe 

in de volgende Sleutel.  Sta je dus weer 

eens tevergeefs op de bus te wachten?   

Mail mij dan tijd en datum door op 

rensulijn@hotmail.com. 

Dank alvast voor je moeite!

Rens Ulijn
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 10 juni 2017
Verschijningsdatum: 23 juni 2017

Voor deze editie van de Sleutel2000 heeft 

Ronald Samplonius aan Henk den Hartog 

gevraagd om de achterklap te vullen.

Vraag van Ronald: Henk, ik heb begrepen 

dat je stopt met je boerderij. Dat is een 

hele grote verandering in je leven! Wat zijn 

nu je toekomstplannen? Het is zeker een 

grote verandering, zowel zakelijk als privé. 

Het is de bedoeling om in eerste instantie 

als ZZP-er te gaan werken in de bouw of 

bij een loonwerker. De afgelopen maand 

ben ik daar al druk mee bezig geweest bij 

een timmerbedrijf. Ik heb inmiddels ook 

gemerkt dat het belangrijk is dat je een 

netwerk opbouwt, dus Ronald, dank je wel 

voor de mogelijkheid vanaf hier een open 

sollicitatie te kunnen doen. Wie weet wat 

voor mogelijkheden er nog liggen! 

Waar moeten de mensen uit het dorp je 

van kennen? Nou, ik weet niet of mensen 

mij moeten kennen! De meesten zullen mij 

kennen via mijn kinderen of de brandweer. 

Ik ben meer een man van de achtergrond, 

die hand- en spandiensten verricht voor 

bijvoorbeeld de school en de kerk en verder 

gewoon als boer Henk. Waar ze me zeker 

niet van (her)kennen, is als ik als vos verkleed 

ben tijdens de vossenjacht. Superleuk om te 

doen en heel knap hoe dit ieder jaar weer 

wordt vormgegeven. 

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht 

over jezelf vertellen? Ik ben geboren op 

Klompweg 23 (huidige nr. 74) en ben daar 

altijd in een straal van 100 meter blijven 

wonen. Als klein jochie ben ik opgegroeid 

op de boerderij, waar ik altijd te vinden was. 

Dat betekende dat school er wel eens bij 

in schoot….  Alweer 23 jaar getrouwd met 

Henny en samen hebben we 3 kinderen: 

Luuk, Rutger & Feline. Naast boer zijn, doe 

ik het onderhoud van de gebouwen en de 

machines zoveel mogelijk zelf of probeer 

ik in ieder geval zelf mee te helpen. 

Daarnaast ben ik lid van de vrijwillige 

brandweer: een gevarieerde club mensen, 

die als team serieus bezig is met allerlei 

aspecten van hulpverlening maar ook het 

samenzijn als vereniging, wat ik als heel 

plezierig ervaar.  

Wat houdt je bezig in het nieuws? Om 

het toch maar dicht bij huis te houden: de 

inkrimping in de melkveehouderij. Door de 

afschaffing van het melkquotum is er een 

grote groei in de veestapel gekomen. Dit 

heeft ertoe geleid dat er, volgens Europese 

normen, teveel mest geproduceerd is. Het 

is lange tijd onduidelijk geweest welke 

consequenties dit zou hebben voor de 

individuele boer, wat veel onzekerheid 

teweeg heeft gebracht. Niet fijn als je 

daar je inkomen uit moet halen en de 

financieringslast groot is.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? De 

Aetsveldse polder: bij landwerkzaamheden 

genieten van het uitzicht en de natuur. 

Zeker in het voorjaar, als het broedseizoen 

begint, en je een nest vindt. Hoewel je 

het op het eerste gezicht misschien niet 

gelijk zou denken, is er in het voorjaar en 

de zomer ook een bepaalde reuring in de 

polder door al het buitenwerk.  

Als je één dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan 

doen? De Klompweg opknappen. De 

asfaltering laat, na de dijkverbetering en 

jaren van relatief weinig onderhoud, op 

zich wachten en de wegbermen hebben 

zwaar te lijden gehad. Het zou fijn zijn als 

dit constructief verbeterd wordt, waarbij 

ook gekeken wordt naar de ruimte naast 

de weg: niet om dit ook te asfalteren maar 

om voor iedere weggebruiker de ruimte te 

kunnen geven voor een veilige uitwijk. 

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en 

waarom? Roy de Bruin. Roy is altijd bereid 

een handje te helpen en hij heeft nu een 

bijzondere hobby erbij: hij is bijen gaan 

houden. 

Welke vraag wil je die persoon graag 

stellen? Waarom deze ambachtelijke hobby 

en voor de komende zomerperiode: heb je 

nog tips/trics wat je het beste kunt doen als 

kinderen door een bij gestoken worden. 

Achterklap: Henk den Hartog
 Beschuit  
met muisjes

Zoë en Chloë Pronk,  

dochters van  

Jan en Jessica,  

geboren op  

6 januari 2017.

Björn,  

zoon van   

Cindy en Geertjan 

Kampman, 

geboren op  

3 maart 2017.
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