
Sinds afgelopen zaterdag 16 september 

heeft Nigtevecht er weer een mooi 

initiatief bij: Dorpskamer Nigtevecht! 

De voormalige peuterspeelplaats in het 

dorpshuis is omgebouwd tot een huiskamer 

waar tal van leuke en nuttige activiteiten 

zullen worden georganiseerd voor en door 

alle dorpsgenoten, jong en oud. Zo zal er 

enkele ochtenden per week een koffie-

inloop plaatsvinden: gezellig een koffietje 

of theetje met elkaar drinken en een  

krantje lezen, terwijl de kinderen kunnen 

spelen op de opgeknapte speelplaats. 

Daarnaast zal dit najaar gestart worden 

met bijvoorbeeld een Vrijdagmiddag 

Atelier, gitaarles voor kinderen, een 

Repair Café (voor het eerst op 25 oktober), 

schilderlessen voor volwassenen en 

Netflix-avonden. Ook zullen Gemeente 

Stichtse Vecht en ‘Omzien naar elkaar’ 

inloopspreekuren houden en zal er een 

dorpsbibliotheek ingericht worden.

WORKSHOPS EN FEESTJES
Naast de hierboven genoemde activiteiten 

is het team Dorpskamer Nigtevecht volop 

bezig met het uitwerken van nieuwe 

ideeën en het ontwikkelen van nieuwe 

initiatieven, zoals computeradvies, een 

belastingspreekuur, een ondernemersclub 

en een workshop taarten bakken. Ook 

kan de ruimte van Dorpskamer Nigtevecht 

gehuurd worden voor bijvoorbeeld  

een feestje. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Voor al deze activiteiten zijn er uiteraard 

vrijwilligers en vrienden voor geldelijke bij-

dragen nodig! Wie hierover meer informatie 

wenst, of zich bijvoorbeeld als vrijwilliger of 

vriend wilt opgeven, kan contact opnemen 

met Patty Weber: pwpronto@icloud.com /  

06-54354603. Ook heeft Dorpskamer 

Nigtevecht een Facebookpagina, waarop alle 

nieuwtjes en data vermeld zullen worden.

De opening van Dorpskamer Nigtevecht op 

16 september was in ieder geval alvast een 

groot succes met veel enthousiaste reacties 

van belangstellenden. Wij hebben er alle 

vertrouwen in dat dit mooie initiatief een 

vanzelfsprekendheid voor alle Nigtevechters 

zal blijken!

Mooi initiatief:  
Dorpskamer Nigtevecht!

Het tweemaandelijkse huis-aan-huisblad voor Nigtevecht                            

w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l

• ALLSAFE Mini Opslag • Compromis Tankvaart BV • Gebr. Dalmulder Infra • EDM Media • Fotopersbureau  
Peter Smulders b.v. • R. Hagen b.v. Weesp • JBL Installatietechniek • Kidswereld • Lengers Housing • PBH Techniek  
• HC Schoonhoven VOF Technische Installatie • Sparkling Strategy & Finance • Stichtse Vecht Beweegt •  
Taxi Coen van der Lubbe • Uitjes.nl • Van Oosten Advocaten • Van Zadelhoff interim- en verandermanagement

                         nummer 4 • jaargang 18 • september 2017



 Beschuit  
met muisjes

Ook al gaat de bouw van de op-en afrit met 

grote sprongen vooruit en zien we een waar 

bochtenparcours uit de grond verrijzen, toch 

zal de fietsbrug later worden opgeleverd. 

In een bericht van de provincie Noord-

Holland is te lezen: “De aanvaarbeveiliging 

van de fietsbrug is opnieuw kritisch 

bekeken. Uit nieuwe berekeningen blijkt 

dat de aanvaarbeveiliging in orde is. Deze 

berekeningen hebben geleid tot vertraging.” 

Oorspronkelijk zou de brug in september 

2017 op de pijlers gevaren worden en 

de definitieve oplevering was gepland in 

december 2017. Nu meldt de provincie dat de 

opening halverwege 2018 plaatsvindt.

OPEN DAG OP 20 OKTOBER
Ballast Nedam, de aannemer van het 

project, organiseert op vrijdag 20 oktober 

van 16.00 tot 18.30 uur een open dag op 

de Punt. Iedereen is welkom en aanmelden 

is niet nodig. U kunt uw vragen stellen 

over de planning, de constructie, maar ook 

over de Natuurverbinding die gecreëerd 

gaat worden. Voor elke bezoeker is er een 

gratis Vlaams frietje, geschonken door de 

Belgische staalbouwer van de brug.

Voor actuele ontwikkelingen volg via 

Facebook: Fietsbrug en Natuurverbinding 

Nigtevecht.

Opening fietsbrug half jaar vertraagd

Sinds juni dit jaar kunnen inwoners van 

Stichtse Vecht bij het aanvragen van 

een paspoort of identiteitskaart, hun 

nieuwe document laten bezorgen. De 

bezorging vindt op een veilige manier 

plaats op elke gewenste locatie in 

Nederland (met uitzondering van de 

Waddeneilanden). Bezorging gaat altijd op 

afspraak. Deze extra service kost € 5,00 per 

reisdocument.

Wethouder Eric Balemans: “Wie een 

nieuw paspoort of identiteitskaart nodig 

heeft, hoeft nog maar één keer naar 

het gemeentekantoor te komen. De 

aanvrager zelf kan aangeven wanneer het 

reisdocument thuisbezorgd moet worden, 

op het werk of een andere locatie in heel 

Nederland. Bezorgen in de avonduren en 

het weekend is ook mogelijk.”

Het paspoort of de identiteitskaart blijft 

persoonlijk overhandigd worden. De 

gemeente is hiervoor een samenwerking 

aangegaan met AMP Groep. Zij zijn 

gespecialiseerd in bezorgingen waarbij 

geïdentificeerd moet worden. De 

bezorger voert altijd nog een laatste 

identiteitscontrole uit, voordat het 

reisdocument wordt uitgereikt. Op de dag 

van bezorging kunt u de exacte bezorgtijd 

volgen. Het blijft uiteraard mogelijk 

om een paspoort of identiteitskaart in 

het gemeentekantoor op te halen. Het 

bezorgen van reisdocumenten is nu nog 

een proef met een doorlooptijd van een 

jaar. Daarna wordt geëvalueerd of deze 

service permanent aangeboden wordt.

Hidde  

Peter Meindert 

Knoest,  

zoon van  

Merel en Martijn, 

geboren  

30 juni 2017

Tweede inloopavond 
omgekeerd afval  
inzamelen op 25 oktober

De gemeente Stichtte Vecht introduceert 

de komende jaren het zogenoemde 

‘omgekeerd afval inzamelen’. Nigtevecht 

heeft samen met Vreeland en Loenersloot 

de eer om daar nog dit jaar als eerste mee 

te starten. Op 25 oktober staat een tweede 

inloopavond gepland.

Alle afval dat recyclebaar is, wordt in de 

nieuwe aanpak aan huis opgehaald. De 

containers voor GFT-afval en oud papier 

blijven bestaan, de grijze restafvalcontainer 

wordt vervangen door een container 

voor plastic verpakkingsafval, metalen 

verpakkingen en drankenkartons (PMD-

afval). Het restafval brengt u zelf weg naar 

een afvalcontainer in de buurt. 

Door huisafval beter te scheiden kunnen 

veel grondstoffen opnieuw gebruikt 

worden. Zo hoeft er minder restafval 

verbrand te worden. Dat bespaart kosten, 

energie en er komen minder afvalstoffen in 

de lucht terecht. 

LOCATIES 

Op 6 september waren ruim zeventig 

Nigtevechters aanwezig bij een 

inloopbijeenkomst waar ze vragen konden 

stellen over de nieuwe manier van afval 

inzamelen.  Niet iedereen was het eens 

met de gekozen locaties en verschillende 

aanwezigen kwamen met alternatieve 

locaties. Alle suggesties worden 

onderzocht op haalbaarheid. Voor de 

tweede  inloopbijeenkomst op 25 oktober 

krijgen de inwoners van Nigtevecht een 

persoonlijke uitnodiging thuisgestuurd met 

daarin de eventuele nieuwe locatie.

BIJPLAATSEN VAN AFVAL VOORKOMEN
Er was ook angst voor bijplaatsingen naast 

de ondergrondse restafvalcontainers. 

Om dat te voorkomen worden extra 

handhavers ingezet en spreken 

afvalcoaches buurtbewoners aan die 

afval naast de container deponeren. Ook 

gaan de afvalcoaches in gesprek met de 

mensen die niet zelf hun afval kunnen 

wegbrengen. Samen met hen zoeken zij 

naar een oplossing hiervoor.

De ondergrondse containers worden 

in de loop van het najaar aangelegd. 

Direct na plaatsing ontvangt u per post 

een toegangspas voor de ondergrondse 

container en wordt u geïnformeerd over het 

omruilen van de oude restafvalcontainer 

voor de PMD-container. Tot die tijd kunt u 

gebruik maken van de huidige manier van 

afval inzamelen.

Als u nog vragen heeft, kunt een e-mail 

sturen naar omgekeerdinzamelen@

stichtsevecht.nl

Alweer voor de vijfde keer komt Eric van Sauers op zaterdag 23 september naar Nigtevecht. 

Met de try out van zijn voorstelling De lief en leedtour opent hij een gloednieuw 

cabaretseizoen.

Eric van Sauers was al gepokt en gemazeld in het stand-up comedycollectief Comedytrain 

toen hij vanaf de jaren negentig met zijn cabaretvoorstellingen de theaters veroverde. 

Hij mag graag een beetje sarren en zuigen. Maar telkens laat de macho met het 

imposante fysiek een zachte, warme kant zien. Van Sauers fulmineert tegen de moderne 

tijd en zijn eigen vergankelijkheid. Hij heeft zich inmiddels ontpopt als een van de beste 

verhalenvertellers van dit moment. Zijn verhalen zijn hilarisch, ze schuren, ontroeren en 

zijn soms ook gevaarlijk. 

ZATERDAG 4 NOVEMBER: VRIJDAG EN SANDIFORT
Ook Vrijdag en Sandifort kwamen eerder naar Nigtevecht: Remko Vrijdag als lid van het 

vermaarde trio De Vliegende Panters en Martine Sandifort met Alex Klaassen. Nu zijn ze 

voor de derde keer te zien als duo: formidabele typeurs en meesterlijke zangers. 

In de regie van Kees Prins zijn opnieuw een reeks krankzinnige scènes te zien. Twee 

vriendinnen die een avondje naar het theater gaan, nadat de een haar kanker overwon 

door positief te denken. Een therapeut die praat als een crimineel met een Marokkaans 

accent. In de scènes en liedjes wordt het hele palet bestreken: grof en fijnzinnig, melig 

en aangrijpend, zuiver en (expres) vals gezongen, abstract en knipogend naar actuele 

discussies. Twee buitenlandse operavedettes die een modern muziekstuk moeten zingen 

in voor hun onbegrijpelijk Nederlands. De beste zet is dat Vrijdag en Sandifort eindigen 

als zichzelf. Sandifort vertelt als stand-upcomedian over eenzaamheid en pech in de liefde 

en Vrijdag zorgt voor de geluidseffecten. Sandifort neemt hier het voortouw en leidt deze 

verrukkelijke voorstelling naar een ontknoping die erin hakt. 

Voor beide voorstellingen is de toegang € 20,-. En de aanvang is 20:30 uur. Kaarten bij 

de Attent en bij de bakker, of op Dorpsstraat 3. En voor wie echt niet kan de 23ste: een 

aangepast passe partout voor de resterende vier voorstellingen is verkrijgbaar voor 

€ 69.- Even bellen met 0294-252506. Of aanmelden via het contactformulier op de site  

www.cabaret-nigtevecht.nl. Ook voor e-tickets.

Eric van Sauers opent 
cabaretseizoen
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Simpel en  
snel reparaties 
doorgeven met 
de Fixi app
De gemeente Stichtse Vecht werkt met Fixi. 

Dit betekent dat u via de website of via 

een app eenvoudig meldingen kunt maken 

van problemen in de openbare leefruimte. 

Fixi houdt je daarnaast ook op de hoogte 

met pushberichten. Dus een kapotte 

lantaarnpaal? Kuil in de weg? Vuildump? 

Losliggende stoeptegels? Of juist een leuk 

idee? Meld het direct aan de gemeente. 

De app kunt u vinden via uw telefoon app 

marktplaats of op http://getfixi.com

Syrische familie Alawad  
voelt zich thuis in Nigtevecht
Sinds mei 2016 woont het Syrische gezin Alawad in Nigtevecht. Het 

werd hoog tijd om te vragen hoe het nu met ze gaat. Ook wilden 

ze graag zelf iets tegen de inwoners van Nigtevecht zeggen. We 

spraken met ze op een regenachtige middag in hun huis aan het 

grote speelveld. Ook vertellen we hier nog een keer hun verhaal. 

Het gezin bestaat uit Radwan en Houda, hun zoons Allith (8) en 

Hadi (9). Ook hun neefjes Omar (14, van broer Achmed) en Hamza 

(13, van broer Mohammed) wonen bij ze. Samen met jongste 

broer Ali zijn ze twee jaar geleden vertrokken uit Syrië. Drie jonge 

mensen en 4 kinderen op een reis van maar liefst 4 weken, waarin 

er maar weinig werd geslapen. Vanuit hun woonplaats Damascus 

vertrokken ze met de bus naar Libanon en van daaruit met het 

vliegtuig naar Turkije. De reis ging verder per boot: in totaal 

zaten ze met 50 mensen op een kleine rubberboot. De meesten 

konden niet zwemmen. De angstige reis over zee bracht ze naar 

Griekenland, van waaruit ze onder andere via Servië en Macedonië 

met het openbaar vervoer of soms stukken lopend in Duitsland 

belandden. Onderweg zijn ze goed geholpen door het Rode Kruis 

met slaapplaatsen en vervoer. 

Vanuit Duitsland eindigde hun reis op het Centraal Station van 

Amsterdam, waar ze werden opgevangen door de politie.  Ook 

in Nederland hebben ze al op meer plekken gewoond dan velen 

van ons. Vanuit het AZC in Ter Apel werden ze ondergebracht in 

Emmen en daarna in Hoogeveen. En nu dus in Nigtevecht, maar 

zonder hun meegereiste broer Ali. Hij heeft pas recent een huisje 

toegewezen gekregen in Utrecht. 

ZONDE VAN HUN TIJD
De periode in het AZC was noodzakelijk, maar die vonden ze zelf 

zonde van hun tijd. Ze konden niet starten met inburgeren, leerden 

nog geen Nederlands en de kinderen gingen maar mondjesmaat 

naar school. En dan vooral om te tekenen en te kleuren, meer een 

soort tijdverdrijf dus. Voor henzelf duurde deze periode een paar 

maanden, maar voor Ali bijna twee jaar. Zij krijgen nu al langer 

Nederlandse les in Weesp.  Belangrijk, want zonder inburgering is 

het niet mogelijk te gaan werken. Daar waar Houda net als nu al 

in Syrië voor het huishouden en het gezin zorgde, werkte Radwan 

in de beveiliging van een moskee. Als je hem vraagt wat hij het 

liefst ziet gebeuren het komende jaar dan is dat inburgeren en 

het diploma halen, werk vinden en de familie hierheen brengen. 

Gelukkig kan hij wel vrijwilligerswerk doen. Hij geniet van de 

dagen dat hij in Hogeweij in Weesp demente mensen helpt en 

activiteiten met ze onderneemt. En tijdens het werk leer je pas echt 

Nederlands, aldus Radwan.

Alle kinderen voetballen in verschillende teams bij DOB. Radwan 

voetbalt ook, op donderdagavond tijdens de 7x7 voetbal. De drie 

jongste kinderen zitten nog op de basisschool De Tweemaster, 

Omar gaat naar het Montessori College in Amsterdam. Hij gaat elke 

dag op de fiets en met de trein heen en weer. De integratie met de 

kinderen gaat vlekkeloos, ze merken op school niet dat ze uit een 

ander land afkomstig zijn. Hoe fijn is dat!

OOIT TERUG NAAR SYRIE
Ze zijn blij dat ze nu in Nederland zijn, vooral voor de kinderen. 

Zelf willen ze het liefst ooit terug naar Syrië. Hun huis staat er nog 

steeds, maar de omgeving is verlaten. En de inhoud van het huis is 

leeggeroofd, van de ramen tot de lampen en het  bankstel, alleen 

de muren staan er nog. Het wordt gelukkig iets rustiger in Syrië, 

maar ze kunnen nog lang niet terug. En zeker Omar wil toch eerst 

hier zijn school afmaken. 

Het mooie nieuws is dat ook de vader en moeder van Omar, met 

zijn 2 zusjes en 2 broertjes, inmiddels bijna toestemming hebben 

om naar Nederland te komen. Voor de vader van Hamza en zijn 3 

zusjes is dit al rond. Zo wonen straks de 4 broers met hun gezinnen 

in Nederland. En dat is toch wat ze het allermeeste missen: hun 

familie. 

Al die fietsen, dat heeft ze wel verbaasd. En de treinen, die altijd 

op tijd rijden. En het steeds maar wisselende weer natuurlijk. Maar 

ze zijn vooral blij en heel erg dankbaar voor hun veilige plek hier. 

Het geld, de school, de huisvesting: alles is in Nederland goed voor 

ze geregeld. En de Nigtevechters zijn allemaal erg lieve mensen. 

Ze voelen zich hier thuis met hun nieuwe familie, zoals ze het zelf 

zeggen. Want zelfs het Suikerfeest werd voor ze georganiseerd, 

waar alle nieuwe “familieleden” bij waren uitgenodigd. 

Ze spreken steeds beter Nederlands en kunnen inmiddels al veel zelf, 

maar hulp blijft nog nodig met brieven, het leren van Nederlands, 

het doen van de boodschappen en klusjes in en om het huis. Alle 

mensen die ze hebben gesteund en dat nog steeds doen willen ze 

graag bij naam bedanken. Daarom: namens Radwan, Houda en de 

familie bedanken ze heel Nigtevecht en vooral de mensen die ze 

dagelijks bijstaan, namelijk “meneer” Bert, Mieke, Manon, Roos, 

Roos, Marjoleine, Patty en Margriet.

De provincie Utrecht vindt het belangrijk 

dat burgers meer betrokken raken bij 

hun eigen groene woonomgeving en 

dat het natuurbeleid weer midden in de 

samenleving komt te staan. Om kleine 

lokale groene initiatieven te stimuleren, is er 

een voucherregeling in het leven geroepen. 

Werkt u als bewoners- of vrijwilligersgroep 

aan een groen initiatief in uw omgeving? 

Dan kunt u tot en met 21 november 2017 

vouchers ‘Beleef en bewonder’ aanvragen 

ter waarde van € 500 of € 1.000.

Het bedrag van de vouchers moet 

worden besteed aan een fysiek project 

in de provincie Utrecht dat groen in de 

brede zin van het woord realiseert. Als u 

een aanvraag indient, dan wordt deze 

beoordeeld door de organisatie ‘Groen 

aan de Buurt’. Na goedkeuring ontvangt 

u het aangevraagde voucherbedrag op 

een aangegeven rekeningnummer. Na 

de afronding van een activiteit moet een 

aanvrager een verantwoording naar Groen 

aan de Buurt sturen.

Denkt u er aan een aanvraag in te dienen 

of wilt u weten of u aan de voorwaarden 

voldoet? Bekijk dan het reglement op de 

website www.groenaandebuurt.nl. Hierin 

zijn de criteria opgenomen waaraan 

een aanvrager en de activiteit moet 

voldoen, en kunt u een aantal inspirerende 

voorbeelden vinden.

Als maar voldoende mensen een kleine 

bijdrage leveren, kunnen we uiteindelijk 

met z’n allen een omslag maken richting 

een duurzame samenleving!

Groen aan de buurt

In de vorige editie van  Sleutel2000 schreven we al hoe snel het ineens was gegaan met de 

bouw van de sociale woningen op de Raadhuisstraat, op de voormalige plek van basisschool 

de Tweemaster. Inmiddels zijn de woningen opgeleverd en al volledig bemand door de tien 

nieuwe bewoners. Op dinsdag 12 september hebben zij na een bescheiden, maar feestelijke 

opening gezamenlijk de sleutel van Woningstichting WUTA mogen ontvangen. Het adres 

van de woningen is Raadhuisstraat 13, met toevoegsel a t/m j.

Nieuwe bewoners, succes met het klussen en verhuizen!

Inmiddels staat het huidige clubgebouw 

van v.v. DOB alweer twintig jaar. In al 

die jaren had de club gelukkig nog nooit 

problemen gekend qua inbraken en/of 

andere vandalistische acties.

Helaas zijn deze jaren geen garantie voor 

de toekomst gebleken en zijn er op 2 juni en 

12 september 2017 twee inbraakpogingen 

gedaan. Gelukkig is beide keren niets 

ontvreemd uit het gebouw, maar is wel een 

aanzienlijke schade veroorzaakt. Ook heeft 

dit onze vrijwilligers veel tijd en negatieve 

energie gekost (opruimen, tijdelijke voor-

zieningen regelen, aangiftes, etc.). Tot slot 

is de club door deze kwade geesten ook 

al twee maal financieel benadeeld, omdat 

de verzekering per schadegeval een eigen 

risico van € 250,- hanteert.

Ziet u iets verdachts bij onze accommodatie, 

meld het dan bij de politie. Uiteraard gaan 

wij als bestuur van v.v.DOB wel preventieve 

maatregelen nemen om dit soort pogingen 

uit te bannen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. DOB

En… volledig bewoond!

Diep triest
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Na meerdere gesprekken met de gemeente over de parkeerinrichting van de 

Oostzijdsestraat is er nu een plan van aanpak tot stand gekomen.  Er waren klachten 

vanuit de omwonenden over de krappe parkeerruimte in de straat en de hondenpoep in 

de grasperkjes naast de parkeerplaatsen. In de nieuwe opzet worden de parkeerplekken 

ruimer. Het gras wordt verwijderd en er komen perken met wilde bloemen en bomen 

voor in de plaats. Dit komt ook de noodlijdende bijenpopulatie ten goede. Hopelijk stapt 

straks niemand meer bij het uitstappen in de hondenpoep. E.e.a. gaat wel ten koste van 

een stukje stoep aan de kant van de perken, maar aangezien de stoep vrij breed is, zal dit 

een goede ruil zijn voor betere parkeergeledenheid. Het is nog niet bekend wanneer er 

exact wordt begonnen met de herinrichting.

Tevergeefs leek het, de oproep van pontbaas Ed Sal eerder dit jaar in Sleutel2000, voor 

een vlag met het wapen van Nigtevecht om aan het ponthuisje te bevestigen. Want ja, 

wie heeft er  thuis één liggen en dan ook nog een exemplaar over om weg te geven? 

Gelukkig waren er ineens de mannen van Groove Graphics, die besloten een helpende 

hand te bieden door er zelf één te bedrukken en deze te schenken aan Ed. De vlag wappert 

inmiddels al een aantal maanden fier in de Stichtse wind.

Een mooi punt van herkenning van de pont is zo ontstaan. De vlag zal er verder niet 

hangen wanneer de pont buiten bedrijf is, wat gebruikelijk is bij veerdiensten. Dit, om zo 

verwarring en daarmee tevergeefs wachtende toeristen te voorkomen.

Raymond en Erik, bedankt!

Met vlag en wimpel

Iedereen heeft ideeën over hoe zijn/

haar uitvaart eruit komt te zien, maar 

vastgesteld is het meestal niet. Er is geen 

reden toe. Er kan nog zoveel veranderen. 

Wat zijn de laatste trends? Wat is er 

mogelijk? Wat zou ik willen?

Tijdens een informatieavond op 4 oktober 

voeren we op een creatieve manier het 

gesprek over actuele mogelijkheden in 

het afscheid nemen en de uitvaart.  Zo 

ontdekken we persoonlijke smaak en 

wensen. Er is ruimte voor allerlei vragen. Zo 

komt u een stapje verder met uw ideeën.

Het gesprek wordt geleid door Charles 

Benschop (uitvaartverzorger bij Myosotis 

Uitvaartverzorging) en Arie de Winter 

(verliesbegeleider en uitvaartspreker 

bij Praktijk Pauwenveer en predikant 

bij Protestantse Gemeente Nigtevecht). 

Ook Henno Hennipman (beheerder 

Begraafplaats Nigtevecht) is aanwezig.

De informatieavond wordt gehouden in de 

Dorpskerk van Nigtevecht, (Dorpsstraat 43) 

en is op woensdag 4 oktober. Om 19.30 uur 

staat de koffie klaar. Deelname is gratis. 

Wees welkom!

Informatie- 
avond over 
Afscheid  
& Uitvaart

Plan Oostzijdsestraat

Het was zaterdag 2 september weer 

een zinderende nazomeravond aan de 

oevers van de Vecht. Klinkende namen 

als Diggy Dex, Leonie Meijer en Hans 

Dulfer zorgden samen met Nigtevechtse 

amateurmuzikanten opnieuw voor 

een onvergetelijke editie van het 

Muziekfestival.

Het is klokslag tien uur als de 

Nederlandstalige hiphopgigant Diggy 

Dex met zijn zeskoppige band het op een 

ponton in de Vecht drijvende podium 

op rent. Een nieuw, groter podium, dat 

recht doet aan de grote muzikale namen 

die sinds de eerste editie in 2011 de weg 

naar Nigtevecht weten te vinden. Als 

Diggy Dex zijn grootste hit Slaap lekker 

in zet, zit de sfeer er meteen goed in. 

Ruim zeshonderd paar handjes gaan de 

lucht in om daar een uur lang niet meer 

weg te gaan. Alleen op verzoek van 

Diggy Dex: om de armen om elkaar heen 

te slaan als teken van verbroedering.

ONTMOETING TUSSEN VRIENDEN

Verbroedering is er niet alleen tussen 

de mensen in het publiek. Ook 

muzikaal is het muziekfestival een 

ontmoeting tussen vrienden. Vrienden 

als saxofoonlegende Hans Dulfer en 

de Amsterdamse DJ Abas die door 

onze eigen Nigtevechtse jazzgrootheid 

Michiel Borstlap op het podium op de 

Vecht bij elkaar worden gebracht. Maar 

ook vrienden uit het dorp zien het 

festival als ideale gelegenheid om zelf 

het podium te beklimmen. Het festival 

voelt daarom als een ontmoeting tussen 

bekenden: er zijn vanavond weinig 

Nigtevechters die de weg naar het Adri 

Amesz park niet gevonden hebben.

Zon, wijn en verbroedering 
op muziekfestival

Fo
to

's
: 

H
er

m
an

 R
en

se
n

b
ri

n
k

'Let the sunshine in', zong het Nigtevechts gelegenheidskoor.  

Hun bede werd verhoord.
De basisschoolleerlingen van het Nigtevechts Leerorkest.

En zo zag het eruit aan de overkant van de Vecht...

Ol'man trouble, de rock 'n rollband van Nigtevechter Rens Ulijn.

Diggy Dex & band.
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 21 oktober 2017
Verschijningsdatum: 3 november 2017

In de vorige editie van Sleutel2000 droeg 

Roy de Bruin het stokje over aan Cock 

Verweij, omdat ze elkaar als jonge jongens 

al kenden en Roy het zo mooi vindt om te 

zien dat hij nu een boerderij runt.

Vraag van Roy: Cock, het is denk ik heel 

gewaagd om in deze tijd een boerderij te 

beginnen? Waarom heb je ervoor gekozen 

zelf te beginnen, in plaats van de boerderij 

in de toekomst over te nemen van je 

ouders? En hoe is het nou om op eigen 

benen te staan?

Het is eigenlijk niet zo dat ik bedrijfsmatig 

op eigen benen sta. Je moet het zo zien 

dat het één bedrijf is met twee locaties, 

mijn vader en ik zitten met onze beide 

boerderijen langs de Kanaaldijk in dezelfde 

maatschap. Op termijn is het wel de 

bedoeling dat ik de hele boel overneem 

van mijn vader. Een boerderij runnen valt 

me niet tegen en niet mee. Gewoon wat ik 

ervan verwacht had.

Waar moeten de mensen in het dorp je van 

kennen?

Veel leeftijdsgenoten hebben bij mij 

vroeger op de boerderij gespeeld. Ik ben 

tegenwoordig erg druk aan het werk en 

daarom niet bijzonder vaak in het dorp te 

zien, maar mensen kunnen me geregeld 

voorbij hebben zien lopen in de polder. Of 

me een keer de trekker de Kanaaldijk op 

hebben zien sturen, natuurlijk. Ook met 

evenementen als Koningsdag laat ik nog 

wel eens mijn gezicht zien.

Wat wil je mensen uit Nigtevecht over jezelf 

vertellen?

Ik ben de zoon van Dick en Willy Verweij. 

Mijn zussen en ik zijn op de boerderij 

halverwege de Kanaaldijk richting Weesp 

opgegroeid, de boerderij die mijn vader 

nog steeds heeft en die dus onderdeel 

van onze maatschap is. Mijn moeder is 

bekend van Kidswereld, wat ooit begon 

als oppasdienst en nu een grote naschoolse 

en kinderdagopvang is in de regio. Ik heb 

altijd in Nigtevecht op school gezeten 

(Flambouw) en heb er ook nog jarenlang 

bij v.v. DOB gespeeld, tot in de senioren. 

Nu woon ik dus sinds een aantal jaar op de 

eerste boerderij aan de Kanaaldijk richting 

Weesp, waar we met de boerderij van mijn 

vader opgeteld 120 koeien en een heleboel 

schapen hebben rondlopen, maar ook 60 ha 

gras en 6 ha mais verbouwen.

Het belangrijkste wat ik over mezelf kan 

vertellen, is dat ik alles in mijn leven en 

alle zegeningen aan God toeschrijf en 

dat ik Hem daar erg dankbaar voor ben, 

ik haal daar al mijn kracht uit. Ik vind het 

prachtig dat je als boer aan Gods schepping 

mee kunt werken, wanneer je bezig bent 

met land en vee. Ik geloof in het idee van 

het leven, maar ook een boerenbedrijf, als 

een soort kringloop, waarin je probeert 

eigen input te minimaliseren en de 

natuur veel op zijn beloop moet laten. 

Zo gebruik ik bijvoorbeeld nauwelijks 

bestrijdingsmiddelen en probeer ik de 

koeien lang in productie te houden.

Wat houdt je nu bezig in het nieuws?

Verhalen rond de fosfaat-kwestie. Iedere 

boer zou eigenlijk twintig jaar de tijd 

moeten krijgen om de balans van vee 

en land op orde te krijgen, in plaats van 

rechten toe te delen waar toch wel weer 

mee gehandeld en gespeculeerd wordt. 

Lokaal stoor ik me soms aan de opschaling 

van gemeentes en waterschappen, wat de 

boel nou niet echt efficiënter maakt.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?

De polder. Nigtevecht heeft een hele 

mooie. Veel polders staan toch wel weer 

volgebouwd met lichtmasten, hier valt 

dat allemaal mee. Je hebt hier een mooie 

ontginning, kijk maar naar hoe de sloten 

liggen. Aan de smalle perceelsvormen zie je 

hoe het land beetje bij beetje verdeeld is, 

heel puur.

Als je 1 dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je allemaal gaan doen?

Niet zo veel. Een hoop dingen zijn hier prima. 

Toch zou ik het gemakkelijker maken voor 

Achterklap: Cock Verweij
zelfstandigen, meer gelegenheid geven 

om een eigen bedrijf op te zetten en dit 

te ontwikkelen. Ik zou het gemakkelijker 

maken om aan vergunningen te komen, 

kijk maar eens wat een moeite het nu kost 

voor een timmerman om een eigen loods 

te bouwen, bijvoorbeeld. Ook voor de 

brandweer zou het beter zijn als er weer 

meer vrijwilligers overdag op het dorp 

kunnen zijn.

Aan wie uit Nigtevecht ga je deze vragen de 

volgende keer stellen en waarom?

Hijmen van Lindenberg, dat is mijn (verre) 

achterbuur, ik ken hem als fanatieke boer en 

ondernemer, een zakelijke erg handige man.

Welke vraag zou je aan Hijmen willen 

stellen? 

Hijmen, je woont je hele leven al op het 

dorp. Is het hier nou beter of slechter 

geworden?
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