
De ene brug is nog niet op zijn plek 

gelegd of de andere brug gaat in revisie. 

De Vechtbrug over het water dat de Vecht 

en het Amsterdam-Rijnkanaal verbindt en 

ons dorp soms voor een paar minuten in 

tweeën deelt, krijgt groot onderhoud. 

We krijgen geen nieuwe brug maar de 

huidige brug wordt hersteld zodat ie 

weer 50 jaar mee kan. Delen van de brug 

worden vervangen, maar het uiterlijk en 

het concept blijven hetzelfde. Ook het 

voet-fietspad blijft bestaan zoals het is. 

De besturing van de brug zal worden 

vernieuwd en aangesloten op het Centraal 

Object Besturing, een centrale om meerdere 

bruggen vanuit 1 punt te bedienen en te 

controleren. De geraamde kosten voor 

het hele project bedragen een kleine € 3 

miljoen.

VOORLICHTINGSAVOND IN NOVEMBER

Waternet is in opdracht van Waterschap 

Amstel Gooi en Vecht bezig met een 

aanbesteding om de juiste aannemer te 

vinden. In november zal Waterschap samen 

met Stichtse Vecht een voorlichtingsavond 

geven voor de Nigtevechters.  

Tijdens de werkzaamheden zullen er voor 

fietsers en voetgangers noodvoorzieningen 

gemaakt worden. Automobilisten zullen 

echter een eindje om moeten. Hoe, wat en 

hoe lang is nog niet duidelijk. Dat wordt 

bekend als de aannemer is gevonden. De 

werkzaamheden vinden tot 1 april 2018 

plaats en zullen weer opgepakt worden van 

oktober 2018 tot december 2018. Tijdens 

het vaarseizoen zal de brug gewoon open 

kunnen voor vaarverkeer.

SLUIS HIERNA AAN DE BEURT

De Sluis bij de Vechtbrug moet ook 

onderhouden worden, maar dit zal in 

een latere fase gebeuren, nadat de 

brugwerkzaamheden gereed zijn.

Groot onderhoud Vechtbrug

Het tweemaandelijkse huis-aan-huisblad voor Nigtevecht                            
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De Tweemaster heeft dit schooljaar een nieuw themacertificaat van de 

Gezonde School behaald. Het themacertificaat “Welbevinden” is de  

derde in een rij. Afgelopen schooljaar waren de certificaten voor  

“Bewegen en Sport” en “Voeding” al gerealiseerd. Hiermee voldoet de 

school aan kwaliteitseisen, zoals opgesteld door deskundigen. Gezond-

heid op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder uitval en een 

gezondere leefstijl. Locatieleider Nick Homan is hier enorm trots op: “Wij 

vinden dit een enorme eer, aangezien wij het enorm belangrijk vinden 

dat onze kinderen met plezier naar school gaan en zich gelukkig voelen 

op school. Dit alles geldt natuurlijk ook voor de ouders en de leerlingen”.

KWALITEITSKEURMERK

De school gaat nu verder kijken naar andere gebieden, zoals roken/alcohol, 

milieu en fysieke veiligheid. Het vignet Gezonde School is een kwaliteits-

keurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid 

van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat 

mag een school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. 

Voor meer informatie gaat u naar www.gezondeschool.nl.

Onze nieuwe wijkagent André Bruls 
stelt zich even voor!

Dankbaar maak ik van de gelegenheid 

gebruik om mijzelf kort aan u voor te 

stellen als wijkagent van Nigtevecht. 

Mijn naam is André Bruls, ik ben 19 jaar 

werkzaam bij de politie en heb binnen 

de organisatie verschillende functies 

bekleed. In juli van dit jaar ben ik 

aangesteld als Operationeel Expert op het 

Basisteam Stichtse Vecht-De Ronde Venen, 

waar Nigtevecht bij hoort. Naast mijn 

werkzaamheden als wijkagent, ben ik 

voor het gehele basisteam gespecialiseerd 

in de thema’s ondermijning en opsporing. 

In het noordelijke deel van onze gemeente 

werk ik nauw samen met drie andere 

wijkagenten, met z’n vieren zetten we 

ons in om de leefbaarheid te waarborgen 

in het ons aangewezen gebied.

De politie is 24/7 bereikbaar via het 

telefoonnummer 0900-8844, via de website 

van de politie www.politie.nl kunt u een 

digitale melding doen. Op deze wijze 

kunt u ook met mij in contact treden. 

Bij spoedmeldingen is er natuurlijk het 

bekende nummer 112, dit nummer mag u 

ook voor een verdachte situatie gebruiken. 

‘Een verdachte situatie’ is een breed begrip, 

bewoners voelen over het algemeen prima 

aan als er iets niet klopt in een situatie 

die ze waarnemen. Bel dan gerust, liever 

een keer teveel dat te weinig! Indien uw 

melding niet naar uw verwachting wordt 

afgehandeld dan hoor ik dat graag.

BEHEERDE WHATSAPP-GROEP GEZOCHT!

Graag wil ik u hierbij ook wijzen op de 

website www.buurtpreventiestichtsevecht.

nl waar u van alles kunt lezen over 

buurtpreventie en ‘WhatsApp-groepen’ in 

het bijzonder. Nigtevecht heeft namelijk 

nog geen ‘Whatsapp-groep’ die bij de 

gemeente is aangemeld. Indien een 

inwoner zich wil inzetten als beheerder en 

oprichter van zo’n groep, op genoemde site 

staat uitgelegd hoe te werk te gaan.

Verder vraag ik uw aandacht voor ‘camera 

in beeld’ te vinden op www.politie.nl. 

Indien u bewakingscamera’s heeft, dan 

kunt u die aanmelden bij de politie. In het 

geval dat de politie bij een onderzoek op 

zoek is naar camerabeelden kan dat enorm 

helpen bij opsporen van strafbare feiten. 

De politie Stichtse Vecht-De Ronde Venen 

is actief op Twitter, Facebook en Instagram, 

aangewezen collega’s zijn dagelijks druk 

met het beheer van deze accounts. 

Nu de stoomboot van Sinterklaas het ruime sop heeft gekozen en onderweg is naar 

Nederland, kunnen we ons ook gaan verheugen op zijn aankomst in Nigtevecht. Komt u 

ook allemaal op 25 november naar de Loswal aan het begin van de Dorpsstraat om samen 

met de Sint en zijn Pieten het leuke kinderfeest te vieren? Wij verwachten de boot rond  

12 uur.  Na de aankomst met een welkomstwoord voor onze hoge gasten uit Spanje, lopen 

we een kleine ronde door het dorp, muzikaal begeleid door de Pietenband. De optocht 

eindigt bij het Dorpshuis waar alle kinderen kunnen plaatsnemen in de zaal voor de prachtige 

voorstelling “Speculaaslaan” en na afloop een cadeautje en een dansje met Sint en Piet.

COLLECTEBUS BIJ BAKKER, ATTENT EN DOB

In de foyer kunnen de ouders en familieleden genieten van een hapje en drankje en de 

loten voor wederom felbegeerde prijzen kopen. Dankzij deze loterij, de huis-aan-huis 

collecte en onze sponsoren is het mogelijk om deze spetterende middag te organiseren, 

een traditie van meer dan 40 jaar. Mocht u de collecte gemist hebben, schroomt 

u dan niet om bij de bakker, bij de Attent of bij DOB een bijdrage in de bus te doen.   

Alvast hartelijk dank. Wilt u niets missen van de voorbereidingen en leuke weetjes over 

Sinterklaas, like dan onze Facebookpagina Sintocht Nigtevecht

Wij zien u graag 25 november bij de Loswal!

Het Sinterklaascomité

“Zie ginds komt de stoomboot”

In de vorige editie van de Sleutel 2000 meldden we dat er op 25 

oktober een tweede inloopavond zou plaatsvinden in het dorpshuis 

waar de inwoners van Nigtevecht zouden worden geïnformeerd 

over de definitieve locaties van de nieuwe restafvalcontainers. 

Deze bijeenkomst is echter uitgesteld omdat de gemeente nog 

bezig is met het graven van proefsleuven op de beoogde locaties. 

Als de resultaten van deze proefsleuven bekend zijn, zal de 

tweede inloopavond alsnog georganiseerd worden. Inwoners van 

Nigtevecht zullen hiervoor per brief door de gemeente Stichtse 

Vecht worden uitgenodigd. Tijdens de eerste inloopavond in 

september droegen verschillende dorpsgenoten alternatieve 

locaties aan voor de containers, deze worden op dit moment door 

de gemeente onderzocht.

Tweede inloopavond omgekeerd 
afval inzamelen uitgesteld

Muzikanten opgelet! Zin om op een winterse 

zondag de sterren van de hemel te spelen of te 

zingen in je eigen dorpskroeg? Grijp dan je kans op 

zondagmiddag 10 december 2017 of zondagmiddag 

18 februari 2018. Want dan organiseren de 

Nigtevechtse muzikanten Rens Ulijn en Erik Jouke Bijl 

na een succesvolle eerste editie vorig jaar, weer twee 

jamsessies in cafe Nr.100. Muzikanten van alle niveaus 

en in alle genres zijn welkom om mee te zingen en 

te spelen. Singersongwriters die solo een nummer 

willen spelen of zingen zijn van harte welkom om 

tussen de jams door het podium te betreden. Je kan 

je op de middag zelf melden bij Rens of Erik-Jouke, 

maar als je helemaal zeker wil zijn dat je aan de 

beurt komt, mail dan vooraf even welk nummer je 

wil zingen naar rensulijn@hotmail.com.

De jamsessie begint om 14.00 uur en duurt tot 18.00 

uur. De sessie begint met een set van een half uur 

van een gastband. Daarna kan iedereen meedoen 

met o.a. een bluesjam, een rockjam, een funkjam en 

een jazzjam. Op facebook.com/jammenaandevecht 

vind je een aantal nummers en bijbehorende 

toonsoorten die tijdens de sessie zeker aan bod 

zullen komen. En natuurlijk zijn suggesties voor 

andere nummers altijd welkom!

Jammen  
aan de Vecht

Gezonde School

De oliebollenactie in Loenen, Nigtevecht en Vreeland van 3 en 4 

oktober jongstleden was een groot succes. Doelstelling was het 

record van 2016 te verbreken en 27.000 oliebollen te verkopen.  

En met dank aan alle vrijwilligers is dit prachtige resultaat is gehaald! 

Er waren op sommige plekken zelfs oliebollen tekort. De senioren in 

ons dorp kunnen daarom weer rekenen op een fijn dagje uit. 

Er is gelijk ook een oproep: de baklocatie voor de oliebollen is na 

1 januari 2019 niet meer beschikbaar.  Het oliebollencomité roept 

iedereen op om uit te kijken naar een nieuwe geschikte ruimte voor 

2019. Contactpersoon is L.Versluis, 0294-231043.

Oliebollen actie:  
record verbroken

PRIMEUR VOOR NIGTEVECHT, VREELAND  

EN LOENERSLOOT

Nigtevecht, Vreeland en Loenersloot zijn de eerste drie 

dorpen in de gemeente Stichtse Vecht waar het principe 

van omgekeerd afval inzamelen wordt geïntroduceerd. In 

de nieuwe aanpak wordt al het afval dat gerecycled kan 

worden aan huis opgehaald. Het restafval brengt u zelf weg 

naar een afvalcontainer in de buurt. Om het u makkelijk te 

maken, wordt de restafvalcontainer vervangen door een 

afvalbak voor plastic, blik en drankkartons (PMD).
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Op vrijdag 22 september vond op het schoolplein van De Flambouw en de Tweemaster 

weer een succesvolle editie plaats van het jaarlijkse Pleinfeest, dit jaar met als thema 

‘Ik hou van Holland’. Elk jaar organiseren de oudercomissies van de beide Nigtevechtse 

basisscholen en Kidswereld het evenement dat zowel voor de kinderen als de ouders 

een echt feest is. 

Terwijl de ouders in de zon genoten van een hapje en een drankje, werden de kinderen 

geschminkt en genoten ze van een oud-Hollandse zweefmolen, een springkasteel, een 

stormbaan en niet te vergeten: de kiekjescaravan!  Ook was er een loterij met als 

hoofdprijs live tickets voor The Voice Kids. Vanwege het mooie weer was er een goede 

opbrengst, die volledig ten goede komt aan de beide scholen.

Pleinfeest in  
Hollandse sferen

Giraffekop van Jut.

Met je achterwerk in de kiekjescaravan.

Gaat dat wel goed?

Oranje boven!

En de hoofdprijs gaat naar....

Zweven tot je niet meer kan.Duimpje om hoog voor de catering!

Er waren ook gevaarlijke tijgers...

We're walking on sunshine!

De koene ridder!
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 Beschuit  
met muisjes

Regen en patat bij  
open dag nieuwe fietsbrug
Vrijdag 20 Oktober was er op de Punt een open dag  om 

de fietsbrug nader te bekijken. Die middag en avond 

regende het behoorlijk, maar zo’n 180  belangstellenden 

waren nieuwsgierig en hongerig genoeg om naar de brug 

te komen. Met een hoogwerker was het mogelijk om de 

brug vanuit de lucht te bekijken, een plaatje wat je alleen 

maar met een drone kan krijgen. Velen lieten zich eerst 

in een veiligheidstuig hijsen om vervolgens in de regen 

en wind mooie plaatjes te maken. Een beloning wachtte 

hen beneden op in de vorm van driedubbel gebakken 

friet en een lekkere snack. Rondom de brug waren allerlei 

wetenswaardigeheden te lezen en voor vragen kon je 

terecht bij de gebiedsregiseur, de architect, de ecoloog en 

de rest van het projectteam. Een belangrijke volgende stap 

zal plaatsvinden in de nacht van 10 maart. Dan zal de brug 

op haar uiteindelijke plaats gevaren en gehesen worden.

Op woensdag 11 oktober had het 

hoofdkantoor van verzekeringsmaat-

schappij a.s.r. een iets andere populatie 

dan normaal, want er liep een groot 

aantal kinderen rond. Zij waren allemaal 

finalisten van de a.s.r. scholen challenge 

en kwamen hun duurzaamheidsidee 

voor hun school aan de jury presenteren. 

Dit alles gebeurde onder leiding van tv-

presentator Klaas van Kruistum, bekend 

van onder andere Zapplive. Een mix 

van groene energie opgewekt door een 

windmolentje, het aanleggen van een 

moestuin, energieopwekkende tegels en 

een besparingsdag inlassen maakte dat 

basisschool De Flambouw de hele jury mee 

kreeg en werd gekozen als winnaar van de 

a.s.r. scholen challenge 2017. De Flambouw 

won een cheque ter waarde van €12.500,- 

waarmee een aantal duurzame ideeën kan 

worden gerealiseerd ten gunste van onze 

samenwoonschool. 

Hanna, Meike, Daphne en de rest van  

groep 7/8: van harte gefeliciteerd met het 

behalen van deze mooie prijs!

Basisschool De Flambouw 
winnaar a.s.r. scholen 
challenge 2017

…begin dit jaar zijn toch de ijzers even uit 

het vet geweest en ondergebonden. De  

leerlingen van onze samenwoonschool 

konden exclusief dat buitenkansje 

meepakken. Het seizoen werd afgesloten 

met de feestelijke inwijding van de nieuwe 

Koek&Zopie. Dat doen we graag nog eens 

dunnetjes over, maar dan uiteraard met 

volop schaatspret op De Korte Baan.

Inmiddels hebben we een staartje Indian 

Summer nog vers in ’t geheugen en staan 

de voorbereidingen voor een nieuw 

winterseizoen alweer op stapel. Zo zullen 

we ook dit jaar weer bij u aan de deur 

komen voor de (vrijwillige) contributie. 

We merken keer op keer dat IJsvereniging  

De Korte Baan door velen een warm hart 

wordt toegedragen. Zoals elke vereniging 

in ons mooie dorp draaien we op de inzet 

en het enthousiasme van vele vrijwilligers. 

Ook de ijsvereniging kan niet zonder die 

helpende handjes, in welke vorm dan ook. 

Zou je graag je steentje willen bijdragen 

aan een van de activiteiten, onderhoud, 

bezetting Koek&Zopie, organisatie van 

evenementen, laat ons dat dan weten. Je 

kunt je aanmelden via r.bekker3@upcmail.nl.

We duimen er voor dat Koning Winter ons 

weer eens goed gezind zal zijn !

Je zou ’t bijna vergeten 
zijn, maar…..

IJsvereniging Nigtevecht

DE KORTE BAAN
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Hugo van der Horst,  

zoon van  

Tjerk en Nienke, 

geboren  

29 september 2017
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14.58 UUR  3425 GRAM•

Er schilderlessen voor volwassenen zijn in 

Nigtevecht? Op de vrijdagochtend vanaf 

9.15 tot 12.15 uur. En ik ben bezig om op 

de maandagavond een groep op te zetten. 

Dit zou zijn van 19:00 tot 22:00 uur.

De teken- en schilderlessen zijn er voor 

zowel de beginnende als de gevorderde 

cursist. Elke les geef ik een opdracht 

waarbij je zelf bepaalt of je mee wil doen 

of aan je eigen tekening of schilderij 

gaat werken. De reeks lessen die we 

nu hebben, staan allemaal in het teken 

van de Hollandse meesters: de oude 

(van Gogh)en de nieuwe (Ton Schulten). 

Materialen zijn aanwezig maar alles 

wat je hebt kan je gerust meenemen. 

Ik werk met een strippenkaartsysteem, 

je verplicht je voor tien lessen, je plek is 

daardoor verzekerd, maar je bepaalt zelf 

wanneer je komt. Je betaalt dus alleen de 

lessen waar je aanwezig bent. Je kan ook 

met iemand de strippenkaart delen. Voor 

10 lessen betaal je €150,- en deze kan je 

betalen in 1x of in 10x dat is aan jou! Dit 

even in overleg graag. De workshops die 

ik geef zoals hieronder kan je ook met de 

strippenkaart betalen!

WORKSHOPDATA
•  Zaterdag 18 nov 9.30 tot 12.30 uur 

Workshop Hondachtigen Deel 1 

( Teken je eigen hond?)

•  Zaterdag 16 dec 9.30 tot 12.30 uur 

Workshop Hondachtigen deel 2 

Wilt u meer informatie bel of mail gerust  

of kom voor een GRATIS proefles!!

Marieke van Dijk

0618693943, dijkmarieke32@gmail.com
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 2 december 2017
Verschijningsdatum: 15 december 2017

Vraag van Cock: Hijmen,  je woont je hele 

leven al in het dorp. Is het hier nou beter of 

slechter geworden? Ik geloof niet dat het nu 

beter of slechter is geworden. Nu hebben 

we nog een supermarkt en bakkerswinkel 

in het dorp. Toen ik nog op de lagere school 

zat waren er nog ongeveer 10 winkels zoals 

de sigarenwinkel van Roemburg, verfwinkel 

van Veen, bakkerij van Kersbergen en bij 

Kaandorp kon je een TV kopen, keus was niet 

zo moeilijk, er stonden er hooguit drie waar 

je uit kon kiezen. Je kan je niet bedenken dat 

het toen zo was. Er waren toen ook meer 

plaatsen waar de jeugd kon spelen omdat 

er toen nog veel braakliggend terrein was. 

We hebben nu wel weer een heel mooi 

Dorpshuis met sportzaal.

Waar moeten de mensen uit dorp je van 

kennen? Ik woon en werk samen met mijn 

vrouw Gerda en onze kinderen aan de 

Klompweg nr. 28 en heb daar een boerderij 

met koeien en varkens. Ik vind Nigtevecht 

een leuk dorp om te wonen en probeer mee 

te leven als er wat te doen is, zoals tijdens 

de Oranjeweek. Dat vind ik heel gezellig 

met als afsluiting het Nigtevechts uurtje, wel 

even vooraf de varkens voeren en koeien 

melken dat is beter dan andersom. Verder 

leven we ook actief mee met de kerkelijke 

gemeenschap. 

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over 

jezelf vertellen? Ik ben dus geboren en 

getogen aan de Klompweg. Ik werk daar 

als boer en kan daar mijn dag gemakkelijk 

mee vullen. Het werk op een boerderij 

is eigenlijk nooit af. Het is ook eigenlijk 

meer een manier van leven. Privé en werk 

lopen erg door elkaar, ik vind dat niet zo’n 

probleem. De gebondenheid is wel erg 

groot, ik heb dit jaar 8 dagen vrij gehad voor 

een heerlijk weekje Oostenrijk en de overige 

dagen vroegen de dieren mijn aandacht. 

Ik probeer het landschap mooi te houden 

zoals de weg waar een rij knotwilgen staat 

en de boerderij in het groen te houden met 

onze erfbeplanting waar groot en klein toch 

wel 2000 bomen staan. Ook probeer ik wel 

maatschappelijk en bestuurlijk betrokken te 

zijn met de landbouw en de kerk. Zo heb 

ik een paar jaar in het Coöperatief fonds 

van de Rabobank (Sinterklaascommissie) 

gezeten en hier mochten we veel geld van 

de bank weggeven aan lokale goede doelen/

instellingen. Dit was heel leuk maar ook erg 

verantwoordelijk werk. Verder is het geloof 

in God belangrijk in mijn leven. Het geeft mij 

rust en vertrouwen. En als je ziet hoe mooi 

en goed de natuur en de mensen in elkaar 

zitten, dan wil ik dat gerust Gods schepping 

noemen. Jammer dat wij mensen er vaak zo’n 

rommel van maken. 

Wat houd je bezig in het nieuws? ‘s-Ochtends 

onder het koeien melken  luister ik altijd naar 

het Radio 1-journaal. Zo ben ik redelijk op 

de hoogte van wat er speelt in de wereld. 

De politiek houdt me wel bezig. Ik werk 

in een sector waar iedereen wel wat van 

vindt, de politiek ook. We hebben nu net 

een nieuw kabinet, afwachten hoe dit voor 

het land en ook voor de landbouw uitpakt. 

Carola Schouten is de nieuwe minister van 

landbouw, zij heeft duidelijk meer verstand 

van en gevoel voor wat er in onze sector 

afspeelt dan haar voorganger, dus dat klinkt 

positief. Wat me niet zo positief stemt zijn 

alle oorlogen in het Midden-Oosten zoals in 

Syrië . Volgens mijn schoonzoon Michiel, die 

hier in het verleden is geweest, was dit een 

mooi land en ligt alles nu volledig in puin. 

Wat mensen elkaar toch aan kunnen doen. 

Sport mag ik ook graag volgen met name de 

auto- en motorsport.   

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Dat is 

toch wel de Klompweg. Een heerlijke plek om 

te wonen en te werken. De Vecht voor ons 

huis waar je heerlijk kunt schaatsen, varen 

en zwemmen, dat laatste doe ik pas als het 

een week 30 graden is geweest. Maar ook 

de Aetsveldse polder vind ik heel mooi: als 

je onze koeien ziet grazen in de wei en de 

weidevogels hoort in het voorjaar dan ben ik 

toch een heel gelukkig mens met zoveel rust, 

ruimte en natuur om ons heen. We wonen 

eigenlijk in een heel groot natuurgebied. 

Onze Dorpskerk vind ik een heel mooi 

gebouw waar ik ook mijn geestelijke rust en 

bezinning vind.

Achterklap: Hijmen van Lindenberg
Als je een dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan doen? 

Ik zou een nieuw fietspad langs de Kanaaldijk 

naar Loenen aanleggen, volgens mij zou dit 

onder aan het talud makkelijk aangelegd 

kunnen worden. Er rijdt daar nu jaarlijks ook 

een grote tractor met slootmachine dus er 

zal ruimte genoeg zijn en dan kan de weg 

zelf weer naar de normale breedte worden 

gebracht. Het  is daar nu wel aan de krappe 

kant en als ze dan toch aan het asfalteren 

zijn dan kunnen ze de drempels bij de sluis 

en Geitenkamp gelijk terug brengen tot 

normale proporties.   

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en waarom?

Aan Esther van Loon. Uit eigen ervaring weet 

ik dat ze een vakkundig en gepassioneerd 

fysiotherapeut is.

Welke vraag zou je aan Esther willen stellen?

Esther, hoe denk jij dat het gesteld is met de 

lichamelijke conditie van onze Nigtevechters?
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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
Rens Ulijn        06-21702215
E-mail: info@sleutel2000.nl

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

Met dank aan de sponsors:
• 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

Sleutel 2000 redactie is een 
werkgroep van Stichting het 

Dorpshuis Nigtevecht


