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Vier weken met de auto om
Vorige maand schreven we al over het groot
onderhoud, dat in 2018 plaats zal vinden aan
de Vechtbrug. Op 7 december jl. was u van
harte uitgenodigd door Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht om een informatieavond in Het
Dorpshuis over deze gebeurtenis bij te wonen,
verzorgd door Waternet.

die verder geen initiatief heeft getoond in een
aanpassing hiervan. Het brugwachtershuisje
zal overigens gesloopt worden (vernieuwde
besturing brug via Centraal Object Besturing),
waardoor een eventuele verbreding van het
pad in de toekomst wel gemakkelijker mogelijk
zou kunnen zijn.

Op deze avond werd nogmaals benadrukt
dat de brug slechts hersteld wordt, zonder
verdere wijzigingen in het ontwerp en/of
het aanzicht. Hij wordt enkel klaargestoomd
voor de volgende vijftig jaar binnen onze
dorpsgrenzen.

GEEN HINDER TOT NAJAAR 2018
Momenteel
is
Waternet
met
de
aanbesteding bezig. In het voorjaar van
2018 zullen de eerste voorbereidende
werkzaamheden plaatsvinden, maar nog
zonder enige hinder van het verkeer. Pas na
het vaarseizoen, in het laatste kwartaal van
2018, zal er hinder van het onderhoud te
merken zijn. Een scheepsverkeersstremming
van zeven weken zal dan gelden; het
gemotoriseerde wegverkeer zal naar
verwachting vier weken de brug niet
kunnen passeren.
Wanneer dit exact
is, wordt later bekend gemaakt. Voor
fietsers en voetgangers zal er een tijdelijke

Dit geldt ook voor de naastgelegen brug voor
het voet-fietspad. Ondanks dat deze voor
een groot deel uit een rooster bestaat, acht
Waternet uit ervaring de constructie niet stabiel
genoeg om nu verder te verbreden. Opgemerkt
dient ook te worden dat dit voet-fietspad niet
onder het beheer van het Waterschap valt,
maar onder die van gemeente Stichtse Vecht,

noodbrug in het leven geroepen worden,
die te allen tijde te gebruiken is.
FLINK STUK OMRIJDEN
Met name voor de bewoners van de
Korte Velterslaan, de Kanaaldijk en de
Vreelandseweg zal de verkeersstremming
tijdelijk een heel stuk omrijden betekenen.
Om de pijn iets te verzachten, zullen er extra
parkeervakken komen aan de kant van de
Punt, zodat erna in ieder geval het dorp met
de voet of fiets verder bereikt kan worden.
Begin 2019 zal de nazorg van de
werkzaamheden zijn, daarna zal het
onderhoud bij De Sluis ook plaatsvinden.
Na de zomer van 2018 zal de volgende
informatieavond zijn. Heeft u verder
tussentijds vragen over de reparatie
van de brug, dan kunt u mailen met
brugNigtevecht@waternet.nl. In de tussentijd zult u op de hoogte gehouden worden
d.m.v. bewonersbrieven.

• 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

Bezoekersligplaatsen
in de achtertuin?

Sintocht
2017

Bij de gemeente Stichtse Vecht ligt het
voornemen om het bestemmingsplan
rondom de ligplaatsen aan de Vecht te
wijzigen. De ligplaatsen in Nigtevecht
bevinden zich nu aan het Adri Ameszpark/
het pontje en in de jachthaven. In het
nieuwe voorgenomen bestemmingsplan
lijken
er
ook
bezoekersligplaatsen
mogelijk te worden gemaakt in de
achtertuinen
van
de
Dorpsstraat,
ongeveer vanaf No. 100. De voorgenomen
ligplaatsen zijn geel gemarkeerd op de
hier afgebeelde planologische kaart.

Wat was het weer een prachtige middag,
afgelopen zaterdag 25 november. Toen ik
een week eerder aankwam in Dokkum,
viel de regen met bakken uit de hemel.
Maar een week later in Nigtevecht was
het heerlijk. Alle kinderen stonden al
op ons te wachten aan de Loswal. De
rondgang door het dorp met de fanfare
was lekker ouderwets en goed geregeld
met alle verkeersregelaars. De ontvangst
in het Dorpshuis door Alfred en zijn team
was weer alleraardigst.
De volgende
keer moet ik eraan denken ook even een
lekkere chocomel te blijven drinken. En
terwijl alle ouders genoten aan de bar,
hadden de kinderen het geweldig naar
hun zin tijdens de fantastische voorstelling
'Speculaaslaan' van meester Nick en zijn
vrienden. Wat heerlijk dat het me ook dit
jaar weer mogelijk werd gemaakt om alle
kinderen van Nigtevecht te ontmoeten én
een cadeautje achter te laten. We bedanken
het Sintocht Committée Nigtevecht van
harte. Tot volgend jaar!
Sinterklaas en zijn Pieten

Een bezoekersligplaats is een ligplaats
bij een (vergunde) bedrijfsactiviteit met
een maximale verblijfsduur van 4 uur. Nu
kunnen we ons dorpscafé en restaurant
zeker een bedrijf noemen, maar de
huizen ernaast zijn dat toch echt niet. En

Hoe is het eigenlijk met…
Frits Schalij?
Hij was altijd de snelste Nigtevechter op
ijzers, niet te kloppen. Had een lange
schaatscarrière en schopte het zelfs tot
de Olympische Winterspelen van 1984,
in Sarajevo, voormalig Joegoslavië.
Inmiddels woont Frits elders.
Frits, hoe is het met je?
Ja, gaat helemaal goed. In 2005 ben ik
uit Nigtevecht vertrokken, Ik kreeg toen
een nieuwe relatie. Vertrekken was best
jammer, Nigtevecht is een mooi dorp om
te wonen, zeker met jonge kinderen. Het
lukte ons op korte termijn niet om iets
moois te vinden en daarom zijn we toen
elders gaan wonen.
Waar ben je tegenwoordig te vinden en
hoe is het leven daar?
Ik woon nu weer in Weesp. Ik ben er
geboren en getogen en het is daarom
voor mij bekend terrein. We vonden een
leuke woning op Aquamarin, mooi aan
het water. Met lekker weer stappen we
zo de boot op en varen we onder andere
langs Nigtevecht. Veel ben ik nog met
sport bezig, ik train de Gewestelijke
marathonschaatsers, waar onder andere
mijn neefje Stefan Wolffenbuttel in zit.
Ook coach ik de jeugd bij Viking, het is
fantastisch om zoiets over te kunnen

hoewel vast heel gezellig, zit niemand
te wachten op een bezoekersligplaats
in de achtertuin. Bovendien lijkt er niet
nagedacht te zijn over het verlaten
van deze ligplaatsen. We zijn gastvrij
in Nigtevecht, maar om de bezoekers
nu door ieders achtertuin de boten te
laten verlaten, gaat wellicht wat ver. Een
andere mogelijkheid zien wij niet direct,
namelijk.
De aanwonenden en een paar andere
bewoners hebben met een advocaat een
bezwaar ingediend tegen deze nogal
bizarre plannen. Dit geldt overigens niet
alleen voor aanwonenden in Nigtevecht:
ook in Loenen en Vreeland speelt
hetzelfde en wordt er bezwaar gemaakt.
De redactie

Vader en zoon Bijl achter de drums

Nieuwe
jamsessie op
18 februari
Na een succesvolle eerste editie op zondag
10 december, staat op zondagmiddag
18 februari een nieuwe editie van Jammen
aan de Vecht gepland bij No. 100 in de
Dorpsstraat.

brengen. Verder stap ik zelf soms lekker
op de mountainbike of op de racefiets,
maar dit laatste valt weg met slecht weer.
Ik ben niet zo gek op fietsen in de regen.
Van beroep ben ik projectleider in
installatietechniek in Abcoude. Mijn
zoons wonen ook nog in de buurt; Ryan
in Vinkeveen, Terry ook in Weesp. Beiden
verwachten ze binnenkort hun eerste
kindje, ik word dan dus opa!
(Noot redactie: op moment van
verschijnen van deze editie is net Terry’s
zoon Joey en Ryan’s zoon Shane geboren.
Gefeliciteerd Frits, Terry en Ryan!)

Ondanks de hevige sneeuwval wisten
diverse muzikanten van binnen en buiten
het dorp hun weg naar de eerste editie
te vinden. Het resultaat? Een gezellig
muzikale middag voor jong en oud die
smaakte naar meer.

MEESPELEN?

Verlang je stiekem nooit terug naar ons
mooie dorp?
Ja en dan komt dat toch vooral door de
mensen, de sociale controle. Met Sluis
en Bruggenfeest merk ik dat erg aan
mezelf, dan trek ik toch gauw naar de
Nigtevechters toe. Ik ben een geboren
Weesper, maar van mijn 18e tot mijn 30e
ben ik fulltime met het schaatsen bezig
geweest en heb ik weinig tijd gehad voor
sociale contacten. Dat was het moment
dat ik verhuisde naar Nigtevecht en daar
heb ik dit weer ingehaald. Het is niet
zo dat ik nooit meer in Nigtevecht zou
hoeven wonen, Weesp was destijds even
wat handiger en net zo mooi.

Nieuwjaarsconcert
Seniorenorkest Amstelland
Zondag 14 januari geeft het Seniorenorkest Amstelland van 15.00 -16.00 uur een
nieuwjaarsconcert in samenwerking met de Protestantse Kerk Nigtevecht.
Het Seniorenorkest Amstelland bestaat uit 58 spelende leden. De leeftijd van de muzikanten
ligt tussen de 55 en 85 jaar. Muzikanten die hun leeftijd ruimschoots compenseren met
een schat aan muzikale ervaring. Het repertoire bestaat uit voornamelijk licht romantische
muziek, film - en musicalmuziek. Het orkest vervult een belangrijke sociale functie door
gratis concerten in wooncentra en zorgcentra te verzorgen. Het Seniorenorkest nodigt de
inwoners van en rond Nigtevecht van harte uit om dit gratis toegankelijke concert in de
Protestantse Kerk Nigtevecht bij te wonen.
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Jammen aan de Vecht is een laagdrempelige
jamsessie waar muzikanten van alle
niveaus mee kunnen spelen en zingen.
Daarnaast
kunnen
singersongwriters
ook solonummers ten gehore brengen.
Op 18 februari zal de funkband van
Erik Jouke Bijl eerst een set van een half
uur spelen. Daarna kan iedereen die wil
het podium op. Maar komen luisteren mag
natuurlijk ook!

ALLES WETEN OVER DE JAMSESSIES
IN NO. 100?
Like dan de facebookpagina ‘Jammen aan
de Vecht’. Hier vind je ook de nummers
waarop we zullen gaan jammen met de
juiste toonsoorten erbij.

Entree dorp
onder de loep
De reconstructie van de dorpsentree is al weer een aantal maanden gereed en de
gemeente Stichtse Vecht hield daarom een evaluatieavond in het Dorpshuis. Zo’n
twintig aanwezigen werden in twee groepen verdeeld om het gerenoveerde traject
te bespreken. Verbaasd werd door aanwezigen gereageerd dat de gemeente de
oplevering heeft goedgekeurd. Vanaf het begin waren de middenscheiding en de
varkensruggen kapotgereden en nooit goed opgeleverd. Verschillende conclusies
en verbeterpunten kwamen naar voren.

Iets te repareren?
Het Repair Café Nigtevecht is op 25 november
van start gegaan! Bij de opening om tien uur
stonden de eerste dorpsgenoten al op de
stoep en tot vlak voor twaalf uur kwamen
er steeds weer nieuwe klanten binnen
met tassen en dozen. Een kapotte printer,
diverse stofzuigers, een koffiezetapparaat
en een kapot boodschappenwagentje
kwamen bij Henk Brinkman op tafel, die met
een deskundige blik de diverse apparaten
uit elkaar haalde, ging doormeten, indien
nog mogelijk repareerde of het advies gaf
afscheid te nemen van het apparaat.
Patty Weber ontving een ieder, vertelde
wie er eveneens op een advies wachtte

en voorzag iedereen van koffie en thee.
Er ontstonden interessante technische
discussies, men hielp elkaar, met andere
woorden: het was zeer gezellig.
Wat voor ons Repair Café heel prettig is, is dat
we ons, dankzij de inbreng van Henk, bij Repair
Café Weesp-Muiden aan kunnen sluiten. Dat
betekent dat bij calamiteiten we een beroep
kunnen doen op kennis, speciale apparatuur
en zelfs inzet vanuit Weesp-Muiden.
Opzet is om elke twee maanden, op de
laatste zaterdag, van tien uur ’s ochtends
tot twaalf uur ’s ochtends de deur van de
Dorpskamer Nigtevecht voor bezoekers van

EEN AANTAL CONCLUSIES WAREN:
• De gelijkwaardige kruising KanaaldijkRaadhuisstraat-Dorpsstraat voldoet en
haalt de snelheid uit het verkeer.
• De gelijkwaardige kruisingen
Kanaaldijk-Vreelandseweg en
Kanaaldijk-Korte Velterslaan voldoen
niet, er wordt geen voorrang verleend
door verkeer op Kanaaldijk vanaf
Loenen.
• De snelheid in de Raadhuisstraat lijkt
toegenomen. Berijders zijn veelal
dorpsgenoten.
• De verkeerdrempels verminderen de
snelheid van het doorgaande verkeer.
• De varkensruggen als afscheiding van
fietspad functioneren naar behoren,
maar worden weggereden door
vrachtverkeer en dat levert gevaar
voor fietsers op.
• Wanneer men vanaf Loenen het dorp
binnen rijdt, heeft men het idee van
een doorgaande weg en niet dat men
een 30 kilometerzone van een dorp
inrijdt. Waardoor de snelheid niet
vermindert.
• De verkeersdrempel vanaf Loenen is
slecht zichtbaar in de avond.
• Het knipperlicht op Kanaaldijk vanaf
Loenen heeft geen enkele functie
meer.
• Nog steeds maken fietsers gebruik
van de Kanaaldijk om naar Weesp te
rijden.
• Het reclamebord begin Raadhuisstraat
is lelijk en belemmert toegang van het
dorp voor fietsers.
• Het hek vanuit Loenen geplaatst
belemmert zicht vanaf Korte
Velterslaan en vanaf Kanaaldijk.

het Repair Café te openen. Eerstvolgende
keer is dat op zaterdag 27 januari.
BETER VOOR HET MILIEU
Op deze manier hopen we te voorkomen
dat er teveel weggegooid moet worden;
beter voor het milieu en beter voor onze
portemonnee. Meer actuele informatie over
de diverse activiteiten van de dorpskamer,
bijvoorbeeld over het inloopspreekuur
van onze gebiedsregisseur en het sociale
wijkteam, en over de dorpsbibliotheek,
kunt u vinden op de Facebookpagina van
de dorpskamer Nigtevecht. De dorpskamer
is voor alle Nigtevechters, jong en oud, dus
kom gerust een kijkje nemen!

Gelukkig Nieuwjaar voor goed doel:
Prinses Maxima Centrum
Een op de vier kinderen die kanker krijgt overlijdt nog altijd aan
deze nare ziekte. Daarnaast houden veel kinderen blijvende
schade over aan de zware en nare behandelingen. Dat moet
echt beter, besloten zo'n twaalf jaar geleden een groep ouders
en kinderartsen samen. En om dat te bereiken zijn twee
veranderingen nodig: meer onderzoek en het bundelen van
alle ervaring. Het initiatief van deze artsen en ouders heeft er
toe geleid dat op 18 mei 2018 in Utrecht daarom het Prinses
Maxima Centrum de deuren opent. Een nieuw ziekenhuis
waar voortaan alle Nederlandse kinderen met kanker naar toe
gaan. Het tweede kinderkanker ziekenhuis in de wereld, en

in vele opzichten uniek. Uniek omdat onderzoekers en artsen
op dezelfde plek werken. Uniek omdat ouders en KiKa medeeigenaar zijn van het ziekenhuis. Uniek omdat ieder kind een
eigen kamer krijgt zodat het gezin veel tijd samen door kan
brengen. Over een half jaar gaat het nieuwe ziekenhuis open.
Veel werk moet nog verzet worden tot die tijd.
De opbrengst van de nieuwjaarsactie van de Sleutel gaat naar
de inrichting van de kinderkamers. Om het leven van deze
gezinnen een klein beetje dragelijker te maken. Voor kinderen,
tegen kanker.
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EEN AANTAL VERBETERINGEN
WERDEN VOORGESTELD:
• 30 KM aanduiding op wegdek.
• Twee radarpalen plaatsen die juiste
snelheid beloont met een smiley
aan beide kanten.
• De inrichting van dorpsentree
een eenheid maken, o.a.: 1 soort
geleiding, eenheid verlichting om
een meer dorps karakter te krijgen.
• Verlagen hek bij entree dorp vanuit
Loenen.
• Het knipperlicht voor de
verkeersdrempel plaatsen.
• De varkensruggen verankeren in
het wegdek zodat die niet los
worden gereden.
• Extra verbodsborden voor fietsers
richting Kanaaldijk Weesp en betere
aanduiding naar fietspad in dorp.

KORTOM:
aan conclusies en ideeën geen gebrek.
De verkeersafdeling van Gemeente
Stichtse Vecht is nu aan zet om daadwerkelijk een doorgang te realiseren die
elke automobilist doet realiseren dat ze
door een dorp rijden en hun snelheid
daar ook aan aan moeten aanpassen.
Hopelijk beloont Gemeente Stichtse
Vecht de tijdinvestering van de twinitig
actieve aanwezige dorpsgenoten.

Bedankt
sponsors
Sleutel2000!
De productie en verschijning van Sleutel2000
zou niet mogelijk zijn zonder de gulle giften
van onze sponsors. En af en toe gebeurt het
dat we bij een nieuwe jaargang afscheid
moeten nemen van één of enkelen van hen.
Ook nu is dat het geval: graag willen wij Van
Zadelhoff interim- en verandermanagement
B.V. hartelijk bedanken voor de jarenlange
financiële ondersteuning.
Tegelijk zijn wij daarmee op zoek naar nieuwe
sponsors. Bent u geïnteresseerd in sponsoring
van ons blad, zodat iedereen in Nigtevecht ook
in de toekomst Sleutel2000 zes keer per jaar
gratis mag ontvangen, neem dan contact op
met één van de redactieleden. Wij vertellen u
graag meer over onze mogelijkheden!
De redactie

Voor de
vuurwerk
liefhebbers
Beste liefhebbers van knal- en siervuurwerk. De komende periode mogen
jullie weer genieten van de Nederlandse
oudejaars vuurwerktraditie. Geniet ervan
en zorg dat je heel en gezond blijft. Veel
plezier ermee! Oh ja… denken jullie ook
aan omstanders, huisdieren en spullen die
kapot kunnen. Dan genieten we samen in
Nigtevecht van een mooi uiteinde.

Ansicht
Nigtevecht
krijgt vorm
Het is al enige tijd stil rondom het
Ansicht Nigtevecht boekje. Onze
fotografen Etienne Mandos, Truus
Brouwer, Carla Gentenaar en Robert
Soen wachten met smart op de selectie
die wij gaan maken uit hun talrijke
beelden.

40 jaar Tennisvereniging
Nigtevecht
Komend jaar bestaat onze tennisvereniging maar liefst 40 jaar! Er is veel te vertellen over deze
roemruchte vereniging, maar wij houden dit alles voor ons. De beste verhalen kunt u komend jaar
ophalen tijdens de activiteiten die de club voor u gaat organiseren.
Wilt u komend jaar niets missen van de club met de langst durende clubkampioenschappen en de
meeste leden per twee banen, meldt u zich dan aan als lid van deze bloeiende vereniging. Mocht u
niks met tennis hebben, ook goed. U bent dan komend jaar van harte welkom op de baan om de
festiviteiten mee te beleven. Want waar een feestje is, daar zijn de inwoners van Nigtevecht. En die
zijn komend jaar bij TV Nigtevecht!
De redactie

Even in herinnering: zij hebben foto’s
gemaakt van het Nigtevecht van nu.
Zoals wij nu naar oude ansichten uit
lang vervlogen tijden kijken, willen
we onze kinderen zo’n zelfde ervaring
bieden als ze over tien jaar de foto’s
van rond 2015 onder ogen krijgen. Wie
was dat ook alweer? En waar stond
de Flambouw en de Tweemaster ook
alweer precies?

Winter in Nigtevecht
Wat verandert ons mooie dorpje toch in een prachtig winters tafereel als er een mooie laag sneeuw valt.
De bomen krijgen lager hangende takken en de kinderen gooien sneeuwballen. Met wollen muts over de oren
getrokken en de slee met kleurig touw achter de ouders aan, zitten de kleine kinderen achterop en vergapen
ze zich aan de witte sneeuw. Sommigen zien het voor het eerst. En voelen het ook…. koud!!

Door omstandigheden heeft ons fotoproject vertraging opgelopen, maar
in het nieuwe jaar gaan we met veel
energie werken aan het boekje. Details
hierover volgen in de loop van het
volgende jaar.

Wij van de redactie worden hier vrolijk van! Verlangend naar onze ijsbaan, waar het ’s winters zo lekker toeven is.
Wij wensen alle Nigtevechters alle goeds, geluk en gezondheid voor 2018. Dat het maar in alle opzichten een
net zo mooi jaar mag worden als de schoonheid van ons dorp onder een pittoresk sneeuwdek.

De redactie

De redactie

Gemeenteraad zet
omgekeerd inzamelen door

We gaan weer quizzen!
We gaan binnenkort weer quizzen.
Er staat zowel een muzikale Top
2000 introquiz in de planning als een
Pubquiz. De hersenen kunnen weer
kraken in Nigtevecht!
27 december a.s. staat de tweede
editie van de Top 2000 intro quiz op de
agenda van No100 Eten en Drinken. Al
zeven teams zijn aangemeld bij Alfred
Kersbergen, dus er kunnen nog een

paar teams bij. Maximaal 5 teamleden
moeten alleen aan de hand van het
instrumentale begin van een nummer
uit de Top 2000 van vorig jaar zoveel
mogelijk titels raden. Dus schrijf je in!
In februari keert na een jaar
afwezigheid de Pubquiz weer terug
in het Dorpshuis. Samen met Freda
Bekker en Alfred Kersbergen gaan we
met behulp van een kleine jury weer
teams van maximaal 5 personen over

De partij Lokaal Liberaal is er niet in
geslaagd om de proef met het omgekeerd
inzamelen van afval in de gemeente
Stichtse Vecht stop te zetten. De partij had
daartoe een motie ingediend, maar vond
daarvoor in de raadsvergadering van
21 november jl. geen meerderheid.

algemene kennis aan de tand voelen.
Exacte datum volgt nog, maar zet
alvast 10 en 17 februari met potlood in
de agenda.
Hou de brievenbus, Dorpszaken en
de Facebookpagina van Dorpshuis en
No100 maar goed in de smiezen. En
scherp dat geheugen maar alvast.

In een uitzending van het televisieprogramma Een Vandaag in oktober
meldden onderzoekers dat het achteraf
machinaal
scheiden
van
plastic
uiteindelijk meer en beter herbruikbaar
materiaal oplevert dan wanneer mensen
dat thuis zelf doen. De bevindingen

Pieter Tammens
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waren voor Lokaal Liberaal aanleiding
om een motie in te dienen om de
proef met omgekeerd inzamelen in de
gemeente Stichtse Vecht stop te zetten.
Een meerderheid van de raad houdt
echter toch vast aan de proef.
NU STOPPEN TE DUUR
De belangrijkste reden om door te gaan
met de proef is financieel. Omgekeerd
inzamelen levert de gemeente na de
startinvesteringen
uiteindelijk
een
structurele besparing op van 400.000 euro
per jaar door lagere inzamelkosten en een
korting van het afvalverwerkingsbedrijf.

Daarbij komt dat er op dit moment al
850.000 euro is geïnvesteerd in de aanschaf
van ondergrondse containers, nieuwe
kliko’s en het graven van proefsleuven.
VERTRAGING
De proef met omgekeerd inzamelen heeft
overigens enige vertraging opgelopen.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat
in Nigtevecht de eerste ondergrondse
containers nog in 2017 geplaatst zouden
worden. In de huidige planning zal dat in
de loop van 2018 plaatsvinden. Als inwoner
van Nigtevecht wordt u per brief op de
hoogte gehouden van de voortgang.

Achterklap: Esther Bergmeijer
therapeut in een groepspraktijk in Weesp
en ben ik docent en coördinator bij een
Masteropleiding voor fysiotherapeuten.
Voor mij is dit een optimale combinatie,
omdat ik zo up to date kennis in de praktijk
kan toepassen. Eén van de mooie kanten
van mijn vak vind ik dat er, naast het geven
van therapie, gelegenheid is om naar
mensen te luisteren.
Verder word ik gelukkig van muziek
luisteren en maken. Ik speel saxofoon en
ben sinds kort meer aan het zingen. Met
Mark en Thijmen maak ik graag muziek,
onder andere in de kerk en ik speel in een
Bigband.

Hijmen van Lindenberg gaf in de vorige
editie van Sleutel2000 aan dat hij de vragen
van de achterklap graag beantwoord wilde
zien door Esther Bergmeijer.
Vraag van Hijmen: Esther, hoe denk jij dat
het gesteld is met de lichamelijke conditie
van onze Nigtevechters?
Vooral in het weekend zie ik veel
dorpsgenoten langs de Vecht joggen en
op mountainbikes en racefietsen trainen.
Ook kent ons dorp flink wat voetballers,
tennissers, volleyballers, leden van de
gymvereniging… Volgens mij is de
gemiddelde lichamelijke conditie van
Nigtevechters bovengemiddeld!
Waar moeten de mensen uit het dorp je
van kennen?
Ik speel tennis in Nigtevecht en ga naar
de kerk. Verder heb ik 14 jaar een praktijk
voor fysio- en manuele therapie in het
dorp gehad en zaten onze zonen op De
Flambouw en DOB.
Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over
jezelf vertellen?
Inmiddels woon ik al ruim 25 jaar in
Nigtevecht, eerst op Petersburg en nu
aan het begin van de Klompweg. Ik
ben getrouwd met Mark en onze zonen
Thijmen en Ruben zijn hier opgegroeid,
maar wonen inmiddels op kamers. Nadat
ik gestopt ben met mijn eigen praktijk,
kon ik naast mijn werk weer studeren.
Op dit moment werk ik als manueel

Wat houdt je bezig in het nieuws?
De berichtgeving rondom #metoo heeft
me bezig gehouden. Het feit dat zoveel
mensen ervaring hebben met misbruik
vind ik schokkend. Van dichtbij ken ook
ik helaas meerdere persoonlijke verhalen.
Ik hoop dat deze discussie er positief toe
zal bijdragen dat mensen machtsmisbruik
en daarmee gepaard gaande seksuele
intimidatie of -misbruik eerder zullen
(h)erkennen of stoppen.

In een Brabants dorp zag ik een keer een
prachtig voorbeeld van een natuurlijk
terrein met een speelvijver, een plek om
hutten te bouwen en een fietscrossbaan.
Aan wie in Nigtevecht moeten we deze
vragen de volgende keer stellen en
waarom?
Aan Patty Weber. Zij zet zich als vrijwilliger
op allerlei vlakken in voor Nigtevecht.
Is betrokken bij de tennisvereniging,
integratie van families uit Syrië en de
Dorpskamer.
Welke vraag wil je Patty graag stellen?
Patty, hoe is het met de Dorpskamer nu die
een aantal maanden open is?
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COLOFO N
Verder
volg
ik
nieuws
over
de
gezondheidszorg het meest intensief; hoe
houden we de gezondheidszorg betaalbaar
én kwalitatief goed? Inventiviteit is hierbij
denk ik ook belangrijk. Langer de tijd
nemen voor een gesprek met een patiënt
blijkt bijvoorbeeld kosten te kunnen
besparen, omdat de behandelaar en de
patiënt soms tot de conclusie komen dat
een ingreep niet nodig is of dat slechts een
lichte ingreep noodzakelijk is.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Ik ben niet bepaald de eerste die deze plek
noemt: de Klompweg. Welk seizoen ik er
ook jog of wandel, het licht op het water en
de weilanden zijn nooit vanzelfsprekend.
Verder vind ik de kerk erg mooi, niet alleen
als gebouw, maar ook als gemeenschap.
Als je één dag burgemeester van Nigtevecht
zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan
doen?
Ik vind Nigtevecht al heel mooi, maar ik
zou proberen om nog een speelveld voor
kinderen en iets oudere jeugd te realiseren.
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