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Zaterdag 10 maart:
invaren fietsbrug Nigtevecht
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Ballast Nedam richt aan de Oostkanaaldijk ten
zuiden van het werkterrein een kijkvak in. Op
deze locatie kan publiek op een veilige manier het
dichtste bij komen. Vanwege de afsluiting van de
Oostkanaaldijk is het kijkvak vanuit Nigtevecht
alleen te voet of per fiets bereikbaar is. De route
loopt dan via de Vreelandseweg en het nieuwe
fietspad dat naar de fietsbrug loopt. Omdat er
tussen de voorbouwlocatie van de brug op de
Punt en het werkterrein aan de Oostkanaaldijk
bouwverkeer moet kunnen rijden, is ook de
Oostkanaaldijk tussen de Vreelandseweg en het
werkterrein volledig dicht voor verkeer.

In de nacht van zaterdag 10 op zondag 11
maart vaart bouwer Ballast Nedam de fietsbrug
naar haar definitieve plek over het Amsterdam
Rijnkanaal. Wie het interessant vindt om te zien
hoe dat gaat kan komen kijken. Ballast Nedam
richt aan de Oostkanaaldijk, direct naast de
locatie waar de fietsbrug komt een kijkplek in.
Let op: deze kijkplek is vanuit Nigtevecht alleen te
voet of per fiets bereikbaar. De werkzaamheden
starten om 22.00 uur. Voor en tijdens de
werkzaamheden zijn zowel de Oostkanaaldijk
in Nigtevecht als de Kanaaldijk West in Abcoude
dicht voor alle verkeer.
OOSTKANAALDIJK EN KANAALDIJK WEST
DICHT
Voor en tijdens de werkzaamheden heeft
Ballast Nedam aan beide zijden van het
Amsterdam Rijnkanaal een werkterrein. Hier
vinden begeleidende werkzaamheden plaats.
De Oostkanaaldijk en de Kanaaldijk West zijn
daarom van zaterdagmiddag tot zondagochtend
ter hoogte van de bruglocatie geheel afgesloten.

KIJKEN VAN 22.00 – 03.00 UUR
Het meest interessante deel van de
werkzaamheden wordt uitgevoerd tussen 22.00
uur zaterdagavond en 03.00 uur zondagochtend.
In die tijd vaart het ponton met de brug naar zijn
plek, wordt het ponton een kwartslag gedraaid
en laten we de brug op zijn plek zakken. Ook
het eerste deel van de montagewerkzaamheden
vindt dan plaats. Deze werkzaamheden zijn
minder goed zichtbaar. Na 03.00 uur sluiten
we daarom het kijkvak en starten we met
opruimen van het werkterrein. Zo kunnen de
Oostkanaaldijk en de Kanaaldijk West uiterlijk
om 07.00 uur zondagochtend weer open voor
verkeer.
Mochten de weersomstandigheden het invaren
niet toelaten, dan wordt het invaren een week
uitgesteld.
FEITEN EN CIJFERS
• Gewicht fietsbrug voor invaren: 425 ton
• Gewicht fietsbrug na afbouw: 600 ton
• Lengte ponton voor fietsbrug: 75 meter
• Maximum draaggewicht ponton: 4000 ton
• Breedte Amsterdam Rijnkanaal: 100 meter
• Lengte fietsbrug: 104 meter

WIST JE DAT…
… het ponton waarop de fietsbrug naar
zijn plek gevaren wordt met waterballast
in hoogte te stellen is? In het ponton
zitten compartimenten die met water
gevuld kunnen worden. Als de fietsbrug
naar zijn locatie gevaren wordt, zijn
de compartimenten nagenoeg leeg.
Eenmaal op de locatie pompen ze de
compartimenten vol met water. Daardoor
zakt het ponton met de brug op zijn plek.
… de fietsbrug nu nog voorzien is van
een extra ondersteunende constructie?
Deze rode hulpconstructie zorgt voor
extra stevigheid tijdens het transport. De
stempels waarmee de brug op het ponton
komt te staan, zitten precies op de plek
van de rode hulpconstructie. In de weken
na het plaatsen van de brug verwijdert
Ballast Nedam deze hulpconstructie.
… het brugdek nog een laatste betonlaag
moet krijgen? Dit kan pas na het invaren
omdat de kans groot is dat het beton tijdens
het transport scheurt. Dit komt omdat de
brug tijdens het varen vervormt. Zonder die
laatste betonlaag weegt de brug 425.000
kilo. Moet betonlaag maar liefst 600.000 kilo.
Voor het aanbrengen van het laatste beton
zet Ballast Nedam een betonmixer naast de
Oostkanaaldijk en vervoeren we het beton
met een leiding naar boven op het brugdek.
Daarna bouwen we de brug verder af. Aan
weerszijden van de brug komen nog de
twee trappentorens voor voetgangers, de
brug krijgt leuningen en verlichting en we
asfalteren het gehele nieuwe fietspad.
… de fietsbrug en de natuurverbinding op
7 september officieel in gebruik worden
genomen? De brug wordt in de zomer
al opengesteld. Zodra we daarvoor een
datum hebben, informeren we u hierover.
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Handwerken in
de Dorpskamer
Het plan heeft lang genoeg op de plank
gelegen. We gaan er iets mee doen! Op de
donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur gaat
de Dorpskamer open voor iedereen die het
leuk vindt om op welke manier dan ook
met handwerken bezig te zijn. Met wol of
textiel. Met de breipennen, naaimachine,
haaknaalden, noem maar op. Ik zelf ga aan
de slag met de breisels die er een paar jaar
geleden gemaakt zijn voor het wild breien
in ons dorp. Alles is gewassen en klaar om
verwerkt te worden tot dekentjes. Wil je
meehelpen met het dekentjesproject of
wil je met je eigen werk aan de slag, kom
dan langs. Is er iemand die opgehaald of
weggebracht moet worden geef dat dan
even door. Zijn er mensen die belangstelling
hebben voor in de avonduren? Laat het
even weten op de facebookpagina van de
Dorpskamer, dan kijken we of er genoeg
mensen zijn om ook in de avond open te
gaan. Gezelligheid staat voorop en als je
met je kennis en enthousiasme een ander
kunt inspireren is dat mooi meegenomen!
Manon Bakker

Jaarlijkse
busreis met de
Soos Nigtevecht
Dit jaar gaan we met de ouderen van de
soos weer twee mooie reisjes maken. Op
dinsdag 13 maart gaan we een halve dag
en dinsdag 1 mei gaan een hele dag weg.
We hebben nog plaatsen over in de bus. Als
U het leuk vind om mee te gaan neem dan
contact op met Joke of Joyce. De locatie is nog
een verassing!
Joke 06-29209333, Joyce 06-53286981

Hoe is het eigenlijk met…
juf Liesbeth?
Ruim tien jaar was ze een begrip op
De Flambouw als juf van groep 3/4.
Honderden kinderen leerde ze er
lezen, evenveel leerde ze er schrijven.
Was ook gewoon heel lief en daardoor
geliefd door vele kinderen uit de jaren
tachtig en negentig. Inmiddels woont
Liesbeth Schlimme elders.
Juf Liesbeth, hoe is het met je? Goed,
heel kort gezegd! Tien jaar lang heb
ik genoten van het lesgeven op De
Flambouw en nog iets langer van het
wonen in Nigtevecht, maar na een
periode van onder andere ziekte ben ik
toen in Weesp op de Van der Muelen
Vastwijkschool les gaan geven als
remedial teacher. Dat was in 2002.
Waar ben je tegenwoordig te vinden
en hoe is het leven daar? Ik woon
sinds veertien jaar weer in mijn
geboorteplaats Loenen a/d Vecht, nog
steeds gelukkig met mijn man Coen.
Het is heerlijk hier! Loenen heeft een
goede verbinding met Breukelen en
Hilversum, dat is waar twee van mijn
kinderen nu ook op de middelbare
school zitten. Die zijn nu trouwens 13
en 16 jaar, de oudste is 19. Na twee
jaar als remedial teacher in Weesp,
merkte ik toch wel dat ik liever zoals
vroeger voor mijn eigen klas wil staan.
Sinds 2005 geef ik les op de Groen
van Prinsterer in Hilversum, weer voor
groep drie. Momenteel volg ik een
opleiding Talentbegeleider, om zo
nog beter hoogbegaafde kinderen te
kunnen begeleiden. Vorig jaar vierde

ik alweer mijn 25-jarig jubileum in het
onderwijs!
Vroeger speelde ik al veel saxofoon,
tegenwoordig doe ik dat nog steeds,
nu op de tenor. Al 35 jaar ben ik lid
van muziekvereniging van dezelfde
muziekvereniging. Ik vind het heerlijk om
te wandelen, Stichtse Vecht is een mooie
gemeente daarvoor. Verder doe ik graag
aan handwerken.
Verlang je stiekem nooit terug naar
ons mooie dorp? Nigtevecht is een stuk
hechter dan Loenen a/d Vecht. Het is
ongelofelijk wat mensen er bereid zijn om
voor elkaar te doen, op school, maar ook
in het dorp zelf. Toen ik erg ziek werd,
hadden mijn man en ik onze handen vaak
vol en schoten sommige dingen er bij in.
Ik zal nooit vergeten dat we toen een keer
thuis kwamen en dat iemand toen onze
volledige voortuin bij had gewerkt, het
zag er prachtig uit weer.
Tot op de dag van vandaag weten we
niet wie dat voor ons gedaan geeft, maar
dit soort dingen maken Nigtevecht zo
bijzonder. Aan de andere kant kon het
ook soms wel wat benauwend zijn, het
ons kent ons uit het dorp. We zouden
er misschien niet meer snel gaan wonen.
Op de Flambouw heb ik een hele leuke
tijd gehad, het is misschien nog wel de
leukste school geweest waar ik les heb
gegeven. Als er ooit voor drie dagen in de
week op De Flambouw een vacature vrij
zou komen: wie weet, dat ik er op zou
reageren!
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Sleutel2000 moet op
een houtje bijten
Uw Dorpssufferdje is een aardig appeltje voor de dorst door de neus geboord. De redactie had
een overeenkomst met Stichtse Vecht, afdeling Kapvergunningen, Brandhout en Waaibomen,
dat de opbrengst van de gekapte eikenbomen voor het oude gemeentehuis te gunste van
Sleutel2000 zouden komen. Een grove schatting van dhr Beukenboom van het bomenkapbedrijf
was dat de handelswaarde van het hout tussen de € 271, en € 3.018,- zou bedragen.
De Sleutel2000 redactie had een koper voor het eikehout gevonden, maar toen deze
meubelmaker met zijn vrachtwagen de stammen kwam afhalen, waren deze niet meer voor
het voormalige gemeentehuis te vinden. Blijkbaar zijn de olie-en gasprijzen dusdanig hoog dat
mensen het risico nemen om houteigendommen te ontvreemden.
Als reactie kunnen wij van Sleutel2000 alleen maar het volgende zeggen: “Het is brandhout
dat we de inkomsten mislopen! We weten niet uit welk hout de dader(s) gesneden zijn maar
van dik hout zaagt men planken. Het moet wel een houten klaas zijn geweest. Wat ze aan
resterend hout hebben laten liggen is als een pleister op een houten been voor ons. In 2018
moeten we maar op een houtje bijten”

Heel Nigtevecht
kiest – 8 maart
verkiezingsavond
Dorpshuis
Als we de voortekenen mogen geloven,
worden de gemeenteraadsverkiezingen
van 21 maart a.s. zeker niet saai. Er strijden
12 partijen, waarvan 6 landelijke en 6
lokale, om de 33 zetels in de gemeenteraad
van Stichtse Vecht. De grootste partij D66,
met maar liefst 6 van de zetels, heeft
zichzelf recent teruggetrokken. De PVV
doet dit jaar voor het eerst mee in onze
gemeente. En we hebben een verkiesbare
Nigtevechter: Henk van Vliet staat 2e op de
lijst van het Vechtse Verbond (die nu met 1
zetel in de raad zit).
Het belooft dus sowieso een pittig debat
én een kleine aardverschuiving binnen
de gemeente te worden. Kiezen we
voor versnippering en verdelen we de
stemmen of alle 12 partijen? Zijn de lokale
partijen beter om u te vertegenwoordigen
dan de grote landelijke? Wij hebben de
antwoorden nu in ieder geval niet voor u.
Om u te helpen met uw keuze komen
vertegenwoordigers van de partijen op
8 maart a.s. naar het Dorpshuis om te
worden ondervraagd. We zullen ze aan
de tand voelen over hun standpunten, en
vooral over wat ze voor Nigtevecht kunnen
betekenen.

Wie heeft mooie verhalen
over Fort Nigtevecht?

Heeft u vragen, of bent u gewoon
geïnteresseerd in wat iedereen te vertellen
heeft, kom dan vooral! Op dorpszaken.nl
kunt uzelf ook vragen indienen.

Corné Zandbergen is vrijwilliger bij Vereniging Natuurmonumenten, de
eigenaar van het Fort bij Nigtevecht. Voor dit fort heeft hij veel informatie verzameld
en een verhaal geschreven dat door de gidsen op het fort wordt gebruikt.

De avond wordt verzorgd door Bart Selders
van Dorpszaken en redactieleden van
Sleutel2000.

‘We weten veel over het fort, maar missen persoonlijke verhalen. Graag zou ik in
contact komen met inwoners van Nigtevecht die ervaringen met, verhalen over
of foto’s van het fort hebben. De reacties krijgen een plekje in het gidsenverhaal
en maken ons verhaal voor de fortbezoekers nog aantrekkelijker,’ vraagt Corné.
Hij is bereikbaar via e-mail (c.zandbergen@wxs.nl) of telefonisch (035-69 49 763)
en maakt graag een afspraak om de verhalen op het Fort nog beter te maken.
De redactie
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HEEL NIGTEVECHT KIEST
Datum: 8 maart 2018
Tijd: 19.00 inloop, 19.30 start
Locatie: Dorpshuis Nigtevecht

Gemeente geeft toelichting op
definitieve locaties afvalcontainers
7 MAART NIEUWE INLOOPBIJEENKOMST
De gemeente Stichtse Vecht heeft de
definitieve plaatsen van de ondergrondse
restafvalcontainers in Nigtevecht vastgesteld
en deze per brief aan de inwoners
gecommuniceerd. Wie het echt niet eens is
met de locatie, kan nog enkele weken een
‘zienswijze’ kenbaar maken. Hoe dat in zijn
werk gaat, komt de gemeente zelf in het
Dorpshuis uitleggen op woensdag 7 maart as.
Nigtevechters kunnen er ook terecht met al
hun vragen over de containers en het nieuwe
afvalinzamelingssysteem.
De vastgestelde locaties zijn het resultaat
van een uitgebreid onderzoek waarbij de
potentiële locaties zijn getoetst aan door
het college van B & W gestelde criteria
zoals veiligheid, loopafstanden en goede
bereikbaarheid. Ook zijn op alle locaties

proefsleuven gegraven om te kijken of de
ondergrond geschikt is voor het plaatsen
van de containers. Tijdens de eerdere
inloopbijeenkomst van 6 september vorig
jaar hebben verschillende Nigtevechters
alternatieve locaties aandragen, welke in een
klein aantal gevallen ook zijn overgenomen.
In andere gevallen bleken de aangedragen
alternatieven niet aan de gestelde criteria te
voldoen. De gemeente vraagt hiervoor om
begrip.
LIEVER EEN ANDERE CONTAINER GEBRUIKEN?
Mensen die liever op een andere container
aangesloten willen worden, dan waaraan
ze in eerste instantie zijn toegewezen,
kunnen dit bij de gemeente aangeven. Het
is afhankelijk van het aantal aansluitingen op
die container of die vraag ook gehonoreerd
wordt, want iedere container heeft een

maximaal
aantal
aansluitingen.
Een
overzicht van alle containerlocaties wilde de
gemeente helaas niet beschikbaar stellen aan
Sleutel2000.
VOOR DE ZOMER IN GEBRUIK
Als er geen verdere bezwaren zijn zullen de
ondergrondse restafvalcontainers aan het
einde van het voorjaar in gebruik worden
genomen. Vanaf dat moment moeten
inwoners hun restafval zelf naar de container
brengen. Groenafval, papier en plastic
worden in het nieuwe systeem in gescheiden
containers aan huis opgehaald.
De tweede inloopbijeenkomst over het
omgekeerd afval inzamelen vindt plaats op
woensdag 7 maart tussen 16:00 en 20:00 in
het Dorpshuis. Iedereen is hierbij van harte
welkom.

Lijn 522: minder haltes, minder vertraging
Chauffeurs hoeven minder gejaagd te rijden
omdat ze meer tijd hebben, dit komt het
reiscomfort ten goede. En hoewel het aantal
haltes nu is verminderd, is de verbinding een
jaar geleden juist verbeterd doordat de lijn
is doorgetrokken tot Loenen. Eerder ging
die maar tot Kerklaan. Tegenwoordig is er
via een overstap op de lijnen 120 en 121
een snelle verbinding met Breukelen en
Hilversum mogelijk.’

Dat was even schrikken voor veel gebruikers
van buurtbus 522. Half december bleek de
veelgebruikte bushalte aan de Garstenstraat
opeens te zijn opgeheven. Ook de vroegste
en laatste bussen van en naar Weesp
bleken niet meer te rijden. Tijd voor een
kritisch vraaggesprek met Hanneke Ruiter,
woordvoerder van streekvervoerder Syntus.

Wat vinden jullie zelf van de communicatie
rond de nieuwe dienstregeling?
Veel
mensen hebben tevergeefs bij de opgeheven
halte staan wachten. ‘Het is lastig om alle
reizigers te bereiken. We hebben erover
gecommuniceerd in de bussen en bij de haltes
en op ook op onze website. Het duurt altijd
even voor alle reizigers het door hebben.’
Waarom

Sinds 11 december moeten we het in
Nigtevecht met een bushalte minder doen.
Waarom? ‘De belangrijkste reden is het feit
dat de bus in de oude route te veel vertraging
opliep. Door het aantal haltes over de hele
route te verminderen, verwachten wij
de reizigers beter te kunnen bedienen.

is

het

aantal

bussen

op

bepaalde tijdstippen verminderd? ‘Onze
vervoerskundigen
zoeken
naar
de
beste dienstregeling voor de grootste
groep mensen. De verandering van de
dienstregeling kan een verslechtering zijn
voor een bepaalde groep, maar voor de
meeste reizigers is het een verbetering.’

Wij krijgen meldingen binnen van
uitvallende bussen, waardoor kinderen
soms niet meer thuis geraken na school.
Kan dat komen doordat de chauffeurs vaak
vrijwilligers zijn? ‘Die indruk hebben wij
niet. Op buurtbus 522 rijdt een enthousiaste
groep vrijwilligers die zich dagelijks met
veel betrokkenheid inzet om Nigtevecht te
voorzien van openbaar vervoer. We hebben
van de provincie Utrecht de opdracht
gekregen de lijnen met een zwakke
bezetting anders in te vullen. Daarbij moest
vraaggericht vervoer geboden worden, in
plaats van aanbodgericht. Onze buurtbussen
zijn in die zin een prima oplossing. Door
gebruik te maken van vrijwilligers houden
we de kleine kernen op een betaalbare
manier bereikbaar. Daarbij komt dat de
buurtbussen kwalitatief minstens zo goed
zijn als “grote” bussen, maar wel beter
voor het milieu. De eerste cijfers sinds de
invoering van de nieuwe dienstregeling
in december laten trouwens nu al een
verbetering van de stiptheid zien. Natuurlijk
kan het altijd voorkomen dat een bus uitvalt.
Klachten daarover kunnen gemeld worden
op klantenservice.keolis.nl.’
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Zaterdag DOB dag
We stellen het nieuwe bestuur van DOB
graag aan u voor. Toevallig of niet, er is
een elftal mannen bereid gevonden DOB
de komende 70 jaar in te leiden.

Cabaret: Alex Ploeg op 17 maart
In de Volkskrant is Alex Ploeg uitgeroepen
tot hét comedytalent van 2018! In 2016 won
hij de publieksprijs van Cameretten. Ploeg
is ontwapenend, hij windt het publiek om
zijn vinger, de mensen plakken aan hem als
aan Jochem Myjer. Daarnaast maakt hij deel
uit van Comedytrain, waar Najib Amhali,
Theo Maassen en Hans Teeuwen groot zijn
geworden. Toegang € 16,-.
KARIN BRUERS EN NOL HAVENS OP 14 APRIL
Karin komt alweer voor de derde keer
naar Nigtevecht. Ze komt met Nol Havens,
bekend van VOF De Kunst. Hij zorgt dat het
niet uit de hand loopt, want dat ligt altijd op
de loer bij Karin. Ze haalt uit naar christelijke
wethouders die ze betrapt op porno kijken
in het vliegtuig en naar echtparen die hun
kind slachtofferen in vechtscheidingen.

Toegang € 20,-. Losse kaarten verkrijgbaar
bij de Attent en de bakker.
INSCHRIJVEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN!
Op 14 april is de laatste voorstelling van onze
cabaretreeks en kan er weer ingeschreven
worden voor het seizoen 18-19. Nieuw! Om
het u nog makkelijker te maken worden
de huidige passe partout inschrijvingen
automatisch voor ‘18-‘19 verlengd. Mocht
u dit onverhoopt niet willen, dan kunt u
zich uitschrijven op de uitschrijflijsten bij de
balie bij de garderobe. En omdat we al weer
18(!) jaar bestaan, eindelijk volwassen, komt
er een speciale after party. Met DJ Kit-T en
saxofoniste Sanne Landvreugd. Deze begint
om 22.00 uur.
Ben Goes

Kids Kleding- en speelgoedbeurs
Op zaterdag 17 maart organiseren we in de
samenwoonschool in Nigtevecht een Kids
Kleding- en Speelgoedbeurs.
• WAT: Kids Kleding- en Speelgoedbeurs
• WAAR: Samenwoonschool Petersburg
Nigtevecht
• WANNEER: zaterdag 17 maart,
van 12:00 tot 14:00 uur
KOM GEZELLIG LANGS
De verkoop is van 12:00 tot 14:00 uur. Naast
tweedehands kinderkleding vanaf maat 50
t/m 176 is er ook speelgoed te vinden. Er is een
fotograaf aanwezig die tegen kleine prijzen
mooie portretfoto’s maakt. Kijk gezellig rond
en drink een kopje koffie met wat lekkers. Voor
de kleintjes is er een springkussen.
GOED DOEL
Als goed doel kiezen we dit jaar een mooi
speeltoestel voor de gezamenlijke speelplaats
bij de samenwoonschool.
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WIL JE KLEDING VERKOPEN?
Heel graag! Stuur een mailtje naar
KledingBeursNigtevecht@gmail.com (LET OP:
we hebben een nieuw e-mailadres!). Je krijgt
dan een letter toegewezen. Deze letter zet je
samen met de prijs op een kaartje dat je aan
elk kledingstuk hangt. Je mag zoveel kleding
inbrengen als je wilt, zorg er wel voor dat de
kleding heel, schoon en van deze tijd is. De
kleding kun je brengen op vrijdag 16 maart van
19:00 tot 20:00 uur op de samenwoonschool.
Na de beurs, tussen 14:00 en 15:00 uur kun je
de niet verkochte kleding weer ophalen. Van
de verkoopprijs is 50% voor de kledingbeurs
en 50% voor jou. Niet verkochte kleding kun je
ook achterlaten voor het goede doel. Kijk voor
meer informatie ook op onze Facebookpagina!

Dick Verweij, Robert Creemer, Peter
Duijnmaijer,
Rick
Holtmanns,
Erik
Krischan, Niels van Lindenberg, Ruud van
Roemburg, Bart Selders, Berry Vink en de
barcommissie Pierre Spronk en Carl Prent
zijn enthousiast van start gegaan. Er is
meer capaciteit beschikbaar om aandacht
te gaan geven aan een aantal belangrijke
onderwerpen. Denk aan de gezelligheid
en onderhoud van het clubhuis, het
aantrekken van nieuwe leden, het
bedenken van nieuwe activiteiten en
natuurlijk het verhogen van de omzet. En
daar kunt u bij helpen.
Een kleine club als DOB is erg afhankelijk
van vrijwilligers, maar voor de omzet
ook zeker van fans die een hapje en
een drankje nuttigen. Laten we van de
zaterdag een Nigtevechtse DOB dag
maken: iedereen is welkom voor een
kop koffie, een biertje, een broodje
bal of iets anders lekkers. Loopt na de
bakker, de bloemen en de Attent even
door naar DOB om een praatje te maken
met de dorpsgenoten op het veld en
in de kantine. Of meld je aan als lid of
trainend lid. Het oprichten van meer
seniorenteams zal ongetwijfeld een van
de doelstellingen zijn. En waar is het
gezelliger dan op het groene gras van
DOB! Tot zaterdag.

We hopen op een grote opkomst, tot zaterdag
17 maart!
Namens de organisatie, KidsWereld,
De Tweemaster en CBS De Flambouw

De klaverjasmarathon zorgt altijd voor volle zalen

<V
 an links boven naar re onder: Jayden, Boris,
Allith, Wouter, Pim, Levi, Luca, Hamza, Jonas, Niels,
Stephanie, Bastiaan (Rosalie ontbreekt op deze foto).

Meer dan honderd deelnemers streden
in ‘stilte’ om de schaakmat.

Opperste concentratie.

Wat schuilt er achter het succes van de
schaakclub ‘samenwerkschool Nigtevecht’?
Na eerdere successen bleek ook dit jaar
weer het welslagen van onze Nigtevechtse
schaakclub tijdens het Stichtse Vechtse
schoolschaaktoernooi. Zaterdag 13 januari
reisden we met een delegatie van de
schaakclub ‘Samenwerkschool Nigtevecht’
hiervoor naar Maarssenbroek af. We waren
met drie teams; twee van de bovenbouw en
één van de middenbouw. Teams waarin niet
alleen onze beide scholen, maar ook vele
nationaliteiten werden vertegenwoordigd.
Na zeven spannende rondes, eindigden
twee van onze teams op de tweede plaats
en zo keerden we terug met grote trofeeën.

En bovendien, met de uitnodiging om
Nigtevecht opnieuw te vertegenwoordigen
op het regionale schaaktoernooi van 10
maart.
‘Het was een spannende dag, maar wel heel
leuk!’, aldus Allith (8 jaar).
Patrick Costello, die de jongens en meisjes
elke woensdagmiddag van 12:30 tot 14:00 op
onze samenwoonschool de tips en tricks van
het schaken bijbrengt, beschrijft de kracht
van deze denksport als volgt: ‘met schaken
ontwikkel je ruimtelijk inzicht, je vergroot

je oplossend vermogen en je leert patronen
herkennen. Bovendien leer je met verlies
èn winst om te gaan en je tegenstanders te
respecteren’. Over het toernooi zei hij: ‘alle
kinderen speelden buitengewoon goed en
trainden hard voor het evenement in de
weken die eraan voorafgingen. Ze werkten
samen, bereikten succes en kunnen met
recht worden beschouwd als een bron van
trots voor dit mooie dorp.’
Patrick, dankjewel voor je tomeloze inzet
en het overbrengen van je passie voor deze
mooie sport.

Stefan Wolffenbuttel 2e op NK massastart!
De oudste telg van de familie Wolffenbuttel verkeert momenteel in
bloedvorm. En bij menig schaatsbaan/natuurijswedstrijd hebben ze
dat geweten. Eerst was er begin januari het NK marathon waar Stefan
net niet met de kopgroep mee wist te komen, maar wel een zeer nette
16e plaats kon behalen.
De marathon gaf vertrouwen in een goede vorm en op 13 januari, op
het NK massastart, viel toen alles op zijn plek. Tot het einde wist Stefan
bij te blijven en achter Willem Hoolwerf en voor Johan Knol snelde
onze dorpsgenoot in de sprint naar het zilver! Alsof de tank nog niet
helemaal leeg was, reisde Stefan een week later vrolijk af naar de
Oostenrijkse Weissensee, om daar 8e te worden op het open NK en
13e op de alternatieve Elfstedentocht. Prachtige prestaties; meer en
meer weet hij aansluiting te vinden met de top. Ook broer Nils zit niet
stil. Waar Stefan zich inmiddels bijna volledig op het schaatsen richt,
doet Nils dit op het wielrennen. Na een trainingskamp in Spanje zal
ook voor hem het seizoen zeer binnenkort weer beginnen. Wie weet,
wat er dit jaar nog te gebeuren staat!
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Agenda en nieuws
van de Dorpskamer
Koffie-inloop en bibliotheek:
Maandag, woensdag, donderdag
en zaterdag van 9.30-12.00.

Maandag 12 maart van 10.00-12.00:
Judith Edel lezing over Essentiële oliën.
info: judith@puredirection.nl

Donderdag van 14.00-16.00:
Brei Café (handwerken, garen, textiel)
Onder leiding van Truus Brouwer.
Info: teebee@kpnmail.nl

Zaterdag 24 maart van 10.00-12.00:
Repair Cafe

Dinsdag 6 maart van 19.00–20.00:
Gebiedsregisseur Olivier de Jonge
Oudraat en iemand van het Sociale
Wijkteam
Zondag 11 maart vanaf 15.00:
expositie van Klaas van der Lee

Voor de verdere ontwikkeling van
De Dorpskamer zijn ‘vrienden van
De Dorpskamer’ die ook een financiële
bijdrage kunnen leveren van groot belang!
Wie hierover meer informatie wenst,
kan contact opnemen met
Patty Weber: pwpronto@icloud.com
Telefoon: 06-54354603.

Kinderen adviseren
over eigen speelplek
Kinderen van groep 7 en 8 van basisschool De Tweemaster en De Flambouw hebben deze week in
groepjes een plannetje uitgewerkt voor inrichting van de “grote speeltuin” aan de Garstenstraat.
Medewerkers van gemeente Stichtse Vecht zorgden voor uitleg en begeleiding. Unaniem kozen
ze voor een kunstgrasveld met doelen, omdat ze graag spelen en voetballen, maar de ondergrond
van het huidige trapveld verslechtert snel en is zeerongelijk. Verder werd het recent geplaatste
speeltoestel vooral leuk gevonden voor kinderen tot 7 jaar. Dus werd er ook gestemd voor een
diversiteit aan speeltoestellen, ook voor wat oudere kinderen. Zoals een kabelbaan, een klimtoestel
met verschillende glijbanen en schommels. Hopelijk is de nieuwe speelplaats voor de zomer klaar.
De gemeente gaat nu aan slag met de uitwerking van de plannen van de kinderen en komt met
een uitgewerkt inrichtingsvoorstel.

Swingend songfestival concert
De Nightevechter Nachtegalen
Zondagmiddag 11 maart a.s. bruist het van de muzikaliteit in Nigtevecht!
Het gelegenheidskoor “De Nightevechter Nachtegalen” geeft dan
het ultieme songfestivalconcert.
In één dag hebben de koorleden de leukste liedjes uit het songfestival
repertoire gerepeteerd én geven aansluitend een spetterend optreden in het
Dorpshuis! Dit alles onder leiding van dirigent Ferdinand Beuse en pianist
Kees van Zantwijk. Natuurlijk mag u als publiek ook meezingen met de liedjes.
U bent van harte welkom op 11 maart om 16.00 uur in het Dorpshuis
om dit concert mee te maken! Tot dan!
Bob Stecher, Thera Nagel en Carla Gentenaar (bobstecher@upcmail.nl)

7

Zelf
reclamerende
borden!
In zijn tiijden van robotica, artificial
intelligence, bitcoins, zelf parkerende
en rijdende auto’s is Nigtevecht een
zelfdenkend reclame bord rijker.
Bij de Vechtbrug voor de jachthaven is
een bord te zien met de tekst: “WAT
DOE IK HIER?" (Dat zouden andere
palen en borden in dit dorp zich ook
eens moeten afvragen).
Over een vergeelde, slecht zichtbare,
plattegrond van het Vechtgebied is
een poster geplakt met de existentiële
vraag “WAT DOE IK HIER?”. Het is
niet de vraag van een adolescent die
de wereld ontdekt of van een 50-ger
in mid-life crisis, nee het is een vraag
van een recelamebord. De poster
is een schreeuw om aandacht voor
de verrommeling van ons dorp met
allerlei paaltjes, duidingsborden en
reclame zuilen. Wanneer u eens een
wandelingetje door het dorp maakt,
let er dan eens op hoeveel paaltjes en
borden er eigenlijk niet toe doen.
Als u een voorbeeld vindt, maak er een
foto van en plaats die op Dorpszaken.nl.
Er kan een hoop weg!

Achterklap: Patty Weber
Wat wil je de mensen uit Nigtevecht
over jezelf vertellen? Ik heb de opleiding
Kindercoach gevolgd en wil in de toekomst
kinderen helpen met een achterstand in
hun ontwikkeling, doordat zij bijvoorbeeld
gepest worden of ADHD hebben. Op dit
moment doe ik praktijkervaring op, doe
ik een vervolgopleiding kindercoach en
loop stage om sportles te gaan geven aan
kinderen.

Vraag van Esther: Patty, hoe is het met de
Dorpskamer nu die een aantal maanden
open is? Het gaat goed met de Dorpskamer.
Iedereen is enthousiast, het is een gezellige
ruimte en de bibliotheek staat vol met
mooie boeken. Langzamerhand komen
er steeds meer mensen om een boek uit
te zoeken die men mag houden of weer
mag omruilen. We hebben altijd werk
hangen van een plaatselijke kunstschilder,
momenteel is dat werk van Klaas van der
Lee. 11 maart is de expositie van Klaas, die
wordt geopend en geïntroduceerd door
Ingrid Jansen met een hapje en een drankje.
Van de gemeente hebben we het verzoek
gekregen om het Dorpskamerpleintje
opnieuw in te richten: nieuwe speeltoestellen met nieuwe banken en een
zomerterras. Er komt een sluitbaar hek
tussen het Dorpskamerpleintje en de Jeu
de Boulesbaan, zodat de Jeu de Boulers in
de toekomst ook gebruik kunnen maken
van de faciliteiten van de Dorpskamer. De
werkzaamheden beginnen in april en zijn
voor de zomer klaar!
Waar moeten de mensen uit het dorp je
van kennen? Van mijn betrokkenheid bij
de Dorpskamer en van de tennisbaan,
waar ik lid ben van de TC. We zoeken
nog leden dus kom gezellig tennissen!
Verder kunnen mensen mij kennen van de
Statushouders in Nigtevecht, de Culinaire
avond van de Oranjeweek of nog van
Omzien naar Elkaar.

Wat houdt je bezig in het nieuws? De kindvluchtelingen. Over de hele wereld zijn
dat er 48 miljoen! Bijna de helft van deze
kinderen komen uit Syrië en Afghanistan.
Zij zijn vaak zonder ouders of toezicht
en dat zij, met gevaar voor eigen leven,
de overtocht maken naar Europa, komt
doordat de thuissituatie uitzichtloos is. Er
bestaat een manifest van UNICEF waarin
de wereldleiders worden opgeroepen deze
kinderen te beschermen, die kunnen wij
steunen door deze te liken en te delen.
Ik vind het heel goed dat we in Nigtevecht
een grote groep vrijwilligers hebben
die
vluchtelingen
ondersteunen
en
begeleiden. Fijn dat de kinderen hier naar
school kunnen gaan.

Opbrengst
eindejaarskaartjes naar
Het Maxima
Ziekenhuis
Afgelopen december is uw bezorger van
de Sleutel2000, David Hartog, weer bij u
langs geweest met de eindejaarskaartjes.
U heeft daarbij gul gegeven want er is een
recordbedrag van € 764,- opgehaald! De
helft van dit bedrag is voor de bezorger
zelf, de andere helft gaat traditiegetrouw
naar een goed doel, dit jaar het Maxima
Ziekenhuis. Inmiddels is een bedrag van
€ 382,- naar dit ziekenhuis overgemaakt.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage
en zijn ervan overtuigd dat het bedrag
daar goed zal worden besteed!
De redactie

Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 7 april 2018
Verschijningsdatum: 20 april 2018

COLOFO N
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Mijn favoriete plek is heel Nigtevecht,
een geweldige plek om te wonen maar in
het bijzonder natuurlijk de Dorpskamer
met uitzicht op de Jeu de Boulesbaan, de
tennisbaan en Attent, waar ik graag mijn
boodschappen doe.
Als je één dag burgemeester van
Nigtevecht zou zijn, wat zou je dan
allemaal gaan doen? Ik hoef niet zo
nodig burgemeester voor één dag te zijn:
als ik een idee heb kan ik dat bespreken
met onze Gebiedsregisseur die, samen
met iemand van het Sociale Wijkteam,
elke eerste dinsdag van de maand in de
Dorpskamer aanwezig is voor vragen
over de bedrijvigheid, leefbaarheid en
veiligheid in ons dorp.
Aan wie in Nigtevecht moeten we deze
vragen de volgende keer stellen en
waarom? Aan Wendie Soede, om haar de
gelegenheid te geven om wat meer over
de tennisvereniging te vertellen nu dat zij
de nieuwe voorzitter is.

Redactie
Pieter Tammens 		
Rob Thijssen 		
Annelieke Sijbesma 		
Freda Bekker		
Kasper Rensenbrink 		
Rens Ulijn			
E-mail: info@sleutel2000.nl
Opmaak en vormgeving
Ursula Stroeken		
Druk
Postfly - Amsterdam Zuidoost

25 2786
25 2624
25 3030
25 4750
06-36105866
06-21702215

06-42413331

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
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