
Wat kost nou 
zo’n brug?
Dat er een flinke delegatie vanuit de provincies 

Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten 

Ronde Venen en Stichtse Vecht, Rijkswaterstaat 

en bouwer Ballast Nedam naar de opening 

kwam is logisch. Dit was een flink project met 

veel belanghebbenden. De ultieme Hollandse 

vraag: wat kost dat nou? Nu en in de toekomst?

De eerste plannen over deze brug stammen 

uit 1998. Die verdwenen toen snel van 

tafel vanwege het ontbreken van geld. 

Later werden de benodigde gelden alsnog 

geoormerkt en ondanks zaken als financiële 

crisis en verschillende meningen over 

nut en noodzaak kwam de brug er toch.  

De totaalkosten zijn nu in 2018 € 15,85 

miljoen geworden. De brug kost € 11 miljoen 

en de natuurverbinding heeft € 4,85 miljoen 

gekost. Opgebracht door Rijkswaterstaat, 

provincies Utrecht en Noord-Holland plus 

de Gemeente Amsterdam. Vanaf nu zijn de 

gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen 

de wegbeheerders die het pad moeten 

onderhouden. Ballast Nedam verzorgt de 

komende 20 jaar constructief onderhoud aan 

de brug onder verantwoordelijkheid van de 

provincie Utrecht. Zij verzorgen ook circa 3 

jaar onderhoud aan de natuurverbinding, dit 

onder het oog van Utrecht en Rijkswaterstaat. 

Die tijd moet ook de natuur zijn werk doen 

om er leefomgevingen voor planten en dieren 

te laten ontstaan.

foto: Carlos Geldorp

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

                         nummer 4 • jaargang 19 • september 2018

Met een kanonschot werd vrijdag 7 september ‘De Liniebrug’ over het Amsterdam-

Rijnkanaal officieel geopend. Wethouder Alberta Schuurs van Ronde Venen en 

wethouder Jeroen Willem Klomps van Stichtse Vecht gaven het sein aan vier kanonniers 

om het schot te lossen. De honderden bezoekers uit de regio schoten tegelijkertijd 

confettikanonnen af. Hiermee kwam een einde aan een lange tijd van plannen maken, 

overleggen, locatiebepalingen en discussies. Met als resultaat een prachtige brug 

volgens velen. Met schitterend uitzicht en al vele fietsers die hem passeerden. En de 

veelbesproken natuurverbinding. Naast twee natuurgebieden aan weerszijden is ook 

een oversteekplaats gecreëerd waar in het water gevallen dieren toch zichzelf uit het 

kanaal kunnen redden. In deze editie van onze Sleutel vindt u een ruime impressie van 

de opening van de brug, de natuurverbinding en de historie. 

De Liniebrug is open!



De naam ‘Liniebrug’
De fietsbrug heet niet voor niets ‘De Liniebrug’. Deze brug is een belangrijke 

schakel in het recreatieve fietsnetwerk en maakt de forten van de Stelling van 

Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie beter bereikbaar. Historisch 

gezien vormen beide linies één geheel. Samen kunnen zij vanaf 2020 één groot 

werelderfgoed vormen. Met de naam ‘Hollandse Waterlinies’. Gedeputeerde 

Mariëtte Pennarts van Provincie Utrecht legde bij de opening van de brug 

uit dat in 2020 de ‘Hollandse Waterlinies’ een UNESCO werelderfgoed status 

in de wacht sleept. ‘Dit helpt enorm om dit unieke erfgoed in zijn geheel te 

behouden, te beschermen en verder te ontwikkelen. Hierdoor trekken we 

toeristen uit binnen en buitenland. We vertellen het verhaal en zorgen ervoor 

dat een bezoek aan de Hollandse Waterlinies een belevenis wordt,’ vertelde zij.

De Liniebrug kwam er niet ongemerkt

Mocht u denken, wat heeft die fietser op de 

fietsbrug een haast, dan kan het zijn dat hij of 

zij probeert de snelheidsrecords, die worden 

bijgehouden op de app Strava, te verbreken. 

Op het moment van schrijven heeft onze 

sportieve dorpsgenoot Olav Wind de tweede 

tijd gezet op de Fietsbrug. Van links naar 

rechts in 0,53 seconden. Het record staat nu op 

0,47. Dus mensen, niet boos worden op hard 

fietsende racefietsers, maar aanmoedigen en 

een stapje opzij zetten. Want: wie weet staat 

Olav binnenkort op nummer 1. En iedereen 

natuurlijk wel op de veiligheid letten. Maar 

ja, dat deden we al toch?

Snelheidsrecords 
worden gebroken

Klimmers op de fietsbrug.  
Dit is dus niet de bedoeling!

De symboliek van een kanonschot om De Liniebrug te openen gaat 

verder dan alleen het militaire erfgoed van Hollandse Waterlinie en 

Stelling van Amsterdam. De route ernaar toe is zacht gezegd op diverse 

momenten ook erg explosief geweest. In diverse bijeenkomsten, 

onder meer in het Dorpshuis,ging het er af en toe heftig aan toe.

Was die brug nou wel zo nodig? Kan een recreatieve fietser dat kleine 

stukje naar Driemond en Weesp niet rijden om daar de Vechtstreek 

in te fietsen? Kunnen die miljoenen niet worden uitgegeven aan 

belangrijkere zaken? En als de brug komt, moet deze dan op ‘De 

Punt’ of juist meer richting het bedrijven terrein? Of leggen we een 

onooglijke aanlanding midden in de Geitenkamp? Wat dachten we 

van een hangbrug? Hoe duurzaam wordt die brug? Wat gebeurt er 

met het uitzicht naar het zuiden? Houden we wel die karakteristieke 

blik op het landschap? 

Al die discussies, klankbordgroep bijeenkomsten, tussentijdse 

besprekingen met de Dorpsraad, hun klankbordgroep en omwonenden, 

hebben uiteindelijk tot dit resultaat geleid. Aan één ieder er het hare 

of zijne van te vinden. De eerste signalen zijn in het algemeen positief. 

Maar we blijven kritisch, want hé… we blijven Nigtevecht.
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De natuurverbinding 
bij de Liniebrug
In de aanloop naar de komst van de 

brug kwam op een gegeven moment 

ook de natuurverbinding in beeld. Met 

veel grappen tot gevolg. Een plek voor 

in het kanaal gevallen dieren er weer 

uit te kruipen? Komen er bordjes aan de 

kant zodat ze weten welke kant ze op 

moeten zwemmen? Maar de intenties 

zijn bloedserieus. Aan beide zijden van de 

brug komen kleine natuurgebieden met 

inderdaad de mogelijkheid te kunnen 

oversteken. Ype Heijsman, directeur bij 

Rijkswaterstaat vertelt er over.

‘Het Amsterdam-Rijnkanaal vormt een 

flinke barrière tussen de natuurgebieden 

aan weerszijden. De behoefte daar iets 

aan te doen bestond al langer. Toen 

wij hoorden dat hier bij Nigtevecht 

een fietsbrug zou komen, hebben 

we voorgesteld samen één integraal 

ontwerp te realiseren. Dieren die 

mogelijk hier gaan voorkomen zijn 

kleine marterachtigen, waterspitsmuizen, 

ringslangen en in de toekomst reeën 

en otters. Door aan beide kanten van 

het kanaal nieuwe natuurgebiedjes 

aan te leggen, ontstaat een geschikte 

leefomgeving voor deze dieren. Voor 

mensen ontstaat aantrekkelijke nieuwe 

natuur. Overigens bedoeld om omheen te 

lopen. Wel is er in de westelijke stapsteen 

op de terp een prachtige verpoosplek 

aangelegd. Een grote picknicktafel waar 

mensen kunnen uitrusten en genieten 

van de mooie omgeving.’

Gaat dat wel werken zo’n 

natuurverbinding? Dat verwacht 

Rijkswaterstaat zeker. Het gebruik 

van de natuurverbinding wordt de 

komende twee jaren gemonitord. Er 

wordt jaarlijks geïnventariseerd hoe 

de aangelegde natuurgebiedjes zich 

ontwikkelen. Dieren zullen hierlangs 

worden aangetrokken zodat zij bij het 

kanaal komen op een plek waar ze 

gemakkelijk in en uit het water kunnen 

komen om over te zwemmen. In de 

natuurverbinding worden enkele malen 

cameravallen geplaatst. Deze maken 

foto’s van aanwezige dieren.

Gratis boekje voor 
de jongste kinderen
Om ook de jongste bewoners kennis te 

laten maken met de natuurverbinding heeft 

schrijfster Marleen van Lanen het boekje 

Hinde en haar vrienden gemaakt. Zowel 

de tekst als de tekeningen. Het vertelt het 

verhaal van Sem die op een hete dag met een 

plons in het kanaal belandt. En uiteindelijk 

wordt gered door Hinde, een hert dat niet 

alleen goed zwemmen kan, maar ook praten. 

Deze boekjes zullen worden geschonken aan 

de jongste kinderen van scholen in Abcoude, 

Baambrugge, Weesp en Nigtevecht. 



Kinderwagen 
in de buurtbus: 
mag het nu  
wel of niet?
Onlangs ontstond op de Facebook-pagina 

Gratis en te koop in Nigtevecht een 

discussie over een Oegandese dorpsgenote 

die met de kinderwagen herhaaldelijk 

was geweigerd in de buurtbus naar 

Weesp. Discriminatie, meenden een aantal 

Nigtevechters op de Facebookpagina. Het 

ging immers om steeds dezelfde chauffeur 

die weigerde de dorpsgenote mee te 

nemen, terwijl ze bij andere chauffeurs 

wel met de kinderwagen het busje in 

mocht. De chauffeur in kwestie werd zelfs 

door de dorpsgenote gefotografeerd 

zodat er actie tegen hem zou kunnen 

worden ondernomen. Uit de reacties op 

Facebook bleek echter al dat ook veel 

andere Nigtevechters met de kinderwagen 

geweigerd waren. Het zou daarom niet om 

discriminatie gaan.

KINDERWAGEN MOET OPGEKLAPT,  

KIND OP SCHOOT

Navraag bij Syntus leert dat het 

inderdaad geen discriminatie was: de 

betreffende chauffeur handelde uit 

veiligheidsoverwegingen en had daarin 

ook gelijk. De regel is: een kinderwagen 

mag mee zolang die opgeklapt is. Het 

kind moet tijdens de rit op schoot bij de 

ouder. Volgens Syntus wilde de vrouw de 

kinderwagen niet inklappen en is haar 

om die reden de toegang tot de bus 

ontzegd. Naar alle waarschijnlijkheid is de 

communicatie tussen de buschauffeur en de 

vrouw ook niet optimaal geweest. Hopelijk 

is, nu de regel duidelijk is, het probleem 

ook uit de wereld. Een kinderwagen los in 

de kleine buurtbusjes zetten, is immers te 

gevaarlijk voor het kind en dat soort risico’s 

wil je voorkomen.

 

 

Loon naar werken
Na een grootscheepse crowdfunding 

actie en vele giften van sponsoren was 

het deze zomer dan zover: vrijwilligers 

van v.v. DOB konden de handen ineen 

slaan om het eigen clubgebouw van 

een flinke metamorfose te voorzien. In 

juli en augustus werd er noeste arbeid 

verricht teneinde de nieuwe kantine 

een weelderig aanzien te verschaffen. 

Op zaterdag 1 september was het 

zover en mocht het resultaat aan het 

publiek getoond worden. Onder grote 

belangstelling werd de kantine die dag 

geopend. 

Om 9.00 uur begon de ochtend met 

verse appeltaarten gebakken door de 

bestuursleden. Een uur later begonnen 

twee wedstrijden voor de jeugd, die 

erna lekker konden spelen op een groot 

springkussen op het veld. Om 14.00 hield 

wethouder Sport van Stichtse Vecht, Hetty 

Veneklaas, een openingsspeech, waarna 

ze samen met DOB’s jongste lid Finn 

de Bruin het lint door mocht knippen. 

Aansluitend was er de presentatie van de 

nieuwe shirtsponsor. Lengers Housing van 

onze dorpsgenote Jacqueline Lengers zal 

vanaf dit seizoen op het tricot prijken.

Om 15.00 was de dag al lekker onderweg, 

maar er moest ook nog gevoetbald 

worden. SV Diemen kwam op bezoek. De 

vele supporters schreeuwden DOB naar 

voren en er werd met 4-3 van de gasten 

gewonnen.

De crowdfunding actie leek een schot in 

de roos te zijn, want een groot deel van 

de kosten van de renovatie zijn er mee 

gedekt. De kantine heeft onder andere 

een nieuwe vloer, een vernieuwde bar, 

en een nieuwe keuken. Het schilderwerk 

binnen en buiten is aangepakt, de kantine 

is nu voorzien van steigerhouten banken 

en is er veel aan het meubilair aangepast. 

Het gebouw heeft weer een frisse look en 

kan er voor een flinke tijd weer tegenaan.

Zonder alle steun van binnen en buiten 

het dorp, maar ook zonder het harde 

werk van de vrijwilligers, was dit niet 

mogelijk geweest. Petje af voor iedereen 

die dit mogelijk heeft gemaakt!

Nigtevecht is de eerste kern van de gemeente 

Stichtse Vecht waar het omgekeerd 

inzamelen van start gaat. In juli zijn de 

ondergrondse containers voor restafval 

geplaatst, in september gaat het nieuwe 

afvalinzamelingsysteem echt van start. 

Op maandag 17 september overhandigt 

wethouder Linda van Dort de eerste passen 

aan de inwoners van de Petersburg.  Daarna 

laten de kinderen van de basisscholen 

De Flambouw en de Tweemaster op een 

ludieke manier zien dat we alleen samen de 

buurt schoon kunnen houden.

In aanloop naar 17 september krijgen alle 

inwoners van Nigtevechters de afvalpas 

thuisgestuurd met uitleg hoe het nieuwe 

afvalsysteem werkt. Tot die tijd zijn de 

ondergrondse afvalcontainers nog zonder 

pas te gebruiken, vanaf 17 september alleen 

mét de persoonlijke pas en uitsluitend in de 

toegewezen container.

NIEUWE CONTAINER VOOR PLASTIC,  

BLIK EN DRANKKARTONS

Alle afval dat gerecycled kan worden, 

wordt vanaf dat moment 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).

Op de grijze kliko’s wordt een sticker 

geplakt met de melding dat bij de laatste 

lediging op 20 september de grijze kliko 

wordt vervangen door een PMD-container. 

Na Nigtevecht gaan ook Vreeland en 

Loenersloot nog dit jaar over op het 

omgekeerd inzamelen. Pas in 2022 zal de 

nieuwe manier van afval inzamelen in de 

hele gemeente ingevoerd zijn.

Omgekeerd 
inzamelen 
officieel 
van start in 
Nigtevecht

Bushalte Garstenstraat 
weer in gebruik
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, moeten ze bij busmaatschappij Syntus 

gedacht hebben. De in december vorig jaar geschrapte bushalte aan de Garstenstraat is 

sinds 27 augustus toch weer in gebruik genomen. Dit nadat de chauffeurs veel klachten 

hadden ontvangen van reizigers over het verdwijnen van de bushalte. Het betekende voor 

veel Nigtevechters immers dat ze een stuk verder moesten lopen naar de enig overgebleven 

bushalte aan de Jonckheer Huydecoperstraat. De halte werd geschrapt omdat een grote 

ronde door Nigtevecht te veel tijd zou kosten in de nieuwe dienstregeling. Het zou ten 

koste gaan van de pauze van de chauffeurs. Maar blijkbaar valt dit in de praktijk mee en 

kan er gelukkig dus toch weer twee keer gestopt worden in ons dorp.

Op 8 september is het jubileum van de tennisvereniging Nigtevecht groots gevierd 

met ballentaart, bitterballen, broodjes ballen en spaghetti met ballen. Maar niet 

alleen met eten en drinken: er werd ook volop getennist.

De clubkampioenschappen dubbel zijn van start gegaan met een paar mooie 

wedstrijden. En was genoeg te zien en te beleven. Maar het drukst bezocht was de 

demonstratie en clinic rolstoeltennis. Rody de Bie en Carlos Anker van het Nederlands 

team rolstoeltennis en kandidaten voor de Olympische Spelen in 2020 kwamen ons 

leren hoe moeilijk en hoe leuk rolstoeltennis eigenlijk is. Balans, kracht, conditie, veel 

bewegen en vooral heel veel trainen. Dat was de conclusie na 2 uur uitproberen. Petje 

af voor deze jonge sporters. We zullen ze volgen in hun verdere carrière.

ZELF OOK TENNISSEN?

Dat kan altijd! Kom in september de baan eens uitproberen. Of geef je op voor het 

nieuwe seizoen 2019. Alle info is te vinden op www.tvnigtevecht.nl

Volle bak met ballen!

Pleinfeest  
op vrijdag 21 september
Het mag inmiddels een traditie heten: het jaarlijkse Pleinfeest dat de oudercommissies 

van basisscholen De Flambouw en De Tweemaster en kinderopvang Kidswereld elk najaar 

gezamenlijk organiseren op het schoolplein van de samenwoonschool aan de Petersburg.

Ook dit jaar hebben de ouders de handen weer ineengeslagen om een gezellige middag en 

avond te regelen voor kinderen en ouders. Om een echt festivalsfeertje te creëren zullen 

er diverse foodtrucks komen (hamburgers, patat en pannenkoeken) en is er een silent disco 

en een karaoke set. Ook staat er een zweefmolen, een springkussen en zijn er tal van leuke 

spelletjes, schminken en een foto-caravan. 

Het Pleinfeest is er primair voor kinderen en ouders van de Nigtevechtse scholen en 

kinderopvang, maar alle Nigtevechters zijn van harte welkom om dit leuke feestje mee te 

vieren. De feestelijkheden beginnen om 16:30 en stoppen rond de klok van 20:00 uur. Een 

deel van de opbrengst gaat naar Kika.
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Voor wie het nog niet wist, er komen wéér topnamen naar Nigtevecht zoals Patrick 

Laureij, De Partizanen, Tim Fransen en Sandifort en Vrijdag. En traditioneel weer 

een veelbelovende jonge comedian: Janneke de Bijl, zij was onlangs met zeer veel 

succes te zien op het Lowlands festival.

De kaartverkoop gaat weer snel met de cabaretvoorstellingen in het Dorpshuis. 

De voorstelling van Patrick Laureij is inmiddels uitverkocht, net als de rest van 

Nederland! Voor de overige voorstellingen zijn nog wel kaarten beschikbaar. De 

laatste passe-partouts zijn nog verkrijgbaar mét de voorstelling van Patrick. Voor 

vijf voorstellingen kost dit € 89. Reserveren kan telefonisch op nummer 0294-252506 

of via het formulier op de website www.cabaret-nigtevecht.nl. Passe-partouts en 

losse kaarten zijn verkrijgbaar bij de Attent en de bakker, en in Dorpsstraat 3. 

Ben Goes

 

Beschuit  
met  
muisjes

Laatste  
passe-partouts  
cabaret  
2018- 2019

•  Zat. 13 okt.  Sandifort en Vrijdag  Voorlopig voor Altijd (nieuwe voorstelling!)

•  Zat. 03 nov.  Tim Fransen  Het kromme hout der mensheid

•  Zat. 01 dec. Patrick Laureij  Nederlands Hoop

•  Zat. 02 feb.  De Partizanen  Het leven an sich

•  Zat. 13 apr.  Janneke de Bijl  Zonder zin kan het ook

Eigen theaterproductie  
voor Juf Elly

Juf Antsje en juf Liesbeth hebben deze zomer 

de Tweemaster verlaten. Zij waren jarenlang 

vertrouwde gezichten op school. Ik heb ze 

allebei meegemaakt toen onze meiden nog 

op school zaten. Passievol en geduldig in alles 

wat kinderen beter maakt. Wij zagen, met 

leerkrachten als zij, hoe onze dochters hun 

jaren op school mooi ontwikkelden; klaar 

voor hun volgende stappen.

Als de tegenwoordig zo broodnodige 

‘hulpouder’  heb ik het genoegen gehad 

ze ook naast het klassenwerk te hebben 

leren kennen en daaraan heb ik hele fijne 

herinneringen. Al sta ik al lang niet meer 

aan het hek als de laatste bel gaat wil ik ze 

daarvoor bedanken.

Antsje en Liesbeth hebben als dank voor 

hun goede werk afgelopen zomer een eigen 

kamertje gekregen. Een ruimte waar de 

komende jaren heel veel kinderen vast en 

zeker in alle rust hun verdere ontwikkeling 

zullen doormaken. In de geest van deze twee 

iconen.

Pieter Tammens

Lenn van den Ham,  

zoon van  

Arnold en Esmee, 

geboren  

28 juni 2018

   Afscheid juf 
Antsje en juf 
Liesbeth

76

Juf Elly is na 29 jaar op de Flambouw te hebben gewerkt vlak voor de zomervakantie met 

prepensioen gegaan. Voor haar afscheid maakten leerlingen, leraren en ouders de bijzondere 

voorstelling ‘ Elly, de musical’.

Juf Elly, bekend in Nigtevecht omdat ze al jaren de juf van groep 7/8 op de Flambouw is, 

verzorgde jaar in jaar uit de eindmusicals op de Flambouw. Het was dan ook niet raar, dat 

voor haar afscheid een heuse musical werd geschreven en opgevoerd. In een dag hebben de 

kinderen van De Flambouw de liedjes en de teksten geoefend. De juf werd ’s morgens vroeg 

door de kinderen thuis opgehaald met paard en wagen, ze kreeg een echte musicalsterrenjurk 

aan en werd door de kinderen in optocht begeleid door het dorp. Op school werd de juf 

opgewacht door alle kleuters en langs een mooie haag liep de juf het schoolplein op en 

de school binnen. De hele ochtend stond in het tekenen van repeteren, kostuums en decor 

maken, zaal opbouwen, licht en geluid regelen. Alles wat er bij het maken van een echte 

theatervoorstelling hoort deden de kinderen, de ouders en het team van de Flambouw samen.

HIGH TEA

Tussen de middag werd het werk even stil gelegd om met elkaar te kunnen genieten van 

een heerlijk high tea in het zonnetje. Daarna nam juf Elly plaats in de voor haar speciaal 

versierde zetel, zo kon ze de musical zien vanaf de mooiste plek. Wat een geweldig 

optreden hebben de kinderen weggegeven. De juf zal nog vaak met een warm gevoel 

terugkijken op deze dag!

Nigtevecht is gelukkig wat meer een 

smeltkroes aan het worden van verschillende 

culturen; een beetje diversiteit kan immers 

nooit kwaad. Lang voor deze voorzichtige 

trend was er de familie Farooq uit Turkije. 

Vader en moeder Arif en Bouchra met hun 

vier dochters: Lana, Sara, Lara en Esra. 

Inmiddels woont de familie Farooq elders. 

De redactie sprak met dochter Lana.

Lana, hoe is het met jullie? Gaat goed! 

Nigtevecht hebben we altijd erg gezellig 

gevonden in de zes jaar die we er hebben 

gewoon (red. 1996-2002), maar het was 

toch handiger met onze school en qua 

voorzieningen om naar de stad te gaan.

Waar zijn jullie tegenwoordig te vinden en 

hoe is het leven daar? Met ons vertrek uit 

Nigtevecht zijn we in Almere gaan wonen 

en we hebben het daar prima naar ons zin. 

Mijn zus Lara (27) is inmiddels wel met haar 

man naar Utrecht verhuist en mijn zus Sara 

(32) woont zelfs in het buitenland, maar die 

zien we met regelmaat. Mijn vader is in de 

tussentijd zijn eigen rijschool begonnen, dat 

gaat erg goed. Lara is net afgestudeerd aan 

de opleiding Aviation, die ze in Engeland 

gevolgd heeft. Esra (23) is aan het afstuderen 

als binnenhuisarchitecte. Ikzelf (33) werk 

voor een internationale hulporganisatie en 

wordt daarvoor regelmatig uitgezonden 

naar het buitenland. Zo zal ik binnenkort 

naar Tsjaad gaan.

Met ons gezin vinden we het fijn om 

te reizen. Zo hebben we met zijn allen 

rondgetrokken door Zuid-Marokko een 

paar jaar geleden. Maar we doen ook 

alledaagse dingen samen. Esra en ik rijden 

bijvoorbeeld samen paard.

Verlangen jullie stiekem nooit terug naar 

ons mooie dorp? We denken allemaal zeker 

met een goed gevoel terug aan Nigtevecht, 

het stadsleven is wat dat betreft erg 

anders. In het dorp groet iedereen elkaar; 

de normen en waarden en het sociale mis 

ik zelf soms wel. in Almere ben je meer op 

jezelf als gezin, maar is weer veel meer te 

doen. Ga maar eens met z’n allen bowlen, 

dan kom je in Nigtevecht niet ver.

Hoe is het eigenlijk met… de familie Farooq?

De schilder-
lessen 
zijn weer 
begonnen
De schilderlessen zijn weer begonnen en 

wel op 7 september jongstleden. Heb je 

zin, maar twijfel je nog? Maak dan gebruik 

van de gratis proefles en laat je overtuigen 

dat tekenen en schilderen echt leuk is. 

Verdere informatie bij Marieke van Dijk 

06-18693943.

Toneelafdeling LTO speelt 
de klucht 'Watervrees'
Vrijdagavond 26 oktober speelt de 

afdeling toneel van de L(and) T(uinbouw) 

O(rganisatie) de klucht Watervrees in ons 

dorpshuis, aanvang 20:00 uur. De toegang 

is gratis, in de pauze zullen lootjes worden 

verkocht om de kosten enigszins te dekken. 

Al sinds augustus zijn de 10 amateurspelers 

(uit de omgeving van Nigtevecht en ons 

dorpsgenootje Annemieke Bijleveld) aan 

het oefenen onder leiding van regisseur 

Bart de Vries. Vrijwilligers verzorgen het 

prachtige decor.

Het stuk speelt zich af op een boerderij. 

De boer heeft een prijs gewonnen op het 

dorpsfeest. Om bepaalde redenen kan hij 

deze prijs niet verzilveren, zijn makker wel. 

Ondertussen verstopt de boer zich op zijn 

eigen boerderij en komt hij er achter dat 

zijn hulpje wel erg innig contact heeft met 

zijn dochter, de wethouder een bijzonder 

nichtje heeft, oom agent ook verliefd kan 

worden, zijn vrouw bijzondere maaltijden 

bereidt en natuurlijk is daar ook de 

nieuwsgierigste roddelaarster uit het dorp 

en de zure vrouw van zijn makker.

Een heerlijk avondje ontspannen, 

lachen en genieten. Iedere Nigtevechter, 

andere geïnteresseerden en LTO-leden 

& aanverwanten zijn welkom op deze 

vrijdagavond.



Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 20 oktober 2018
Verschijningsdatum: 3 november 2018

Lieve Alfred, wat vind je het leukste aan 

het hebben van je eigen etablissement? 

En wat vind je minder leuk? Lieve Sterre,  

het leukste aan het hebben van een eigen 

horecabedrijf in Nigtevecht vind ik om er 

met ons team (waar jij ook deel van uit 

gemaakt hebt) ervoor te  zorgen dat al 

onze gasten een fijne beleving ervaren 

als ze ons bedrijf bezoeken. En ik vind 

het mooi als gasten blij verrast blijken te 

zijn over wat voor een leuk bedrijf we in 

de ruim drie jaar dat ik met No. 100 bezig 

ben hebben neergezet en de vele positieve 

recensies die we krijgen. Minder leuk vind 

ik de administratieve regelgeving waar 

je je met een relatief klein bedrijf als dit 

allemaal mee bezig moet houden op gebied 

van wetgeving en personeel.  En het is 

jammer dat een deel van de Nigtevechters 

in die drie jaar nog nooit bij ons te gast is 

geweest!!

Waar moeten de mensen uit het dorp 

je van kennen? Nou, natuurlijk dus van  

No. 100, maar ook zeker van het Dorpshuis 

waar ik alweer sinds 1 januari 2004 samen 

met mijn linker- en rechterhand Lida Sterk 

verantwoordelijk ben voor alle activiteiten 

die daar plaatsvinden. Misschien ook nog 

wel als oud speler/bestuurslid van D.O.B., 

oud-voorzitter van de Oranjevereniging 

en als oud-eigenaar en oprichter van Café 

Toeters en Bellen in Weesp. Kortom, altijd 

druk midden in de samenleving……

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over 

jezelf vertellen? Ik ben een geboren en 

getogen Nigtevechter, heb al sinds 1981 

verkering met en ben daarna in 1986 

getrouwd met Sylvia en ben trotse vader 

van onze inmiddels volwassen kinderen 

Lars en Nina. Ik ben heel positief ingesteld 

en sta graag voor iedereen klaar om als het 

mogelijk is hen ergens mee te helpen. Én  

ik hou erg van gezelligheid en op vakantie 

gaan.  

Wat houdt je bezig in het nieuws? Door 

mijn drukke en lange werkdagen lukt het 

me niet altijd om het nieuws dagelijks 

goed te volgen, maar wat me in het 

algemeen bezighoudt is de agressie bij een 

steeds groter deel van de bevolking die 

tot uiting komt via internet en de fysieke 

bedreigingen als het even niet gaat zoals je 

zelf graag zou willen.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?  

Na een lange werkdag is dat mijn eigen 

tuin, waar ik dan vaak nog even ga zitten 

met een drankje om van de rust te genieten. 

Een niet zo zeer favoriete, maar wel mooie 

plek, vind ik de begraafplaats achter de 

Kerk, mijn ouders liggen hier begraven en 

met hen vele mensen die ik allemaal direct 

en indirect heb gekend en waar ik veel 

herinneringen aan heb. Als je daar bent, 

besef je pas weer waar het allemaal om 

gaat in het leven.  

Als je één dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan 

doen? Dan zou ik in kaart brengen waar 

in Nigtevecht nog mogelijkheden zijn voor 

de bouw van sociale huurwoningen voor 

starters en betaalbare koopwoningen om 

de jongeren die graag in ons mooie dorp 

willen blijven wonen de kans te geven 

een huis te betrekken. Dat is goed voor de 

bevolkingssamenstelling in ons dorp en het 

verenigingsleven en de middenstand die er 

gelukkig nog is.

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen? Aan mijn 

oom Adriaan Westland.

Welke vraag wil je die persoon graag 

stellen? Ome Adriaan,  u bent samen met 

mijn moeder opgegroeid in een gezin van 

twaalf kinderen en u hebt op een paar jaar 

Zweden na uw hele leven in Nigtevecht 

gewoond. Volgende maand wordt u 85, hoe 

heeft u het opgroeien in zo’n groot gezin 

in een toen nog veel kleiner Nigtevecht 

beleefd?

Achterklap: Alfred Kersbergen  
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Meerdere keren worden er ‘s avonds 

afvalbakken door onze lieve jeugd 

geplaatst midden op de weg.

Geconstateerd in de Dorpsstraat, zo ook 

weer zaterdagavond 1 september. Er 

kunnen gevaarlijke situaties ontstaan 

door verkeersaanrijdingen met mogelijk 

letsel en schade tot gevolg. De kinderen 

zijn hiervoor gewaarschuwd. Misschien 

hebben de ouders niet in de gaten wat 

hun kinderen aanrichten, het is toch 

goed om het weer onder hun aandacht te 

brengen. Overigens is het ook beter om 

de afvalbakken niet lang van te voren op 

straat te plaatsen.

 

met vriendelijke groet,

een Dorpsstraatbewoner


