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Even een maandje doorbijten
in Nigtevecht Oost en West
BLVC-PLAN
Brug Nigtevecht

OPDRACHTGEVER:
Stichting Waternet

Nu deze Sleutel bij u op de mat ligt is
De brug die na de 25ste November ons
ons dorp verdeeld in een Nigtevecht
dorp weer verenigt zal heel erg op een
Oost en Nigtevecht West. Tenminste voor
totaal nieuwe brug lijken ook al wordt ie
het autoverkeer,.Voetgangers en fietsen
onder de noemer ”groot onderhoud” door
kunnen nog wel bij elkaar op de koffie
Waternet hersteld. U zult dan geen enkel
als de Vechtbrug dicht is voor “groot
onderdeeltje kunnen traceren dat ooit
onderhoud” van 29 oktober tot en met 25
eerder aan de oude brug heeft gezeten
november. Een maandje van groot tot klein
en zelfs de fundering van de brug wordt
ongemak voor de meesten van ons, maar
aangepast. Helemaal nieuw is ook niet
Colofon
dan kunnen we er weer 50 jaar tegenaan.
juist: het fietsgedeelte blijft zoals het is
Om het ongemak te verkleinen is er een
en wordt aan de nieuwe brug gehangen.
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BLVC-plan brug Nigtevecht
noodbrug gemaakt voor voetgangers en
Jammer, een gemiste kans van de gemeente
Projectnummer:
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mag u uw auto parkeren aan het begin
en de provincie zeker nu de fietsbrug meer
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van de Dorpsstraat en zijn
er rijplaten
drukte veroorzaakt.
Auteur:
De heer
A.M.
aangelegd langs het begin
van
dePalliser
Na de 25ste is de brug nog niet definitief
Controleur:
De heer
H. in ’t Veld
Vreelandseweg zodat uw auto
niet verzakt
gereed. Begin 2019 zal Waternet systemen
bij parkeren.
installeren waardoor de brug vanuit
Status:
Definitief

Amsterdam open en dicht gedaan gaat
worden. Het brugwachtershuisje hebben
we intussen al niet meer, maar goed dat
Willem van de Wetering dat niet hoeft mee
te maken.
Heeft u nog vragen tijdens het groot
onderhoud van de brug? Neem dan
contact op met Hendrik-Jaap in ‘t Veld
via 06 153 157 83 of brugNigtevecht@
waternet.nl
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St. Maarten klopt
aan bij oudste huis

Muzikanten opgelet: nieuw
seizoen Jammen aan de Vecht!
Na succesvolle edities de afgelopen twee
jaar gaan we ook dit winterseizoen
weer ‘Jammen a/d Vecht’. Schrijf de
zondagmiddagen 11 november, 20
januari en 17 maart alvast in je agenda,
want dan kunnen alle muzikanten uit
Nigtevecht en ver daarbuiten zich weer
muzikaal uitleven bij cafe No 100.
De eerste sessie op zondag 11 november
staat in het teken van de jazzmuziek.
Onze kersverse dorpsgenoot Thijs
Hoogenboom, die afgelopen zomer met
zijn vrouw Annemieke en dochtertje
Mette in de Dorpsstraat is neergestreken,
komt met zijn jazzvrienden vanaf 15:00

uur optreden in onze dorpskroeg.
Aansluitend is er voor muzikanten
volop gelegenheid om mee te doen, bij
voorkeur in het jazz-genre. Heb je dus
nog een paar goeie standards uit het real
book op je repertoire, zorg dan dat je er
bij bent op 11 november!
Ook de sessies in januari en maart zullen
weer gecombineerd worden met een
kort optreden van een bestaande band,
daarover later meer. Wil je weten op
welke nummers er dan gejamd wordt?
Hou dan de Facebookpagina ‘Jammen
aan de Vecht’ in de gaten.
www.facebook.com/jammenaandevecht

Op 11 november vieren we St. Maarten
en gaan de kinderen van deur tot deur.
Jarenlang zat de deur van het oudste huis uit
Nigtevecht die avond op slot... maar dit jaar
niet! Ook in de Dorpskerk wordt St. Maarten
gevierd. Er is iets te drinken en te snoepen.
En je kunt er ontdekken wie St. Maarten
was. Vergeet dus niet om 11 november ‘s
avonds ook even aan te kloppen op de oude
deur van de Dorpskerk.
EEUWIGHEIDSZONDAG
Op
26
november
worden
in
de
Dorpskerk de namen genoemd van alle
(oud)-dorpsbewoners
uit
Nigtevecht
die zijn overleden tussen november
2017 en november 2018. Het is dan
Eeuwigheidszondag. In de dienst is er
muziek door de cantorij, stilte, bezinning en
op een indrukwekkende manier staan we
stil bij wie dit jaar wegvielen uit ons dorp.
Iedereen is welkom om te komen herinneren
en een kaarsje aan te steken om wie er
gemist wordt. De dienst begint om 10.00 uur
en wordt geleid door ds. Arie de Winter.

foto: Roger Cremers

Voorstellingen Tim Fransen
en Patrick Laureij uitverkocht
Het nieuwe cabaret seizoen is inmiddels
van start gegaan met de voorstelling van
Vrijdag en Sandifort. En ondertussen heeft
Tim Fransen (3/11) de prijs gewonnen
voor het beste cabaretprogramma van
2018! Omdat de voorstellingen van Tim
Fransen en Patrick Laureij uitverkocht zijn
is de eerstvolgende mogelijkheid om een
voorstelling bij te wonen, als u nog geen
kaartje heeft, zaterdag 2 februari 2019. Dan
komen de Partizanen, de huiscabaretiers
van De Wereld Draait Door. Wat een
origineel idee om juist de kaarten van deze
voorstelling te geven met de feestdagen in

De Partizanen: Hun missie in het theater is
genadeloos grappig te zijn. Met een snufje
ontroering. Dat ze daarbij en passant ook nog
eens allerlei maatschappelijke misstanden
aan de kaak stellen is mooi meegenomen.
‘In één klap is het cabaret een fantastisch
sketchduo rijker.’ Schreef NRC na het zien
van hun debuut. De pers was lyrisch, het
publiek keek de ogen uit. Thomas en Merijn
ontmoetten elkaar, richtten De Partizanen
op, wonnen het Leids Cabaret Festival en
sleepten de Neerlands Hoop in de wacht. En
dat alles in krap anderhalf jaar. En inmiddels
heeft Partizanië heel Nederland veroverd.

aantocht voor € 20,-. U kunt ze ophalen bij
de Attent en bij de bakker. Nog leuker een
mini passe partout met de voorstellingen
van De partizanen en van Janneke de
Bijl, voor slechts € 35,- verkrijgbaar in de
dorpsstraat 3. Ook verkrijgbaar via de site
www.cabaret-nigtevecht.nl, of telefonisch
reserveren op 252506.

Door ons met verbazing naar onszelf te
laten kijken. Door verwarring te zaaien op
de dorre akkers van ons bestaan. Door onze
maatschappelijke maskers weg te ontroeren.
En vooral: door ons vreselijk hard te laten
lachen. Bij ons laten ze je kennismaken
met Het leven an sich. In één klap. Op z’n
Partizaans.
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Eindjaarsagenda
No. 100 Eten en Drinken
We zijn alweer begonnen aan de laatste 2 maanden van
het jaar en na een lange zomer gaan wij ons bij No. 100
weer opmaken voor de gezellige donkere Wintermaanden
en natuurlijk gaan we weer de nodige leuke activiteiten
organiseren. Hierbij alvast onze agenda:
- ZONDAG 11 NOVEMBER Jammen aan de Vecht. Kom kijken en luisteren naar diverse
muzikanten uit ons en Dorp en omgeving en als je zin hebt
om mee te komen spelen kan dat altijd. Aanvang 15.00 uur.
- ZATERDAG 17 NOVEMBER Het No. 100 Bierfest. Wij halen het Oktoberfest naar
Nigtevecht en van 18.00 tot 23.00 uur gaat het los aan de
lange biertafels. Reserveer van te voren je plek of gezelliger
nog een tafel met je vrienden of vriendinnen en feest mee
voor € 37,50 p.p. incl. bier/wijn/fris en de nodige happen!
- ZATERDAG 1 DECEMBER voorafgaande aan de inmiddels uitverkochte
Cabaret voorstelling van Patrick Laureij serveren wij weer
een heerlijk 3 gangen keuze menu voor € 24,50 p.p.
- ZONDAG 16 DECEMBER komt de Weesper Band “Superfly” weer optreden,
vanaf 15.00 uur klinken de muzikale klanken over de Vecht.
- ZONDAG 23 DECEMBER De No. 100 Christmas Sing a Long, kom meezingen
met de mooiste Kerstsongs.

Zonovergoten
Pleinfeest
Na een eerder uitstel wegens stormachtig weer in september,
vond op vrijdag 5 oktober weer een geslaagde editie plaats
van het jaarlijkse Pleinfeest. De oudercommissies van de beide
Nigtevechtse basisscholen De Flambouw en De Tweemaster en
kinderopvang Kidswereld zorgden weer voor een gezellige
middag voor jong en oud.
ZOMER IN OKTOBER
De lange en warme indian summer waarvan we dit jaar mochten
genieten zorgden voor een zomerse sfeer. Terwijl ouders genoten
van een biertje of een wijntje, lieten de kids zich schminken,
zweefden in de zweefmolen, reden op een pony, sprongen op het
luchtkasteel of dansten in de silent disco.
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- KERSTAVOND 24 DECEMBER Onze traditionele Stampot avond, schuif aan aan onze tafels
en geniet van onze heerlijke Winter Stamppotten. Inloop
vanaf 18.00 uur, reserveren gewenst! Beide Kerstdagen zijn
we gesloten en gaan we zelf wat leuks doen met de familie.
- DONDERDAG 27 DECEMBER De Top 2000 Muziek quiz, doe mee en kijk wie er de
meeste muziekkennis in huis heeft. Geef je op met een team
van max. 5 personen, inschrijfkosten € 10,-- per team
En dan nog “slecht” nieuws: Oud/Nieuwjaars nacht zijn
wij dit keer gesloten. Dus zorg dat je het thuis zelf gezellig
maakt of wordt uitgenodigd zodat je zelf geen rommel
hebt op Nieuwjaarsdag!!
We hopen jullie allemaal te zien bij No. 100 bij onze
activiteiten en gewoon een keer een hapje komen eten van
onze deels nieuwe Winterkaart mag natuurlijk ook altijd.
- TOT SNEL BIJ NO. 100!! -

Gun je
buurtgenoot Word buurtbuschauffeur!
of familie
een tweede
kans

Houd je van contact met mensen, vind je service bieden leuk, ben je gastvrij en rij je graag?
Lijkt het je leuk om met meerdere vrijwilligers personenvervoer te verzorgen voor inwoners
uit je eigen woonomgeving? Word dan chauffeur (m/v) op de buurtbuslijn 522 WeespNigtevecht-Vreeland v.v.

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000
inwoners een hartstilstand. Meestal door
een ernstig verstoord hartritme. Een schok
toedienen met een AED (Automatisch
Externe Deﬁbrillator) en reanimeren zijn in
deze situatie van levensbelang! De eerste 6
minuten zijn cruciaal bij een hartstilstand!
De bereikbaarheid van Nigtevecht voor
ambulances, met name de aanrijtijd, is
een heikel punt. Binnen 6 minuten zal de
ambulance er waarschijnlijk niet zijn.
Sinds oktober 2016 is de eerste AED in
Nigtevecht 24/7 bereikbaar en aan een
tweede wordt gewerkt. In ons dorp
zijn er nu te weinig inwoners die een
reanimatiecursus hebben gevolgd en
oproepbaar zijn om van een sluitend
netwerk te kunnen spreken. De ambulance
meldkamer (112) zet burgerhulpverleners in
bij het verlenen van eerste hulp / reanimatie
in onze naaste omgeving waar dat het
meest gebeurd. Dit om de overlevingskans
te vergroten! In samenwerking met
gemeente Stichtse Vecht en Dorpskamer
Nigtevecht organiseert Hartreanimatie
Stichtse Vecht een informatie avond in het
Dorpshuis. Van deze stichting is Vincent
Stapper aanwezig. Hij zal samen met een
ambulanceverpleegkundige jullie deze
avond alles vertellen over de werking van
het systeem. Alexandra van der Schaaf zal
u helpen bij het vinden van een geschikte
reanimatiecursus.
Bel voor meer informatie ook met Patty
Weber op 06-54354603 en kijk op de
site van Hartreanimatie Stichtse Vecht:
www.hartreanimatiestichtsevecht.info

“LEUKE JOB VOOR DE 50-PLUSSER”
Vincent rijdt als vrijwilliger op de buurtbus. Hij is enthousiast over de vrijwilligersfunctie. “Het
is leuk om met een club mensen in een vereniging iets te betekenen voor de gemeenschap.
Met elkaar houden we het openbaar vervoer in de buurt bereikbaar. We rijden diensten
van 3 à 4 uur die in goed overleg ingepland worden. Je rijdt dus niet de hele dag door. Ook
is de sfeer binnen de vereniging goed, regelmatig worden er buiten de diensten gezellige
activiteiten georganiseerd. Naast chauffeurs zijn we ook op zoek naar bestuursleden voor de
vereniging. Doeners die helpen in het bestuur. Het maakt niet uit of je man of vrouw bent,
iedereen is hier welkom”, aldus Vincent.
WAAR EN WANNEER RIJDT DE BUURTBUS?
De buurtbus rijdt van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 19.00 uur en op zaterdag
van 08.00 tot 18.00 uur. Het betreft lijn 522 die rijdt van Weesp via Nigtevecht naar Vreeland
v.v. Het vervoer wordt uitgevoerd met 8-persoons busjes.
IETS VOOR JOU?
Ben je sociaal vaardig, één of meerdere dagdelen per week beschikbaar, in het bezig van een
geldig rijbewijs B en kom je uit de omgeving? Neem dan contact op met Anja Hoedelmans via
anja.hoedelmans@keolis.nl

CBS De Flambouw doet mee aan
de ‘run to the moon and back’!
Op 24 september vond de lancering
plaats van ‘run tot the moon and back’.
Dorpsgenoot Wendy van Dijk kwam
speciaal naar de school om samen met de
kinderen het startsein te geven voor deze
actie. De ‘run to the moon and back’ is
een landelijke actie, opgezet door Wendy
en haar team om zoveel mogelijk geld
op te halen voor ‘Make a wish’. In heel
Nederland is er tussen volle maan op
dinsdag 25 september en de volgende

volle maan op woensdag 24 oktober,
zoveel mogelijk kilometers hardgelopen
en gedoneerd aan het goede doel. Door
deze actie slaan ze twee vliegen in een
klap. Wensen van zieke kinderen worden
vervuld en de leerlingen krijgen extra
beweging. Vaker bewegen is goed en
nodig voor kinderen, zo blijven ze langer
gezond en leren ze makkelijker. De actie
heeft in Nederland € 39.302 opgeleverd
en er zijn intotaal 54195 km afgelegd.
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Onwetendheid (geen onwil)
leidt tot gevaarlijk situaties
De doorsnee automobilist die vanuit
Loenen ons dorp binnen rijdt over

als gevolg. Regelmatig zijn er situaties
geweest met bijna-botsingen waarna de

de Kanaaldijk Oost, heeft net een
5 kilometer lange taaie weg verorberd
en bereid zich voor op de volgende
3 saaie kilometers richting Weesp. Zijn
blik staat op vooruit en houden geen
rekening met zijwegen. De knik in de
weg met 3 gelijkvloerse kruisingen,
die Nigtevecht heeft, is slechts een onhandige onderbreking naar de eindbestemming van deze weggebruiker.
Vele berijders zijn er zich niet van
bewust dat Nigtevecht een 30 KM zone
is en de kruisingen gelijkwaardig zijn.
Deze forensen realiseren zich niet dat
verkeer vanaf de Korte Velterslaan of de
Vreelandseweg voorrang verleent dient
te worden met levensgevaarlijk situaties

passant beschaamd reageerde dat deze
voorrang had moeten verlenen.
ONWETENDHEID GEEN ONWIL
De gemeente heeft voor de zomer
al een aantal aanpassingen gedaan
zoals 30 KM op het wegdek en twee
miniscule
oranje
waarschuwingsbordjes geplaatst. Maar deze maatregelen voldoen helaas totaal niet.
De situatie is niet helder voor de
doorsnee passant met als gevolg bijnaongelukken. Ons advies aan een ieder
die vanaf de Vreelandse weg of Korte
Velterslaan de Kanaaldijk op rijdt:
neem geen voorrang en voorkom
daarmee ongelukken!

Boek signeren 17 november
14.00-16.00 bij Attent
Dorpsgenoot en kinderboekenschrijfster Charlotte Doornhein signeert haar kinderboek
Droomkoffer op zaterdag 17 november in haar woonplaats Nigtevecht. Van 14.00 tot 16.00 uur
is zij te vinden in de Attent. Charlotte vraagt aan kinderen die langskomen wat hun dromen
voor de toekomst zijn. Wat willen zij later worden? Wat is hun talent? Waar worden ze blij van?
De auteur schrijft een persoonlijk bericht voor elk kind in zijn/haar Droomkoffer met natuurlijk
haar handtekening eronder. Charlotte schreef het boek samen met de bekende choreograaf en
danser Shaker. Het spannende verhaal is gebaseerd op verhalen van jonge talentvolle dansers
die mee hebben gedaan aan talentendansshows op tv. Droomkoffer is een modern boek voor
jeugd van 8 tot 18 jaar. Met kleurrijke illustraties en een geweldige vormgeving. Voor de
actieprijs van slechts 5 euro een persoonlijk bericht voor uw (klein)kind van de schrijfster heeft
u een bijzonder boek te pakken!
Meer informatie over de boeken van Charlotte Doornhein via www.charlottedoornhein.nl.
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Newsflash
Ansicht
Nigtevecht
Foto’s van dorpsgenoten, karakteristieke
plekken en ijkpunten van Nigtevecht
zoals we het nu kennen. Naast al
schitterende foto’s uit de Dorpsstraat
en de Klompweg hebben we nu ook
beelden van de Fietsbrug en de andere
straten uit het Dorp. We zijn ondertussen
aan de slag met de onmogelijke taak
van de longlist foto’s een definitieve
bloemlezing te maken.
In de voorverkoop is ons boekje € 10,per stuk. Ook geïnteresseerd? Stuur een
mail naar info@sleutel2000.nl met je
gegevens of stop een klein briefje in de
bus op ons redactieadres Garstenstraat
7. Het wordt een prachtig, historisch
document.
Binnenkort krijgen alle reeds ingeschreven
geïnteresseerden bericht van ons.
De redactie

Nieuw
bestuur
Dorpshuis
Afgelopen zomer is Henk van Vliet tot
nieuwe voorzitter van ons Dorpshuis
verkozen. Samen met Kees Lipsius, Sandra
Heymans, Thera Nagel, Alfred Hartog,
Daniëllo Boszhard en Anita Lenssinck
vormen zij het bestuur van stichting
Dorpshuis Nigtevecht. Het dagelijkse reilen
en zeilen wordt verzorgd door Lida Sterk en
Alfred Kersbergen.
Henk van Vliet zal zich inzetten dat het
Dorphuis een centrum van ons Dorp
blijft voor particulieren en verenigingen.
Vanzelfsprekend is dat niet in een tijd waar
de Gemeente haar ondersteuning voor
Dorpshuizen continu onder de loep neemt.
Gelukkig is ons Dorpshuis in goede staat en
is de bezettingsgraad heel behoorlijk.

Nieuwe brandweerpost
voor Nigtevecht
Gemeente Stichtse Vecht gaat de oude brandweerkazerne in Nigtevecht vervangen.
Dit is nodig omdat deze post niet meer voldoet aan de laatste bouwkundige- en ARBO
eisen. Bovendien past het nieuwe type brandweerwagen niet meer in het pand.
Het is niet mogelijk om de huidige brandweerkazerne te verbouwen of te vervangen:
de percelen zijn te klein voor nieuwbouw. De afgelopen periode zijn daarom
zes Nigtevechtse locaties in beeld gebracht. Grotendeels aangedragen door het
plaatselijke korps zelf, waarvan één eigendom is van Rijkswaterstaat en de overige op
grondgebied van de gemeente staan. Nu alle mogelijke locaties in beeld zijn, worden
deze verder verkend en wordt met eigenaren gesproken over de geschiktheid van de
percelen / panden. De nieuwbouw wordt waar mogelijk gefinancierd uit de opbrengst
van de huidige locatie.
INFORMATIEBIJEENKOMST
De gemeente heeft inmiddels een informatiebijeenkomst georganiseerd op 29 oktober
in het Dorpshuis. Bij het ter perse gaan van deze editie van de Sleutel2000 heeft deze
bijeenkomst net plaatsgevonden dus helaas kunnen we hier over de inhoud van
deze bijeenkomst niets vermelden. In de volgende editie vast meer informatie over
dit onderwerp! Wanneer u vragen heeft over de nieuwe brandweerkazerne kunt u
terecht bij de project leider Jan de Boer, jan.de.boer@stichtsevecht.nl.

Hoe is het eigenlijk met… Fred Krouwel?
Lang een vertrouwd gezicht binnen onze
dorpsgrenzen. Dook vorig jaar nog op als
vedette bij de jubileumwedstrijd van v.v
D.O.B. Was vroeger één op één niet te
kloppen. Inmiddels woont Fred elders.
Fred, hoe is het met je? Ja, met mij is het
goed! Inmiddels ben ik 55 jaar, heb zeven
jaar een relatie en ik heb een dochter van
zeventien. Ik ben gezond en voel me nu
goed.

wijken en bij de mensen over de vloer, als
er een keer iets mis gaat. Toen ik op mijn
45e stopte bij de veteranen van v.v. D.O.B.,
ben ik veel gaan hardlopen. De laatste
tijd probeer ik dat weer op te pakken,
afstanden van rond de 10 kilometer. Ook
heb ik mijn vaste klaverjasavond in de
week. Op zondag is het familiedag, dan
genieten mijn vriendin en ik vaak van
het buiten zijn, of het nou het bos of het
strand is.

Waar ben je tegenwoordig te vinden en hoe
is het leven daar? Het is bijna zeventien jaar
dat ik nu Nigtevecht uit ben. Via Hilversum
en 's Graveland ben ik uiteindelijk tien jaar
geleden in Weesp terecht gekomen. Vanuit
de akker mavo vroeger en mijn baan ken
ik er veel mensen. Mijn dochter Joy gaat
er inmiddels naar school. Wat dat betreft
was dat voor mij één en één is twee:
Weesp is prima voor me. Al 28 jaar werk ik
voor Post NL en ik doe dit met veel plezier.
In de regio Amsterdam geef ik leiding aan
90 postbezorgers. Ik kom zelf ook in de

Verlang je stiekem wel eens terug naar
ons mooie dorp? Ik ben opgegroeid in
de Raadhuisstraat en heb gezeten op het
toenmalige Polderheem. Het was na school
altijd buiten ravotten. Weet je wat ik altijd
het mooiste vond? Het buiten zijn. Je kon
op veel plekken helemaal door kijken
naar Weesp. Als ik wel eens kinderen hoor
lachen, komen de herinneringen terug.
Geen auto in het dorp, voetballen met
jongens als Rick Zweerus, pijlen blazen bij
Rubatex. Ik denk daar nog regelmatig aan
terug.
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Computerles
voor iedereen in
de Dorpskamer

Het leerorkest
is weer begonnen!
Voor het derde jaar op rij maken de kinderen van de Flambouw en de Tweemaster kennis
met muziekinstrumenten en samenspelen in orkesten. Inmiddels spelen alle kinderen uit
de bovenbouw (groep 5 t/m 8) wekelijks een uur op het instrument van hun keuze.
Dit bijzondere muziekproject is 3 jaar geleden gestart i.s.m. Leerorkest Stichtse Vecht,
dankzij een flinke subsidie en een eigen bijdrage van de scholen. Door giften van ouders,
donaties tijdens optredens en hulp vanuit de lokale middenstand en het bedrijfsleven hopen
we ook in de toekomst deze lessen te kunnen blijven realiseren. Beide scholen hebben
goede ervaringen en vinden het Leerorkest een verrijking van hun lesaanbod. Ook al is het
tij voor muzieklessen aan het keren, o.a. koningin Máxima is een groot pleitbezorgster van
meer muziek in de klas, het blijkt lastig om permanente bekostiging van de activiteiten te
vinden. Startsubsidies zijn er genoeg, maar na drie jaar moet de financiële basis verbreden.
Viooldocent en Leerorkestoprichtster Liesbeth Meylemans uit Loenen wil haar droom om
alle kinderen in Stichtse Vecht in aanraking te brengen met muziek niet opgeven: “Maar
dan moeten we met z’n allen onze schouders eronder zetten. Ik ben ervan overtuigd dat
we dit in onze welvarende gemeente voor elkaar gaan krijgen!”
LOL IN MUZIEK
De stichting Leerorkest Stichtse Vecht geeft muzieklessen aan een kleine 1000
basisschoolleerlingen in Stichtse Vecht waaronder Nigtevecht. Wekelijks komt een team
van professionele muziekdocenten op school om alle leerlingen groepsgewijs muziekles te
geven. Samenspelen en lol krijgen in muziek maken zijn de belangrijkste doelen.
MEEHELPEN
Het komend schooljaar worden weer acties op touw gezet om het Leerorkest duurzaam
in stand te houden. Op www.leerorkeststichtsevecht.nl/help-mee kan je zien hoe je kunt
bijdragen. Het Leerorkest heeft de ANBI status waardoor bijdragen extra fiscaal aftrekbaar
zijn. Elke bijdrage is welkom, maar het is goed om te weten dat een jaar muziekles
€ 150 per kind kost.

Internet is tegenwoordig overal. Voordat
u op internet kunt ‘surfen’, moet u
eerst leren omgaan met het apparaat:
een laptop, een ‘gewone pc’, een iPad
of andere tablet of een smartphone. In
september is gestart met computerles in
de Dorpskamer. Op woensdagochtend 2 x
per maand. U kan gewoon binnenstappen;
instromen kan altijd. De kosten zijn
€ 1,- p.p. U kunt dan uw eigen laptop, iPad
meenemen. Er staat ook een computer. Het
zou fijn zijn om er nog een computer bij te
hebben dus zijn we nog naar op zoek. Onze
computerleraar heeft vanaf 2001 tot 2014
les gegeven in Damascus.
Wie hierover meer informatie wenst,
kan contact opnemen met Patty Weber:
pwpronto@icloud.com.
Telefoon: 06-54354603.

Beschuit
met muisjes
Reva, dochter van
Roos en Maarten,
geboren
28 september 2018

Twan, zoon van
Raymond en Carlinka,
geboren
13 april 2015

Naar Breukelen voor
uw oude matras?
Sinds het ontstaan van de Stichtse Vecht is de gemeente bezig om een centrale locatie te
vinden voor het inzamelen van grof afval. Het lijkt erop dat men eruit is na jaren van soebatten
en dat de gulden middenweg Breukelen blijkt te zijn. Nu is Breukelen een alleraardigst
dorpje, maar ik weet niet of de gemiddelde Nigtevechter blij wordt om minimaal 28 km
te mogen rijden om zijn of haar oude matras van de hand te doen. Er rest ons hoop, want
er nog wordt overwogen om een mini dependance voor grof afval in omgeving Loenen te
handhaven. Of dat gaat gebeuren is, zoals zo vaak, een kwestie van centen.
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Achterklap: Adriaan Westland
feesten te vinden én zit ik samen met Corrie
op koersbal.
De mensen van vroeger kennen me misschien
wel van de allereerste snackbar van
Nigtevecht. Samen met mijn zwager André
ben ik ooit een frietkar gaan halen. Vlak
voor Oud en Nieuw, want we dachten rijk te
worden met oliebollen. Later verkochten we
ook warme worst en kroketjes van de kok
van Nijenrode. Mijn schoonmoeder vond het
niet geweldig: bij haar stonden alle waren
op te warmen in het hele huis. Het heeft niet
zo lang mogen duren: we hadden natuurlijk
geen vergunning én de keuringsdienst
keurde ons af.

Deze keer op de Achterklap Adriaan
Westland. Alfred Kersbergen, uw neef,
stelde u de volgende vraag: 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. Nu bent u 85, hoe heeft u het
opgroeien in zo’n groot gezin in een toen
nog veel kleiner Nigtevecht beleefd? Ik was
nummer 10 uit een gezin van twaalf. Uit
dit gezin zijn nu alleen ik en mijn jongere
broer Gerard nog over. Het gezin was groot
en mijn vader werkte hard. We speelden
vooral veel op straat en we gingen naar
de Openbare School in de Dorpsstraat, die
stond toen naast het oude kerkje en het
huis waar nu Langendoen woont. Mijn
juffrouw noemden we juf Stapallemachtig,
geen idee hoe ze echt heette. Ze nam altijd
van die enorme stappen. Ik was een slechte
leerling en na mijn twaalfde heb ik vooral
gewerkt. Mijn eerste baantje was al toen
ik 11 jaar oud was, brood venten voor
bakkerij de Hertog.
Waar moeten de mensen uit het dorp
u van kennen? Misschien wel van mijn
brommer: ik heb een grote voorliefde voor
oude brommers. Het mooiste vind ik een
Zündapp, maar ik heb nu een Batavus. In
de zomer rijd ik hierop overal heen. In de
winter staat ie op zolder en haal ik alles
uit elkaar om het op het knappen. Oproep:
mocht iemand nog een oude bromfiets
helm hebben, type “Popie Jopie” dan zou
ik die graag overnemen!
Naast sleutelen aan de brommers hou ik
erg van houtsnijwerken maken. En verder
ben ik natuurlijk op alle Nigtevechtse

Wat wilt u de mensen uit Nigtevecht over
jezelf vertellen? Ik ben getrouwd met een
echte Nigtevechtse: Corrie Sijbesma. We
leerden elkaar kennen omdat ze een vriendin
was van mijn jongste zuster. In januari 1962
zijn we getrouwd en in december kwam
onze eerste zoon René. Best netjes gedaan
toch! Mijn twee zoons (René en Stephan)
wonen met hun vrouwen in het dorp. Mijn
kleinzoon Dylan woont er ook met zijn
vrouw en mijn achterkleinkind. Alleen mijn
dochter Carolien woont hier inmiddels niet
meer. Ik vind het hier heerlijk, maar vroeger
had ik graag naar Canada gegaan. Corrie
kon de kerktoren niet missen, dus dat ging
niet door. Ik heb hier altijd heel fijn.
Wat houdt u bezig in het nieuws? Nou,
ik maak me niet zo druk. Ik kijk wel altijd
naar het nieuws, maar ik vind politiek maar
niks. Het is dat ik moet stemmen, anders
deed ik het niet. Ik kan me wel druk maken
over de waterstand en de rivieren. Die
arken, heb je die gezien, zo scheef! Ook
hou ik erg van autoraces, motorraces en
sport. Dat volg ik wel.
Wat is u favoriete gebeurtenis? Dat was
niet in Nigtevecht maar zeker weten mijn
diensttijd. Dat was de mooiste tijd uit
mijn leven. Jongens onder mekaar bij de
luchtmacht. Ik bleef ook vaak daar als ik
verlof had. Het was echt super.
Als u één dag burgemeester van Nigtevecht
zou zijn, wat zou u dan allemaal gaan doen?
Zoals gezegd doet politiek me niet veel.
Maar als ik iets mocht veranderen dan
moeten zowel de gemeente, maar ook
de mensen zelf, eens wat beter voor hun
tuinen en het groen in Nigtevecht zorgen.

Er staan prachtige nieuwe huizen aan
de Raadhuisstraat, maar bijna niemand
tuiniert meer. Het ziet er op meerdere
plekken in de dorp daardoor rommelig uit.
Daar kan ik me wel aan ergeren.
Aan wie in Nigtevecht moeten we deze
vragen de volgende keer stellen? Aan
Greetje Thijssen, die hier met haar man Carel
kwam wonen vanuit Breda en nog niemand
kende. Haar broer was een keer op bezoek
en die zag mij langslopen. Kijk, daar loopt
Adriaan Westland. Zo leerde zij mij en Corrie
kennen en zijn we bevriend geraakt.
Welke vraag wilt u Greetje graag stellen?
Greetje, hoe krijg je het toch voor elkaar
dat je er op je 80-ste nog altijd zo goed
en fit uitziet. En ook altijd nog op hakken
loopt. Vertel ons eens jouw geheim?
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