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Zoals in de vorige editie van de Sleutel 

werd gemeld, voldoet de kazerne van de 

brandweerpost Nigtevecht niet meer aan 

de wettelijke eisen. Uit onderzoek is naar 

voren gekomen dat de huidige kazerne 

niet toekomstbestendig is: de deuren zijn te 

smal, de remise is te laag, er is een onveilige 

uitruksituatie, de huidige omkleedplaats is 

niet veilig, e.d. Nieuwbouw op de huidige 

locatie is niet mogelijk vanwege de beperkte 

ruimte op het perceel. De gemeente is 

daarom samen met de Veiligheidsregio 

Utrecht (VRU) op zoek gegaan naar 

geschikte nieuwe locaties. Daarbij zijn 7 

locaties onderzocht. Uit dit onderzoek is 

het perceel van Rijkswaterstaat aan de 

Kanaaldijk Oost (ter hoogte van nummer 

4) als beoogde locatie voor nieuwbouw 

naar voren gekomen. Rijkswaterstaat is 

bereid deze locatie aan de gemeente af te 

staan (huur of koop). Omdat de VRU heeft 

besloten de brandweerpost Nigtevecht 

op te nemen in het nieuwe dekkingsplan 

ingaande 2020, wordt er op deze locatie een 

permanente brandweerpost gebouwd.

Op maandag 29 oktober 2018 zijn de 

inwoners van Nigtevecht bijgepraat over 

deze plannen tijdens een goed bezochte 

informatieavond. Deze avond werd 

georganiseerd door de gemeente en de 

VRU. De vrijwilligers van de brandweerpost 

in Nigtevecht waren al eerder op de hoogte 

gesteld. 

De vrijwilligers van de post Nigtevecht worden 

nauw betrokken in het nieuwbouwproces. 

Hiervoor is een klankbordgroep in het leven 

geroepen die onder andere het  plan van 

aanpak en de eisen beoordeeld. Denk hierbij 

aan bijvoorbeeld de duurzaamheid van het 

gebouw, de arbo-eisen en de inrichting. De 

aanwezigen op de informatieavond hebben 

van de mogelijkheid gebruik gemaakt hun 

suggesties en ideeën door te geven. Deze 

worden meegenomen in het verdere vervolg 

van het nieuwbouwproces. 

De gehele presentatie van deze avond is te 

vinden op www.stichtsevecht.nl/inwoners/

nieuwbouw-brandweerkazernes_44819/rubriek/

brandweerkazerne-nigtevecht_2527.html

De planning voor de nieuwbouw ziet er 

globaal als volgt uit:

• oktober 2018: voorbereiden aanbesteding

•  november 2018: besluitvorming over de 

financiering

• mei 2019: bouwrijp maken van de grond

• medio 2019: start bouw

• medio 2020: oplevering

Deze planning is afhankelijk van de 

planologische procedure, levertijden van 

de materialen en de beschikbaarheid van 

aannemers.

Nieuwe brandweerkazerne: 
aan de Kanaaldijk Oost



In 2019 weer top cabaret-
voorstellingen mét kaarten!
2 FEBRUARI: DE PARTIZANEN

Nog maar net voor hun première in de Kleine Komedie komen De Partizanen op 2 februari, 

alweer voor de vierde(!) keer naar Nigtevecht!  Merijn Scholten en Thomas Gast, leden van 

het roemruchte collectief Comedytrain, besloten in 2012 hun krachten te bundelen. In 2013 

wonnen ze de jury- en publieksprijs op het Leids Cabaret Festival en in 2015 kregen ze de 

Neerlands Hoop, de prijs voor cabaretiers met het grootste toekomstperspectief. Velen van 

ons kennen ze als de huiscabaretiers van De Wereld Draait Door. “In één klap is het cabaret 

een fantastisch sketchduo rijker”, Schreef het NRC na het zien van hun debuut. De pers was  

unaniem lyrisch, het publiek keek de ogen uit. En het goede nieuws: voor deze voorstelling zijn 

nog kaarten beschikbaar! 

13 APRIL: JANNEKE DE BIJL

Op 13 april komt Janneke de Bijl. Ze is afgestudeerd filosoof, volgens zichzelf ‘net niet 

gezellig’ en door de Volkskrant getypeerd als ‘zuinigjes, sarcastisch en een tikje somber’. Maar 

collegadenker Johan Cruijff zag ooit al de voordelen van nadelen en Janneke de Bijl is het 

bewijs. Met uitgestreken smoelwerk vuurt de Hilversumse de ene hilarische observatie en 

lekkere valse grap na de andere af, won daarmee vorig jaar de dubbel van het prestigieuze 

Cameretten en speelde op Lowlands in een afgeladen tent met groot succes. En nu dan solo in 

Nigtevecht! Het is een goede traditie dat het Nigtevechtse cabaret wéér een nieuw toptalent 

mag presenteren.

Voor beide voorstellingen zijn nog kaarten verkrijgbaar voor respectievelijk € 20 en € 19,. Verkrijg-

baar bij de bekende voorverkoopadressen: de Attent, de bakker en op Dorpstraat 3. Telefonisch 

reserveren op 252506. Of reserveren of kopen via de website www.cabaret-nigtevecht.nl.
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De Korte Baan staat weer gevuld met water en ook 

de Koek&Zopie staat klaar om van stal gehaald te 

kunnen worden. We hopen op wederom veel ijsplezier 

zodra het kwik ruim onder de nul komt. Wij hopen 

van harte u dan te mogen ontvangen op deze unieke 

plek op Petersburg. Houdt u de website in de gaten:  

www.ijsvereninging-nigtevecht.nl

IJs in wording?
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Hij staat weer!
We moesten er een tijd op wachten, maar dan hebben we er ook wat voor terug. 

Bijna een maand lang was ons dorp gescheiden in twee delen en waren inwoners 

van Nigtevecht West haast weer aangewezen op het jagen en verzamelen.  Op 25 

november was dit leed voorbij en was het nieuwe brugdek geplaatst door Waternet. 

Zoals in de vorige editie van Sleutel2000 is gesteld, is het fietsgedeelte gebleven 

zoals het al was. Begin van 2019 zullen de systemen geïnstalleerd worden waarmee 

de brug vanuit de bediencentrale in Amsterdam aangestuurd kan worden, hiermee 

zullen de werkzaamheden gereed zijn.

Gelukkig 2019 
voor goed doel: 
De Nederlandse 
Brandwonden 
Stichting
Onze dorpsgenoot Annebeth de Vries is 

kinder- en brandwondenchirurg en hoofd 

van het Kinderbrandwondencentrum in 

Beverwijk. Zij zet zich al jaren in voor de 

Nederlandse Brandwonden Stichting en 

heeft al een aantal keren hun collecte 

gecoördineerd in Nigtevecht. Zoals u van 

ons bent gewend doneren wij ook aan het 

einde van dit jaar 50% van de opbrengst 

van uw gift aan onze bezorgers tijdens hun 

nieuwjaarswens aan het goede doel. 

De Nederlandse Brandwonden Stichting 

wil brandwonden voorkomen en het 

leed als gevolg van brandwonden tot een 

minimum beperken. Hun werk wordt niet 

gesubsidieerd door de overheid en is geheel 

afhankelijk van giften van particulieren en 

bedrijven. Daarom geven wij als Sleutel 2000 

samen met u een financieel duwtje in de rug

Alvast dank voor uw bijdrage en natuurlijk 

wensen wij u allen een gezond en zorgeloos 

2019 toe. U ziet onze bezorgers deze maand 

vanzelf verschijnen.

De redactie

Kunst is  
een kwestie 
van smaak

Sculpturen Project Amsterdam-RijnKanaal 

(SPARK) is een particulier initiatief van de 

Utrechtse kunstenaar Ruud Kuijer. Kuijer wil 

zes monumentale beelden plaatsen langs 

het Amsterdam-Rijnkanaal, waarvan één 

in Nigtevecht. In november heeft Ruud zijn 

ideeën gepresenteerd in het Dorpshuis. De 

reden om deze beelden te gaan plaatsen is 

het vieren van 2000 jaar scheepvaart. Reeds 

2000 jaar geleden vormden de Kromme Rijn 

en de Vecht de scheepvaartverbinding van 

Europa met Scandinavië, via de Zuiderzee. En 

het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gezien als 

het voorlopig hoogtepunt van deze 2000 jaar 

oude vaarroute.  

Van de kunstenaar, Ruud Kuijer, staan werken 

over de hele wereld, van Melbourne tot 

Panama City. In 2017 toonde hij zijn werk nog 

in Valencia en de Verenigde Staten. Of je van 

zijn werk houdt of niet, hij is een geprezen 

kunstenaar en hij heeft met SPARK een mooi 

eigen initiatief op de kaart gezet. 

De kunstwerken worden groot (zo’n 20 

meter hoog) en vallen op langs het water. 

De beoogde locatie, de Punt, is een logische 

plek langs de route. Probleem met kunst is 

alleen dat iedereen hier een mening over 

heeft. Je vindt iets mooi, lelijk, aangrijpend, 

aanstootgevend of juist ontroerend. De 

schetsen en impressies van de beelden (zie 

foto) maakten bij sommige dorpsgenoten 

al veel los. Vooral de mening van de “ik-

vind-het-niet-mooi”-dorpsgenoten zong 

door het dorp en over de mail. Die van de 

“ik-vind-ze-prachtig” Nigtevechter kwam 

nog niet echt aan bod. 

We zijn benieuwd of het de kunstenaar lukt 

dit project te realiseren. En zijn blij dat over 

een kunstwerk vooral de kunstenaar zelf 

mag beslissen hoe het eruit ziet. En dat wij 

daarna daar  lekker een mening over kunnen 

hebben en met elkaar kunnen discussiëren. 

Aan de bar, in de tent of bij de bloemenstal 

of via de mail. Het initiatief is ieder geval 

meer dan te waarderen.

Meer informatie is te vinden op www.

projectspark.nl of op de Facebookpagina 

SculpturenProjectAmsterdamRijnKanaal. 

Met specifieke vragen kunt u mailen naar 

communicatie@ruudkuijer.nl.



 

Het zou je gebeuren. Zit je lekker bij Breevecht voor aan de kant met je hengel en je biertje, 

wachtend tot je wat binnen halen kan… moet je ineens oppassen dat je zelf niet wordt 

opgeslokt. Haast met gevaar voor eigen leven moet Lennaerd Walraven begin november bezig 

zijn geweest om deze monstrueuze vis binnen te halen. Een flinke worsteling later was het 

een en al bekijks voor Lennaerd en een nieuw persoonlijk record met een snoek van 1.18m!

Monstervis 

‘Niet anders voelen, door anders te denken, 

maar anders gaan denken, door je anders te 

voelen’, zo omschrijft de Nigtevechtse Marloes 

Kremer (38) de techniek EFT (Emotional 

Freedom Techniques). Sinds kort heeft ze haar 

eigen praktijk in haar huis aan de Dorpsstraat. 

Al 17 jaar werkt Marloes als hulpverlener in de 

GGZ. Ze zag er veel verschillende technieken 

die allemaal enigszins effect hebben, maar 

nooit echt het antwoord leken te zijn. Tot ze 

zelf bij een coach terechtkwam die EFT bij haar 

toepaste. ‘Ik dacht dat hij gek geworden was 

met z'n rare geklop op mijn hoofd’, vertelt 

ze. ‘Maar het effect was direct voelbaar. Zeer 

geïnspireerd heb ik toen de opleiding tot EFT-

behandelaar gedaan en nu heb ik dus mijn 

eigen praktijk. Je kunt bij me terecht met 

klachten als migraine,  angst, vermoeidheid, 

slapeloosheid of de steeds terugkerende 

gedachte niet goed genoeg te zijn of er niet 

bij te horen.’

NEGATIEVE EMOTIES NEUTRALISEREN

‘Emotional Freedom Techniques is een 

effectieve methode om negatieve emoties 

te neutraliseren’, legt Marloes uit. ‘Het 

helpt mensen hun emotionele bagage 

voorgoed op te lossen, zodat er weer 

ruimte ontstaat voor geluk, rust, inspiratie 

en positieve energie. Door middel van focus 

en de juiste woorden maak je verbinding 

met herinneringen waar een negatieve 

emotie aan gekoppeld is, zodat je die in het 

hier en nu weer kunt voelen. Vervolgens 

neutraliseer je deze negatieve emotie 

door een bijzondere vorm van cognitieve 

therapie en acupressuur, waardoor de 

spanning afneemt.’

Wil je kennismaken met EFT? Mail of 

bel Marloes op loseft59@gmail.com of  

06-46416834 of bezoek haar website 

los-eft.nl. Een eerste, persoonlijk 

kennismakingsconsult is gratis. 

Nigtevechtse start 
praktijk voor  
EFT-behandeling
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Sommige dingen zijn erg vertrouwd in 

ons dorp. Een gezellige Koningsweek, een 

zomerdag op het terras, een vriendelijke 

begroeting van de buurvrouw op straat. Het 

vertrouwde karakter ervan maakt dit soort 

zaken nog niet altijd vanzelfsprekend. Neem 

de goede staat van de begraafplaats. Het 

kerkhof ligt er goed verzorgd bij en straalt de 

sfeer van een park uit, maar dit niet zonder 

het vele werk aan onderhoud dat eraan 

verricht wordt. Vanuit de protestantse kerk 

in Nigtevecht zijn het Bert Letteboer, Henno 

Hennipman, Jan van den Broek en tot voor 

kort Arie van de Meent, die deze belangrijke, 

maar onderbelichte taak op zich nemen. Met 

als bijzonder project het onderhoud aan de 

graven met eeuwig durend grafrecht. Graven 

van soms al honderden jaren oud die de 

nodige tekenen van erosie vertonen, maar 

door de heren vakkundig gestut, gelijmd, in lijn 

getrokken, gefundeerd of op een andere wijze 

onderhouden worden. Elke maandagochtend 

komen ze hiervoor bijeen en dat al jarenlang. 

De redactie van Sleutel2000 sprak de heren 

hierover op één van deze maandagochtenden, 

een druilerige in november.

Het regent vanochtend behoorlijk. Komt 

u elke keer opdraven met dit soort 

omstandigheden?

Henno: Tot nog toe wel ja.

Bert: Het moet wel heel extreem zijn als we 

niet aan het werk zijn. Kijk, wanneer het 

vijftien graden vriest, dan heeft het geen 

enkele zin om er te zijn, want dan kun je de 

grond niet in.

Arie: Of als er een pak sneeuw ligt.

Bert: Precies, dat heeft geen zin. En als het 

hoost, dan werkt het ook niet. Maar zoals 

vanmorgen, als het wat regent, dan gaan de 

jassen aan en gaan we gewoon aan de slag. 

Er ligt nu bijvoorbeeld veel blad en dat moet 

bij elkaar geharkt worden. We zijn er eigenlijk 

iedere maandagochtend en is het prettig 

dat we met meerderen zijn. Is er iemand 

bijvoorbeeld op vakantie, dan zijn in ieder geval 

de anderen er nog om aan de slag te gaan.

Dat vraagt veel toewijding, zeker gezien de 

vrijwillige aard ervan. Vanwaar de drijfveer 

dit te willen doen?

Arie: Ik begon hiermee,omdat een oom 

van me kerkvoogd in Nigtevecht is geweest 

en zodoende ook bij de begraafplaats 

betrokken was. Op zijn sterfbed zei hij over 

de begraafplaats tegen mij: denk erom dat 

het er netjes uit blijft zien. Dit heb ik ook altijd 

als een verplichting gezien. Ik heb het dertien 

jaar met veel plezier gedaan. Eerst met Joop 

Schoonhoven, later dus met Bert en nog even 

met Henno. We hebben veel geleerd van 

Joop; een agrariër weet bijvoorbeeld van 

sloten en de sloten op  de begraafplaats moet 

je er ook netjes bij hebben liggen.

Henno: We zijn allemaal leden van deze 

kerk, van de protestantse gemeente. Het is 

een begraafplaats van de kerk. Hier liggen 

mensen die we allemaal gekend hebben. Als 

leden van de kerk hebben we het gevoel, 

misschien zelfs wel de verplichting om dit 

in stand te houden. Dat is misschien wel de 

belangrijkste beweegreden. De overige leden 

van de kerk stellen het ook erg op prijs als we 

de boel in stand houden.

Jan: En het netjes houden.

Henno: Nou is het natuurlijk ook zo dat wij 

drieën (red: Bert niet) familie hebben die op 

de begraafplaats ligt en het voelt dan goed 

om dat ook voor hen te mogen onderhouden.

U hebt allemaal de pensioensgerechtigde 

leeftijd bereikt. In hoeverre sterkt ook het 

ouder worden de roeping dit werk voor de 

gemeenschap te willen doen?

Bert: Als je op een bepaalde leeftijd komt, dan 

ga je nadenken over hoe je het zou willen als 

je iets overkomt en je zou komen te overlijden. 

Ik denk dat je daar echt een stukje ouder voor 

moet zijn. Jonge mensen moeten in zekere 

zin onbezonnen kunnen leven en niet teveel 

nadenken over dit soort zaken. Toen ik 30, 40, 

zelfs 50 was, kwam de gedachte nooit in me 

op. Maar als je onze leeftijd bent, dan ga je 

daar toch vaker over nadenken. Vandaar dat 

het belang van het werk misschien ook meer 

is gaan dagen. Ik heb ooit zelf eens een graf 

gegraven en toen ik daarmee klaar was, dacht 

ik: iedereen gezonde Nederlander zou dit 

eigenlijk eens moeten doen. Gewoon om de 

relativiteit ook in te zien. Het klinkt misschien 

wat gek, maar de dood is de enige zekerheid 

die we hebben, hè? 

Absoluut. Hoe gaat het werk u fysiek 

gezien nog af? Het onderhoud lijkt erg 

zwaar te kunnen worden; zeker op de 

eeuwigdurende graven liggen er soms 

kolossale stenen! 

Bert: Het gedeelte met de eeuwig durende 

graven pakken we aan, omdat er stenen 

gebroken zijn, graven verzakt, scheef of niet 

in lijn zijn. We hebben er al best een aantal 

netjes gerepareerd en waarnodig geprobeerd 

te lijmen met speciale lijm daarvoor. Dit, om 

die stenen netjes te krijgen en dat lukte 

meestal wel. 

Arie: En funderingen verstevigd

Bert: Ja. Maar, alles met de hand. Er zijn er een 

paar bij, dan gaat de hele steen eraf, maar alles 

met de hand, daar komt geen machine bij.

Jan: Je zou er ook niet altijd bij komen met 

de machines.

Henno: We zijn soms net als de Batavieren 

bezig, met ronde stammetjes en rollen.

Heeft de gemeente Stichtse Vecht dan geen 

middelen of machines voor u beschikbaar?

Bert: Nauwelijks. Wat frustrerend is, is dat er 

voorheen altijd subsidie hiervoor beschikbaar 

is geweest, maar dat de gemeente nu aardig 

bezig is dit potje af te bouwen en over een 

paar jaar zal het helemaal gedaan zijn 

hiermee. We zien hier de logica niet van in. De 

gemeentelijke begraafplaatsen zijn ook niet 

kostendekkend en hier zal Stichtse Vecht dus 

geld bij moeten doen. Maar voor bijzondere 

begraafplaatsen, waar de onze onder valt, 

stelt de gemeente: houd je eigen broek maar 

Tot in de  
eeuwigheid

op. Dat vinden we krom.

Henno: We begraven de leden van de 

kerk, maar ook de andere Nigtevechters 

worden toegelaten. Dus we zien het een 

beetje als een algemene begraafplaats en 

dan zou subsidie ook op zijn plaats zijn.

Arie: Dat iedereen in Nigtevecht hier 

begraven mag worden, is een verworven 

recht en ook terecht. Maar dan zou de 

gemeente ook zo eerlijk moeten zijn om 

de kosten mee te dragen.

Zou u ten slotte de inwoners van Nigte-

vecht nog iets op het hart willen drukken 

of hen om een gunst wille vragen? 

Henno: Waar we ons nog wel eens 

druk over maken, is het gebruik van de 

afvalbakken. Mensen gooien bijvoorbeeld 

klakkeloos plantenresten en hele ladingen 

grond in de grijze bakken. Dit kunnen 

wij vervolgens allemaal leeg of over gaan 

staan gooien in de andere bak. Zeg nou 

zelf, dit doe je thuis toch ook niet? Het 

zou ons werk wat makkelijker maken als 

iedereen de juiste bak gebruikt.

Na een uur volgt er een korte, maar 

indrukwekkende rondleiding langs het 

primaire werkterrein van de heren, de 

eeuwigdurende graven. Het is duidelijk 

te zien welke tombes al onder handen 

zijn genomen en welke er nog van 

onderhoud moeten worden voorzien. Na 

deze bezichtiging kan de redactie weer op 

huis aan en is het voor de heren weer tijd 

om te werken. Want hoe mooi het verhaal 

ook wordt verteld, de schoppen gaan uit 

zichzelf de grond niet in.

Wilt u meer weten over de begraafplaats 

bij de protestantse kerk? Neemt u dan 

contact op met Henno Hennipman  

(0294 251241). Voor foto’s van de 

begraafplaats (gemaakt door Erwin 

Westland) en een namenregister kunt u 

terecht op www.online-begraafplaatsen.nl.



 

Zingend het 
nieuwe jaar in

Jeugd DOB 
winterkampioen

Wederom komt het Seniorenorkest 

Amstelland naar Nigtevecht om ons te 

laten genieten van hun mooie muziek. 

Het Nieuwjaarsconcert 2019 vindt plaats in 

samenwerking met de Protestantse Kerk 

Nigtevecht op:

Zondag 13 januari 2019 van 15.00-16.00 uur

Het orkest bestaat uit ca. 60 muzikanten in 

de leeftijd 55-85 jaar met heel veel muzikale 

ervaringsjaren. De bevlogen dirigent René 

Schumacher weet die ervaring al 20 jaar ten 

volle te benutten. Het repertoire bestaat 

voornamelijk uit lichte, romantische, film- 

en musical muziek. Het orkest vervult een 

belangrijke sociale functie door gratis 

concerten in woon- en zorgcentra te 

verzorgen.

De Protestantse Kerk en het orkest nodigen 

de inwoners van en rond Nigtevecht 

van harte uit om dit (gratis)concert bij 

te wonen. Voor meer info, kunt u www.

seniorenorkestamstelland.nl 
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In de 4e klasse zijn de jongens en meisjes van DOB  

JO 14-1 winterkampioen geworden. Met maar liefst 10 

gewonnen, slechts 1 verloren wedstrijd en een doelsaldo 

van +58 mag het team reuze trots zijn op zichzelf. Dit 

doelsaldo is in de laatste wedstrijd van de 1e seizoenshelft 

flink opgepoetst met een 10-1 overwinning op SDO uit 

Bussum. De coaches Henk-Jan en Rob hebben er alles aan 

gedaan om dit resultaat te behalen. Top gedaan allemaal!

De toenmalige diaconie van de Protestantse 

gemeente Nigtevecht, heeft in 2000 het 

project “Helpt u Hopen” opgezet. Het doel 

van het project is om aidswezen in Oeganda 

financieel te ondersteunen zodat zij naar 

school kunnen gaan. Er zijn 85 kinderen 

in het project. Het gedoneerde geld komt 

meteen op de juiste plek. In Oeganda is er 

een betrouwbaar contactpersoon (Catherine) 

en zijn er twee controleurs. 

Het kost € 85,00 om een kind naar school te 

kunnen laten gaan voor een jaar

HET BEZOEK VAN CATHERINE EN GODFREY

De projectleidster van ons project Helpt 

u Hopen, Catherine, en een van de eerste 

gesponsorde kinderen, Godfrey , kwamen op  

3 september jl. naar Nigtevecht. Tijdens de 

kerkdienst op 9 september heeft Catherine 

uitgelegd wat het project Helpt u hopen 

doet en hoe zij verdere invulling aan het 

project wil geven in de toekomst. In het kort: 

Catherine geeft aan dat zij na het overlijden 

van haar moeder in 2014, in samenspraak met 

haar man, heeft besloten met de kinderen 

van Kampala naar Bukulula te verhuizen om 

voor haar broers en zusjes te zorgen én om 

ons project voort te zetten. Catherine heeft 

geregeld dat zij op dinsdag en donderdag 

kook- en bak les aan onze kinderen geeft. Dat 

geeft deze kinderen een extra vaardigheid 

voor later in hun leven. Vorig jaar zijn er, 

naast schoolgeld, uniformen en andere 

schoolbenodigdheden, met gedoneerd geld 

lokale ovens gemaakt en pannen gekocht.

Omdat ons project stopt met doneren als de 

weeskinderen de “basisschool” verlaten, en 

heel veel kinderen geen vervolgonderwijs 

kunnen volgen, kwam Catherine op het 

praktische idee “land- en tuinbouw“ te 

introduceren. De kinderen leren er fruit 

en groente te verbouwen en Catherine wil 

graag eenden en kalkoenen ervoor houden. 

Dit is een extra curriculum om de kinderen 

economisch selfsupporting te maken. 

Godfrey heeft zijn moeder verloren toen hij 

3 jaar oud was en zijn vader overleed twee 

jaar later. Hij werd opgenomen in het project 

Helpt u Hopen en voltooide de basisschool. 

Hij heeft toen een brief aan de diaconie in 

Nigtevecht geschreven en gevraagd of wij de 

opleiding tot leraar wilden sponsoren.  Hij is 

gesponsord door ons en nu is hij een volledig 

gekwalificeerde onderwijzer en geeft les aan 

groep 3 en 4. 

Godfrey stelt: alles wat u ziet ben ik; gemaakt 

tot wat ik nu ben, door u allen die bijgedragen 

hebben aan het project Helpt u Hopen. Ik heb 

een kans gehad om mij te ontwikkelen met 

uw steun. U hebt mij gebracht waar ik nu ben 

en ik wil u daar heel hartelijk voor bedanken!

Godfrey is het levende bewijs voor iedereen 

die ooit gedoneerd heeft of die van plan is 

om te doneren, dat het geld uitsluitend naar 

de plek van de weeskinderen gaat. 

WILT U HET PROJECT STEUNEN?

NL36 RABO 034 31 53 882 onder vermelding 

van ‘bijdrage project Oeganda”.

Alvast hartelijk dank!

Nieuwsbrief Helpt u Hopen 2018

Nigtevecht startte enkele maanden geleden 

als eerste kern van Stichtse Vecht met het 

omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval. 

Niet alle inwoners zijn hier even gelukkig 

mee, blijkt uit de heftige discussies die op 

de Facebook-pagina Gratis en te koop in 

Nigtevecht worden gevoerd.

Beperking van de hoeveelheid afval en 

een betere scheiding van herbruikbare 

grondstoffen, dat is het doel dat de gemeente 

met de nieuwe manier van afval ophalen 

voor ogen heeft. Waar voorheen het restafval 

tweewekelijks werd opgehaald, zijn er nu alleen 

nog maandelijkse ophaaldiensten voor groen- 

en PMD-afval en papier. Het restafval moet 

zelf naar de nieuw geplaatste ondergrondse 

afvalcontainers worden gebracht. Hiervoor 

hebben alle Nigtevechters een persoonlijke 

afvalpas gekregen.

VOOR- EN TEGENSTANDERS

Grootste pijnpunten van de nieuwe methode 

zijn volgens de critici de loopafstand voor 

mensen die slecht ter been zijn en de 

ophaalfrequentie van de nieuwe, oranje 

container voor het PMD-afval (Plastic, Metaal 

& Drankkartons). Vooral voor oudere mensen 

zou het niet te doen zijn om met zware zakken 

afval naar de container te lopen. Dominee Arie 

de Winter, die zelf voorstander van het systeem 

is, roept mensen daarom op om mensen voor 

wie de afstand een probleem is, te helpen met 

het wegbrengen van de zakken. De Winter zag 

zijn eigen restafval dankzij het nieuwe systeem 

bijna tot nul gereduceerd. ‘Omdat je voor 

het wegbrengen van je restafval moet lopen, 

word je uitgedaagd dat zo min mogelijk te 

produceren’, meent hij. ‘Wij hebben inmiddels 

vrijwel geen restafval meer en ik heb daarom 

liever een PMD-container dan een grijze kliko.’

VERKAPTE BEZUINIGING

Op de Facebook-pagina valt verder te 

beluisteren dat een aantal Nigtevechters het 

nieuwe systeem als een verkapte bezuiniging 

ziet. Immers: vroeger werd er om de 2 weken 

restafval opgehaald en nu nog maar 1 keer 

per maand het PMD-afval. Voor sommige 

huishoudens is dit te weinig. ‘Voor ons 

6-persoons huishouden zal dit bij lange na 

niet genoeg zijn’, klaagt Marjoleine de Lange. 

‘Hierdoor zal ik mijn gescheiden afval alsnog bij 

het restafval moeten gooien.’ Weliswaar zijn er 

extra containers voor plastic afval bij de Attent 

geplaatst, voor veel mensen is de afstand daar 

naartoe toch een grote barrière. Nog een 

probleem: lege blikken en flessen die ’s zomers 

een maand in de bak zitten, kunnen behoorlijk 

gaan stinken.

EVALUATIE VOLGEND JAAR

Inmiddels hebben diverse Nigtevechters 

hun onvrede geuit via de afvalcoaches die 

door de gemeente zijn ingesteld. De huidige 

manier van werken zal na de zomer van 2019 

geëvalueerd worden. Voor wat betreft de 

ophaalfrequentie van de PMD-containers, zal 

de gemeente meten hoe vol de bakken zitten 

tijdens het ophalen. Als hieruit blijkt dat de 

bakken inderdaad steeds overvol zijn, kan de 

ophaalfrequentie verhoogd worden. Dit zal 

mogelijk wel leiden tot een verhoging van de 

gemeentelijke afvalstoffenheffing.

Heeft u ook klachten over het omgekeerd 

inzamelen? Mail uw klacht dan naar 

omgekeerdinzamelen@stichtsevecht.nl

Nigtevecht kritisch over omgekeerd inzamelen

Kerst in de kerk  
voor jong en oud!

Ook in 2018 zijn er op en rond de Kerstdagen  

allerlei activiteiten die in de kerk plaats zullen vinden

20/12 14.30 UUR KERSTMIDDAG VOOR SENIOREN

Een gezellige middag met hapje en drankje, bekende 

kerstliederen bij piano en een afsluitend diner.

24/12 20.30 UUR KERSTNACHTDIENST

Bij kaarslicht wordt er gemusiceerd, gezongen en verteld over 

Jezus' geboorte m.m.v. de cantorij en een koperensemble.

25/12 10.00 UUR KERSTFEEST

Met kerstliederen en een toneelstuk door de kinderen  

vieren we Jezus' geboorte. 

30/12 10.30 UUR TOP2000 KERKDIENST

Deze week is op de radio de jaarlijkse Top2000 vol  

betekenisvolle muziek. Ook in Nigtevecht is er volop gestemd  

en zo is de Top2000 Nigtevecht ontstaan. Vanochtend wordt 

'onze’ Top2000 gepresenteerd. Diverse bands en musici uit  

het dorp komen live optreden en meezingen mag! Op  

www.top2000kerkdienst.nl/nigtevecht zie je welke muziek  

hoog scoort en wie de live muziek verzorgen.

ds. Arie de Winter

Een sprankelende, 
weemoedige Sinterklaas
De Sint was bij de intocht in Nigtevecht als altijd onberispelijk zichzelf, maar dit jaar leek 

de krasse baas extra te sprankelen. Het was opvallend hoe hij zich bij het binnenkomen 

van het Dorp wat weemoedig gedroeg. Was het de brug die in revisie was? Daar waar 

toch jarenlang avonturen zijn beleefd. Cadeautjes zoek, rook uit het brugwachtershuisje, 

brandweer die nog wel eens moest komen opdagen omdat boek, staf of de zak met 

presentjes even uit het oog waren verdwenen. De Goedheiligman leek een nostalgische 

bui te hebben. Alsof hij deze intocht terugdacht aan die bijzondere beginjaren ’90 van de 

vorige eeuw. Nu is de Sint oud en heeft hij een rijke historie in ons Dorp, maar de jaren 

sinds toen waren om één of andere reden voor hem extra bijzonder. Maar er is een tijd van 

komen en gaan, ook voor een jubilaris. Toen hij het Dorpshuis verliet na de intocht keek 

hij met een glimlach nog eens naar de Dorpsstraat. En natuurlijk zal Sinterklaas er volgend 

jaar weer zijn. Als herboren.

De redactie
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Deze december Achterklap is voor Greetje 

Thijssen. Adriaan Westland, leeftijdsgenoot 

en jarenlang bevriend stelde je de volgende 

vraag: Greetje, hoe krijg je het toch voor 

elkaar dat je er op je 80ste nog altijd zo goed 

en fit uitziet? En ook altijd nog op hakken 

loopt? Vertel ons eens jouw geheim?

Dank voor het compliment Adriaan, maar 

eerst een kleine correctie vooraf, ik ben 

intussen een jaartje verder. Om op je vraag 

terug te komen, er is geen geheim, het 

enige recept dat ik kan geven is blijven 

bewegen, houd rekening met wat je eet en 

neem op zijn tijd een glaasje wijn. Verder 

doet moeder natuur haar werk .

Waar moeten de mensen uit het dorp je van 

kennen? 

Sommige mensen kennen me van jeu de 

boules waar ik elke donderdag samen met 

een 8-tal dorpsgenoten met veel plezier 

speel. De creatievere Nigtevechter kent me 

van een ander hobby die ik heb en dat is 

schilderen. Dat doe ik met veel plezier en 

daar gaan een hoop uurtjes aan verloren. 

Verder kent men mij van mijn dochter 

Marlon en zoon Rob die ook in Nigtevecht 

wonen. En…ik ben oma van Bas en Tim.

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over 

jezelf vertellen? 

Met Pasen 1979 ben ik met mijn man Carel 

en kinderen van Breda naar Nigtevecht 

verhuisd. We woonden toen op Dorpsstraat 

15 tegenover de supermarkt van Jan en Tiny 

Lammen. Ik woon nu sinds een jaar of 10 op 

Klein Muiden in een heerlijk huis en in een 

leuke buurt. Ik heb een neef Hans in Phuket, 

Thailand wonen waar ik bijna elk jaar samen 

met mijn schoonzusje voor een week of 

8 naar toe ga. Daar worden wij door Hans 

enorm verwend met lekker eten, drinken, 

zon, zee en vele uitstapjes.

Wat houdt je bezig in het nieuws? 

Het klimaat! Wanneer je in het nieuws al 

die extreme weersverschijnselen ziet als 

orkanen, overstromingen, de droogte van 

afgelopen zomer en de lage waterstand, 

dan maak ik me echt zorgen. We zullen 

allemaal moeten bijdragen aan een betere 

wereld voor latere aardbewoners.

Heb je een favoriete artiest? 

Ik word altijd blij als ik de concerten van 

Andre Rieu op tv zie. Hij creëert een feestje 

voor iedereen waar ook ter wereld. Het 

is ontzettend knap hoe hij dat voor elkaar 

heeft gebokst.

Wat is het mooiste plekje in Nigtevecht? 

Na bijna 40 jaar in Nigtevecht wonen, kan 

ik nog steeds genieten van de Klompweg 

en de Vreelandseweg. Erg leuk vind ik 

ook het nieuwe uitzicht dat we vanaf de 

fietsbrug hebben naar Abcoude toe, maar 

ook het zicht op de molen en de Vecht. Het 

perspectief van het kanaal en de bomen is 

iets om bij weg te dromen.

Als je iets mag veranderen bij de 

Nigtevechters, wat zou dat zijn? 

Dat zou een vraag voor onze jeugdige 

inwoners zijn. Ik zie dat er op sommige 

plekken in het dorp spullen vernield worden, 

zoals laatst bij de jeu de boulesbaan. Ik denk 

dat ze dat uit verveling doen of in hun spel 

en dat ze pas achteraf beseffen wat ze 

gedaan hebben. Mijn tip: denk eerst even 

na voordat je zoiets doet, niemand wordt er 

blij van.

Wat eet je graag en wat kan je zelf goed 

bereiden?

Ik ben een alleseter, maar gerechten die 

pittig zijn eet ik graag. In Thailand kan ik 

daarom mijn hart ophalen. Ik vind het leuk 

om te koken vanaf recepten. Gerechten 

ontdekken en altijd nieuwsgierig zijn hoe 

het uiteindelijk smaakt.

Ben je actief op sociale media en wat doe 

je ermee? 

Ik heb toegang tot Facebook. Leuk om te 

Achterklap: Greetje Thijssen
zien hoe het gaat met mijn neven en nichten 

en wat Nigtevechtse Facebookvrienden 

allemaal meemaken. Een mooi middel om 

met mensen in contact te blijven, ook op 

verre afstand.

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen?

Dat is Marieke van Dijk die ik via haar 

schilderlessen heb leren kennen. Marieke 

kan prachtig gedetailleerde schilderijen 

maken. Ze is ook een goede lerares die mij 

opnieuw heeft leren kijken naar mensen, 

dieren en natuur.

Met welke vraag mag Marieke de volgende 

Achterklap starten? 

Marieke, je geef schildercursus in Nigtevecht 

en schilderen op locatie in Frankrijk, hoe 

is de liefde voor het schilderen bij jou 

ontstaan?
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