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Even samen afstemmen…ok?
De
laatste
bovengrondse
restafval
containers zijn inmiddels in de grond
verdwenen. Slechts de moderne trommel
mond van deze Holle Bolle Gijs is zichtbaar
in het straatbeeld. Ons dorp is op en top
gereed voor omgekeerd inzamelen. Nu
zal het een enkele keer voorkomen dat
de containers vol zijn of defect. Het kan
voorkomen dat uw afval niet past in de
grote mond van Holle Bolle Gijs.
Zullen we dan nu samen afspreken dat u
dan uw afval weer meeneemt totdat u het
wel kan storten? Past het niet? Rij dan even
langs het afvalscheidingsstation. Niemand
wil afval op straat, u toch ook niet?
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Woont de nieuwe
Rembrandt in
Nigtevecht…?

Stefan in
bloedvorm
Vorig jaar schreven we voor het laatst over
de prestaties van Stefan Wolffenbuttel, die
toen een mooie tweede plaats pakte bij het
NK massastart. Tijd dus voor een nieuwe
update.
De laatste week van januari barstte voor
hem het seizoen los. En hoe?! Op de 24e was
er de twaalfde plaats bij de eerste KPN grand
prix van het seizoen, de Aart Koopmans
Memorial van 80 kilometer. Er was een
groepje van vier weggereden, maar met een

klein gezelschap konden ze de marge klein
houden en was er dus een mooie klassering.
Reden genoeg om daarna goed uit te rusten,
maar daar had onze schaatstrots geen tijd
voor. Het ONK Marathon van 150 kilometer
stond alweer op het programma twee (!)
dagen later. Het maakte voor hem blijkbaar
niets uit, want een vijfde plek viel hem
uiteindelijk ten deel. Na op de 28e zevende
te zijn gefinished op de tweede grand prix
van het seizoen zou dan toch de koek op
moeten zijn, zou je denken. Maar twee

Vanaf 11-2-2019 binden de kinderen van groep 3 t/m 8 de strijd
aan om de beste Rembrandt van Nigtevecht te worden.

dagen later reed Stefan doodleuk als 8e over
de streep bij de Alternatieve Elfstedentocht,
een tocht van, inderdaad, 200 kilometer. Het
was een prachtige afvalrace met zeventien
man, waarbij hij uiteindelijk dus in de top
tien finishte.

Lintje voor
René Rensenbrink

De prestaties van onze dorpsgenoot lijken
steeds beter te worden en het in een week
afleggen van 490 kilometer per schaats op
de Weissensee alleen al is krankzinnig te
noemen. Stefan, je bent onze held!

René Rensenbrink heeft een Koninklijke onderscheiding gekregen
na jarenlange inzet voor de brandweer Nigtevecht. De benoeming
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werd in de kazerne uitgereikt
door burgemeester Yvonne van Mastrigt op 5 januari, bijna twee
jaar na dezelfde onderscheiding van oud- korpsleden Ton Feenstra
en Peter de Kramer.

Janneke is zojuist door 250 deskundigen
in de Volkskrant van 27/12 uitgeroepen
tot één van dé drie comedytalenten van
het jaar 2019! Elk jaar raadpleegt de
Volkskrant zo’n 250 boven elke twijfel
verheven kenners van muziek, kunst,
literatuur en media om antwoord te
krijgen op de vraag: welke talenten zetten
komend jaar de toon in Nederland? In de
categorie Comedy werd genoemd: Janneke
de Bijl. Janneke won in 2017 de jury- en
publieksprijs won op cabaretfestival
Cameretten. De Volkskrant schreef over
haar optreden: “Een lange stroom van
komische observaties, met uitgestreken
smoelwerk vuurt de Hilversumse de ene
hilarische observatie na de andere lekkere
valse grap af”.
Opnieuw is er weer een nieuw cabarettalent
te zien die een veelbelovende toekomst
tegemoet gaat.

Kaarten á € 19,- zijn verkrijgbaar in
Dorpsstraat 3 en bij de Attent en de bakker
in Nigtevecht, en bij Cha Cha Damesmode
in de Nieuwstraat 7 in Weesp. Telefonisch
kunnen kaarten gereserveerd worden op
nummer 0294-252506. Ook via de website
www.cababaret-nigtevecht.nl kunnen tickets
worden gekocht. Aanvang is 20:30 uur.
AFTER PARTY, SPONSOREN GEZOCHT.
Traditioneel wordt de laatste cabaret
voortelling afgesloten met een afterparty.
Sponsoren worden gezocht om deze
atferparty mogelijk te maken. Ook kleine
bedragen zijn zeer welkom. Graag melden
via de website of telefonisch.
INSCHRIJVEN NIEUWE SEIZOEN
Op 13 april kan weer ingeschreven worden
voor seizoen 2019 – 2020, op deze avond
worden de voorstellingen van het nieuwe
seizoen bekend gemaakt. Wegens succes
wordt iedereen met een passe partout
automatisch ingeschreven voor het nieuwe
seizoen. Opnieuw inschrijven is dus niet
nodig. Nieuwe inschrijvingen zijn nog steeds
zeer welkom. Dit kan met de inschrijflijsten
op 13 april, via de website of telefonisch.

De 24 schilderijen worden op zaterdag 9 maart tentoongesteld
en verkocht voor het goede doel KIKA.

René, die op 1 juli 2018 zijn functie bij de brandweer neer had
gelegd, kwam met zijn vrouw Margreet Visser nietsvermoedend
naar de nieuwjaarsreceptie, om daar gezellig bij te praten met excollega’s. Bij het binnenkomen van de kazerne moet het hem op
zijn gevallen dat er buren, vrienden en familie aanwezig waren.
Veel tijd om hier over na te denken had hij niet, want de oudspuitgast werd het podium op gedirigeerd, om hier een toespraak
van de burgemeester aan te horen. Ook hadden postcommandant
Henk de Bruin en Berry Vink nog wat verhalen uit de oude doos
in petto voor de geëerde gast, die al in 1987 bij de brandweer
Nigtevecht was begonnen.

Cabaret: Zaterdag
13 april Janneke de Bijl
De laatste voorstelling alweer van dit
cabaretseizoen: Op zaterdag 13 april
komt Janneke de Bijl naar het Dorpshuis
in Nigtevecht met een try out van haar
programma “Zonder zin kan het ook”.

Alle tekeningen worden opgehangen in school zodat iedereen
kan meegenieten van deze mooie werkstukken. Door een
voorselectie op school door de kinderen zelf, komen er van elke
klas 2 beste naar de Dorpskamer om een masterclass te volgen
o.l.v. Marieke van Dijk en Patty Weber. Uit deze 24 werkstukken
worden er door een vierkoppige jury één gekozen die door mag
naar het Rijksmuseum voor de wedstrijd waar heel Nederland
aan mee mag doen!

Shoppingday:
Dorpshuis
Nigtevecht

Naast 31 vrijwillige dienstjaren als hoofdbrandwacht en chauffeur
pompbediende is René 22 jaar algemeen bestuurslid geweest,
jarenlang penningmeester en lid van de kascommissie. Ook 12
jaar activiteit voor de Brandwondenstichting en inzet voor de
Oranjevereniging staan op zijn conto.

Op zaterdag16 maart is er in het
Dorpshuis een mogelijkheid om onder
het genot van een kopje koffie of thee
inkopen te doen tijdens de gezellige
shoppingday / mini markt.

Zonder onze sponsoren
geen Sleutel 2000

Kleding, ook voor de wat grotere
maten, kinderkleding, sieraden,
meubeltjes en accessoires, handige
schoonmaakproducten, gepersonaliseerde
gebruiksvoorwerpen en nagels stylen;
voor iedereen zal er wat wils zijn!
Bovendien zal er een foto-expositie te
zien zijn die zeker de moeite waard is.
Van 12.00 tot 18.00 uur bent u van
harte welkom.
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‘Gelukkig 2019’ levert
De Brandwonden
Stichting C 390,- op

Wij zijn er trots op al 19 jaar ruim 100 edities van de Sleutel 2000
trouw in uw brievenbus te komen bezorgen. En dat lukt ons al die
jaren zonder één cent subsidie. We zijn vereerd dat dit mogelijk
wordt gemaakt door trouwe sponsoren die ons ondersteunen met
hun bijdragen. Die bedrijven komen en gaan. Dit jaar nemen we
afscheid als sponsor van Michiel Verburg die ons met zijn bedrijf
Sparkling Strategy & Finance vele jaren een duwtje in de rug heeft
gegeven. Dank voor je support Michiel! Zeer gewaardeerd!

Elk jaar doneren wij 50% van uw donaties bij onze nieuwjaarswens aan
een goed doel. Deze week hebben we een cheque van maar liefst € 390,geschonken aan Annebeth de Vries, kinder- en brandwondenchirurg en
hoofd van het kinderbrandwonden centrum.
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. Vandaar dat zij deze steun zo goed kunnen
gebruiken. Annebeth bedankt namens de Stichting alle gulle
Nigtevechters hartelijk voor deze bijdrage. Het geld is zeer welkom en
zal goed worden besteed.

De redactie

De redactie

Door weer en wind altijd
trouw de Sleutel 2000
in de brievenbus
Wat er ook op buienradar zichtbaar is. Of er storm, regen of een lekker zonnetje
boven Nigtevecht hangt, uw Sleutel 2000 wordt altijd bezorgd. Onze krant kan al
ruim 19 jaar niet zonder de bezorgers. Met ingang van dit jaar hebben Daan en
David Hartog zich gevoegd bij een rijtje illustere voorgangers. Het edele gilde van de
voormalige bezorgers van uw Dorpsperiodiekje.
Mannen, namens de redactie, maar vooral namens heel Nigtevecht dank voor jullie
inspanning de afgelopen jaren! Ook voor jullie is het tijd nieuwe wegen in te slaan.
En onze krant? Die zal de komende tijd worden bezorgd vanuit Huize Bekker. Want
het werk moet altijd door. Door weer en wind.

Laatste editie
Jammen aan
de Vecht
Op zondagmiddag 17 maart zijn we
alweer toe aan de laatste editie van
Jammen aan de Vecht van seizoen
’18 – ‘19. Voor de lente echt losbarst
zijn alle muzikanten uit Nigtevecht
en verre omstreken nog een keer
van harte welkom om vanaf 15:00
uur samen muziek te maken op het
open podium van No. 100. Deze
laatste editie zal Nigtevechter
Thijs Hogenboom, net als in de
novembereditie, weer acte de
présance geven met zijn jazzcombo.
De aansluitende jam zal dan ook in
het teken staan van jazz, funk, blues
& motown. Dus schrijf 17 maart vast
in je agenda zodat je deze jazzy
lazy sunday afternoon niet hoeft te
missen!
VOLG ONS OP FACEBOOK
Wil je meedoen of heb je
suggesties voor nummers? Laat
het me weten via facebook.com/
jammenaandevecht of stuur me een
appje op 06-21702215 en ik voeg je
toe aan de Jammen aan de Vecht
groepsapp.
Rens Ulijn

Dorpskamer
weekagenda
MAANDAG 9.30 – 12.00 UUR
Koffie-inloop en Dorpsbibliotheek
Spelregels Dorpsbibliotheek:
Max 3 boeken per keer meenemen.
Je mag meenemen wat je leuk vindt.
Breng je het ook weer terug?
Heb je zelf nog boeken thuis, die leuk
zijn om te delen?

Muziekfestival
Nigtevecht 2019
komt weer terug!
Na een jaar afwezigheid komt het
muziekfestival weer terug! Op zaterdag
24 augustus vindt de zesde editie plaats
van dit unieke dorpsfestival, bij het
pontje aan de Vecht. Het gaat weer een
afwisselend muzikaal feest worden met
opnieuw diverse optredens van (amateur)
muzikanten die een link hebben met
Nigtevecht op het intieme, in de Vecht
drijvende podium. Met onder meer het
Nigtevechts gelegenheidskoor en
de
kinderen van het Leerorkest Nigtevecht.
Het orkest bestaat helemaal uit leerlingen
van de beide Nigtevechtse basisscholen.
Aan de programmering wordt de komende
maanden gewerkt. We houden u op de
hoogte.
Om dit bijzondere feest mogelijk te maken
en zeker te stellen voor de toekomst, ook
als de weergoden ons eens minder goed
gezind zijn en de bieropbrengst daardoor
achterblijft, zoeken we vrienden die een
financiële bijdrage willen leveren zodat
ons festival gratis toegankelijk blijft.
Iedere bijdrage (zie het bijvoorbeeld
als “vrijwillig entreebedrag”) is welkom
uiteraard. Vrienden worden in het zonnetje
gezet met een bijzondere vermelding,
maar uiteraard waarderen wij het ook als
je liever een ‘stille’ vriend wilt zijn. Wij
hopen snel over een vriendenclub van

DINSDAG 16.30 – 20.00 UUR
Gitaarles
WOENSDAG 9.30 – 11.45 UUR
Koffie-inloop, Computerles en
Dorpsbibliotheek om de week

tenminste 100 personen te beschikken,
zodat dit festival echt voor, door en van
alle Nigtevechters blijft. Deelname is heel
eenvoudig, je wordt bijvoorbeeld op straat,
sportclub of bijvoorbeeld in het Dorpshuis
of in Nr. 100 aangeschoten door één
van onze vriendenmakers (o.a. Jeanette
Sijbesma, Mieke Teelen, Kees Neervoort,
Joost Zuidberg, Ben Goes en Geertjan
van Oosten) die je vragen om vriend te
worden. Je kunt volstaan te zeggen wat
voor vriend je wilt worden en welke
bijdrage je wilt leveren, waarna je via onze
penningmeester Roderick van der Valk
een ‘Tikkie’ ontvangt. Kan het simpeler?
Je kunt onze vriendenmakers uiteraard
ook voor zijn en hen zelf aanspreken
of snel een mailtje sturen naar info@
muziekfestival-nigtevecht.nl. Voor degenen
die een grotere bijdrage willen leveren en
bijvoorbeeld sponsor willen worden, laat
dat weten aan Norbert Massereeuw, onze
sponsorcoördinator (norbert@nodema.nl).
Wij hebben leuke pakketten voor u en uw

DONDERDAG 9.30 – 12.00 UUR
Koffie-inloop en Dorpsbibliotheek
VRIJDAG 9.00 – 12.00 UUR
Schilderles
ZATERDAG 9.30 – 12.00 UUR
Koffie inloop en Dorpsbibliotheek
IEDERE 1E ZATERDAG VAN DE MAAND
Naaicafé o.l.v. Gemma Griffioen
Zelf kleding maken / herstellen

Feestelijke lancering
nieuwe logo voor
OBS de Tweemaster

relaties in de aanbieding.

Donderdag 14 februari onthulde OBS de Tweemaster haar nieuwe logo. Met een filmpje
in de aula en onder het genot van een kopje koffie en een tompouce, voorzien van het
nieuwe logo, werd dit moment groots gevierd met de kinderen, ouders en leerkrachten.
Het oude logo stamde alweer van begin van deze eeuw, dus werd het tijd voor iets
nieuws. De nieuwe beeltenis prijkt op verschillende plekken in en rond de school. En op
een smakelijk gebakje.

Alvast veel dank voor uw vriendschap!
Namens het bestuur van de Stichting
Culturele Evenementen Nigtevecht,
Geertjan van Oosten
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IEDERE 2E ZATERDAG VAN DE MAAND
Spreekuur kindercoach Ans van Wijngaarden
OVERIGE ACTIVITEITEN
Repaircafé: Blauwe Bakken zaterdagen
(zie verderop in deze krant)
Inloopspreekuur gebiedsregisseur
voor vragen aan de Gemeente:
publicaties hierover volgen.
Gitaarles:
Tatakh, tatakh@xs4all.nl / 06 246 830 96
Schilderles:
Marieke v. Dijk, DijkMarieke32@gmail.com

Staying Alive AED reanimatiecursus groot succes

Zelf doen in het groen
In Stichtse Vecht is het mogelijk om uw buurt kleurrijker te
maken door het onderhoud en beheer van een stuk groen
van de gemeente over te nemen. U kunt zelf een stukje
groen onderhouden, samen met buurtgenoten een moestuin
beheren of u wilt misschien andere planten in uw straat. Als
inwoners zelf het onderhoud kunnen uitvoeren, mogen ze zelf
bepalen wanneer dit uitgevoerd moet worden en hoeven ze
niet te wachten tot de gemeente langskomt.
Een voorbeeld van zo’n buurtinitiatief in Nigtevecht is op de
locatie Vecht en Gein. Op initiatief van bewoners is er in een
aantal plantvakken (o.a. bij Hotel Kokos, voor de insiders)
nieuwe beplanting aangebracht. De bewoners zorgen
ervoor dat deze plantvakken onkruidvrij blijven en dat het
overhangend groen wordt gesnoeid.
Op de site Kleurrijkbuiten.nl vindt u allerlei voorbeelden van
projecten die al in Stichtse Vecht gerealiseerd zijn. Hier kunt u
ook meer informatie vinden als u zelf een initiatief heeft of als
u zich zou willen aanmelden.

Meer dan 50 mensen uit Nigtevecht hebben in januari een
reanimatiecursus gevolgd bij de Weespse Annelies Vinken van AEDBHV Professionals. De cursus duurde 1 avond en de cursisten werden
onderwezen hoe te handelen in noodsituaties. Geleerd werd wat
te doen wanneer iemand is flauwgevallen, hoe te handelen bij een
beroerte en hoe te reanimeren bij een hartstilstand. De werking van

Eén tip en verzoek: zorg ervoor dat u uw hond niet uitlaat in
de perken die door buurtbewoners zelf worden bijgehouden.
Is niet zo fris voor deze dorpsgenoten!

Ambulance voor
dichte brug, menselijke
vergissing zonder
ernstige gevolgen
Vrijdag 9 november tijdens de afsluiting van
de Vechtbrug, is 112 gebeld voor een medisch
noodgeval. De ambulance was vanuit Loenen
komen aanrijden en kwam vervolgens voor
een afgesloten Vechtbrug te staan. Om
bij de hulpbehoevende te komen moest
de ambulance vervolgens omrijden, wat
een vertraging van 20 minuten opleverde.
Gelukkig heeft de vertraging geen ernstige
gevolgen gehad, maar wel extra spanning

persoonlijke fout van de ambulancechauffeur.
De RAVU had tijdens de afsluitingsperiode
alle spoedritten (direct doodsgevaar) al via
de Amsterdamse centrale doorgezet. Deze rit
viel niet onder de spoedritten. De RAVU zegt
dit voorval te betreuren.

en angst bij de patiënt en de mensen in de
omgeving.
Navraag bij RAVU, de verantwoordelijke
Utrechtse
ambulancedienst,
leert
dat
de afzetting binnen de organisatie
was gepubliceerd en doorgegeven aan
alle medewerkers. Dat dit voorval toch
kon gebeuren heeft te maken met een

Nigtevechters over de bereikbaarheid
door hulpdiensten steevast aan de orde.
De geografische ligging en grootte van
Nigtevecht baart hen zorgen over het
op tijd leveren van noodhulp. Dit voorval
heeft deze Nigtevechters helaas in het
gelijk gesteld dat het een continu punt van
aandacht moet zijn.

CONTINU PUNT VAN AANDACHT
Tijdens voorlichtingsavonden bij o.a.
de brugafsluiting, komt de zorg van

de defibrillator (AED) kon worden uitgetest. In ons dorp zijn AED’s
publiekelijk aanwezig bij voetbalvereniging DOB, de tennisbaan en bij
de ingang van het Dorpshuis. Bij een aantal bedrijven in Nigtevecht zijn
ook AED’s aanwezig maar alleen tijdens werktijd beschikbaar. Er wordt
met een aantal bedrijven gesproken om de AED in een buitenkast te
hangen zodat er op meer plekken een AED beschikbaar komt.

Hoe is het eigenlijk met...
Jörgen Mastenbroek?
De jaren tachtig van de vorige eeuw
hebben flink wat markante figuren
voortgebracht voor Nigtevecht. Haantjes,
entertainers, waaghalzen; niet iedereen
is even doorsnee uit die tijd. Tussen al
het geweld door waren er ook rustigere
jongens. Neem nou Jörgen Mastenbroek
van het toengeheten Polderheem. Destijds
geliefd door veel klasgenoten. Inmiddels
woont Jörgen elders.

Repair Café
elke maand
op de Blauwen
Bakken-dag
Sinds eind 2017 is het Repair Café in de
Dorpskamer. Voor als u een apparaat heeft
wat niet meer goed werkt, maar zonde is om
al weg te doen. Als geheugensteuntje laat
Patty van de Dorpskamer weten dat het Café
er altijd is op de zaterdag als ook het oud
papier wordt opgehaald. Staan de Blauwe
Bakken buiten dan is het Repair Café open.
Is dat een mooie kattenbel of niet?

Jörgen, hoe is het met je? Met mij is het
prima. Ik heb een gelukkig leven, een leuke
relatie, met mij gaat het hartstikke goed!
Waar ben je tegenwoordig te vinden en
hoe is het leven daar? Al bijna 25 jaar
woon ik in de provincie Groningen, met een
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korte onderbreking. Op m'n elfde alweer
ben ik vanuit Nigtevecht naar Woldendorp
verhuisd. Mijn ouders kozen destijds voor de
rust en ruimte en als kleine jongen heb je
daar niet veel tegen in te brengen. Na een
jaar zijn we weer vertrokken naar Westerlee,
daar wonen mijn ouders nog steeds. Na mijn
studietijd in Enschede en nog een paar jaar
in de stad Groningen ben ik weer in de buurt
van mijn ouders gaan wonen, in Scheemda.
Daar woon ik samen met mijn vriendin, waar
ik al twaalf jaar mee ben.
Ik heb altijd in de retail gezeten en werk
nu sinds drie jaar bij Axians. Hier kreeg ik
de kans om die ervaring met mijn interesse
in IT te combineren en ik werk hier nu als
softwareontwikkelaar; ik heb het er erg
naar mijn zin.

Onlangs ben ik bezig geweest met een
grote verbouwing van mijn huis. Mijn
vriendin en ik gaan er het liefst lekker op
uit wanneer we vrij zijn. Citytrips, maar ook
langere reizen.
Verlang je stiekem nooit terug naar ons
mooi dorp? Een verlangen zou ik het niet
noemen, ik zou er niet meer willen wonen.
Ik denk dat het tien jaar geleden is geweest
dat ik nog een keer door het dorp ben
gereden, onderweg naar familie in Weesp.
Toch heb ik erg goede herinneringen aan
die tijd overgehouden. Nigtevecht is een
geweldige plek om op te groeien, het was
geweldig om buiten te spelen en op het
Polderheem te zitten.

Achterklap: Marieke van Dijk
Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over
jezelf vertellen?
De meeste mensen weten niet dat ik
in maart 2018 begonnen ben bij de
schrijversacademie. Nadat ik met succes
de eerste 4 modules heb afgerond ben ik
nu net begonnen met mijn specialisatie
kinderboeken schrijven bij Anna van
Praag. Ik ben bezig een kinderboek te
schrijven over mijn muis Hannes en hoop dit
komende half jaar, zolang mijn specialisatie
duurt, weer een stuk verder te komen met
mijn boek. Jullie zullen begrijpen dat de
illustraties door mijzelf worden getekend.
En ik ben sinds vorig jaar parttime knutseljuf
geworden, handenarbeid docent, op de
Vitus basisschool Bussum, waar ik allerlei
kunstprojecten en handenarbeidlessen
geef.

Deze februari Achterklap is voor Marieke
van Dijk. Greetje Thijssen stelde je
de volgende vraag: Marieke, je geeft
schildercursus in Nigtevecht en schilderen
op locatie in Frankrijk, hoe is de liefde voor
het schilderen bij jou ontstaan?
Zover ik me kan herinneren Greetje, ben
ik altijd gek op tekenen geweest, pas later
is het schilderen erbij gekomen. En nog
steeds teken en schilder ik. Misschien is het
door Anton Pieck en Jill Barklem geweest
met hun sfeervolle illustraties of Rien
Portvliet met zijn grappige tekenwerk, het
zijn mijn favorieten.
Waar moeten de mensen uit het dorp je
van kennen?
Ik denk dat er een aantal mensen mij nog
kennen van de overblijf en als knutseljuf, ik
heb knutselles gegeven op de Tweemaster,
in het verenigingsgebouwtje en na
schooltijd op de nieuwe school. Ik geef
teken- en schilderlessen in de Dorpskamer
op de vrijdagochtend waar ook een aantal
Nigtevechters aan meedoen. Ik geef tekenen schilderlessen in Nederhorst den berg
op de dinsdagen, waar ook een aantal
Nigtevechters mij van zullen kennen.
En heel recent ben ik met het project
Rembrandt gestart samen met Patty op de
school. Verder zullen een aantal mensen
mij nog kennen van mijn wandelingetjes
langs de klompweg met hond Bay.

Wat houdt je bezig in het nieuws?
Het milieu. Al het afval wat langs de weg
ligt, daar kan ik zo verdrietig van worden,
die mensen en kinderen hebben het dus
echt niet begrepen.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Mijn favoriete plek zijn de kastanjebomen
bij Zwaanwijk, zo prachtig en zo mooi, als
deze hun knoppen, bloesem en bladeren
straks weer laten zien. Daar is ook mijn
verhaal van Hannes ontstaan …als daar
eens een muis woonde…
Als je één dag burgemeester van Nigtevecht
zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan
doen?
Als burgemeester zou ik langs de Klompweg
en het fietspad van die afvalnetten hangen,
zodat iedereen daar hun afval in kan
gooien i.p.v. op de grond. En de daarbij
behorende maandelijkse opruimacties met
volwassenen vrijwilligers en de kinderen
samen. Zodat je van kleins af aan mee krijgt
dat afval niet op de grond hoort.
Aan wie zou je volgende keer deze vragen
willen stellen?
Rijk van Wilsum
Welke vragen zou jij aan Rijk willen stellen?
Rijk, jij als natuurliefhebber en tekenaar
van heel wat mooie dieren, wat vind jij van
de stakingen die in gang zijn gezet door de
Zweeds Greta Thunberg tijdens de COP24
top? Wat moet er volgens jou veranderen?

Sleuteltje
HUIS TE KOOP
Voorkennis: binnenkort gaat
in de verkoop een mooie,
ruime eengezinswoning met
woonkamer, keuken, badkamer
en 4 slaapkamers. Met eigen
parkeerplaats en ruime tuin
op het zuiden.
Voor meer informatie bel
06-44850070.
Familie Buurman,
Oostzijdsestraat 66.

Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 6 april 2019
Verschijningsdatum: 13 april 2019

COLOFO N
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

06-13880005
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 •
Taxi Coen van der Lubbe • Uitjes.nl • Van Oosten
Schulz De Korte Advocaten

Sleutel 2000 redactie is een
werkgroep van Stichting het
Dorpshuis Nigtevecht
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