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De linten zijn nog geen jaar geleden doorgeknipt en de 

fietsbrug heeft al nu al ernstige schade. Zaterdag 1 juli, 

net na middernacht had een onverlaat het in zijn hoofd 

gehaald om de fietsbrug als racebaan te gebruiken met zijn 

auto. Kennelijk onder invloed van verruimende middelen is 

hij slippend heen en weer gereden on vervolgens met de 

brugleuning in botsing te komen. Drie Nigtevechters die met 

de fiets passeerden maakten een paar angstige momenten 

mee op de brug. Gelukkig voor hen zonder kleerscheuren. 

De automobilist is later die nacht in Baambrugge door 

de politie opgepakt. Het is nog onduidelijk wanneer de 

brugleuning gerepareerd zal worden. Intussen zijn er nu 

paaltjes op het midden van het fietspad geplaatst zodat 

auto’s niet meer de brug op kunnen.

Schade fietsbrug



De voorbereidingen voor de zoektocht naar 

een nieuwe burgemeester voor Stichtse 

Vecht zijn begonnen. De Commissaris 

van de Koning, Hans Oosters heeft dit 

afgesproken met de fractievoorzitters van 

onze gemeente.  

Tot aan de zomer wordt gewerkt aan de 

profielschets voor de nieuwe burgemeester. 

Daarbij wordt ook de inwoners van 

Stichtse Vecht om input gevraagd. De 

gemeenteraad zal naar verwachting na de 

zomer het definitieve profiel aanbieden 

aan de commissaris van de Koning. De 

minister van Binnenlandse zaken zal 

vervolgens de vacature openstellen. De 

procedure duurt dan zes tot acht maanden. 

De vacature voor een nieuwe burgemeester 

is ontstaan door het overlijden van 

burgemeester Marc Witteman. Sinds de 

zomer 2018 is Yvonne van Mastrigt in 

functie als waarnemend burgemeester. Zij 

heeft laten weten niet beschikbaar te zijn 

als kandidaat voor de vacature

Pleinfeest 
op vrijdag  
6 september
Op vrijdag 6 september openen 

de basisscholen De Tweemaster en 

De Flambouw en Kidswereld het 

nieuwe schooljaar met een nieuwe, 

feestelijke editie van het Pleinfeest. 

Ouders en kinderen zijn vanaf 

16:30 uur tot 19:00 uur van harte 

welkom op het schoolplein van de 

samenwoonschool voor een hapje, 

drankje en meer gezelligheid. Voor 

de kinderen is net als in voorgaande 

jaren een afwisselend programma 

samengesteld met diverse attracties.

Stichtse 
Vecht zoekt 
een nieuwe 
burgemeester

12 oktober 2019  Erik van Muiswinkel Zingt alleen mee met Drs. P.

30 november 2019  Niet Schieten!  25 jaar lust en leed

08 februari 2020  Kasper van der Laan 1 kilo

21 maart 2020  Veldhuis en Kemper Try out nieuw programma

04 april 2020  Glody Lugungu  Ze bedoelen het goed
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Het 20ste cabaretseizoen komt eraan! 

Op 2 december 2000 opende Marc-

Marie Huijbregts het eerste seizoen. De 

rest is geschiedenis. Een bijzondere serie 

voorstellingen volgde, het waren niet de 

minsten die naar Nigtevecht kwamen: 

zoals Najib Amhali, Jochem Myjer en De 

Vliegende Panters. En nog veel belangijker, 

ze kwamen ook weer terug. Het wordt een 

jubileum editie dus, met bekende namen uit 

het roemruchte verleden zoals Veldhuis en 

Kemper die op 21 maart komen. Ze waren 

er al bij in ons eerste seizoen, op 10 februari 

2001. Ook voor hen een jubileumeditie: 

hun 10e programma. Niet Schieten komt 30 

november 2019 voor de vijfde keer en bestaan 

25 jaar! En ditmaal keert Erik Jobben terug. 

Speciaal voor hun jubileumprogramma 

met de titel ‘25 jaar Lust en Leed’, zal hij 

zich nog één keer voegen bij Maarten en 

Arend. De bijzondere band die het drietal 

met de vrouwelijke helft van de bevolking 

heeft, blijft een terugkerend thema. Het 

doorgronden van het vrouwelijk geslacht 

blijft hun missie of misschien wel hun passie. 

Erik van Muiswinkel komt op 12 oktober voor 

de derde keer. Erik gaat een ode brengen aan 

Drs. P. Een voorstelling die maar liefst vijf keer 

staat in de Kleine Komedie!

NIEUW TALENT

Ook dit seizoen blijft het natuurlijk een 

traditie dat nieuwe talenten gepresenteerd 

worden. Ditmaal komen Kasper van der 

Laan en Glody Logungu. Beiden zijn door De 

Volkskrant genomineerd voor de Comedy 

Awards 2019. De Jury van het Amsterdams 

Kleinkunst Festival 2018 schreef over Glodi, 

waar hij de  Jury- én Publieksprijs won: “Glodi 

staat zelfverzekerd, met een ontwapenende 

charme en veel schwung op het podium. 

Zijn semi-naïeve presentatie koppelt hij aan 

enkele sterke en oergeestige verhalen”. 

De verkoop van passe partouts á € 92,- 

voor vijf voorstellingen is reeds gestart! 

Alle informatie staat op www.cabaret-

nigtevecht.nl of bel me op 0294-252506. 

Ben Goes

Cabaret voor de 20ste keer!



Met zijn 85ste verjaardag had Adriaan Westland een grote wens: 

een parachutesprong maken. En als je op die leeftijd een droom 

hebt, dan wordt die natuurlijk waargemaakt. De familie toog 

naar Texel waar ze vol trots en met zekere spanning de vlucht 

én de sprong konden aanschouwen.  Na een veilige landing kon 

iedereen meer dan blij terugkijken op een prachtig avontuur. 

Chapeau, Adriaan!

Een aantal Nigtevechters gaan met de pet rond voor Jemen. Waarom? 

Omdat daar al 3 jaar een oorlog woedt waar je niks over hoort. Kinderen 

lijden het meest in deze oorlog. En dat gaat deze Nigtevechters 

ontzettend aan het hart. Jij kan helpen: Volg de actie @metdepetrond 

op Instagram, en post een opvallende, leuke foto van jezelf met een pet 

op met #metdepetrondvoorjemen. Dank en petje af voor jou! 

Meer info op www.metdepetrondvoorjemen.nl 

Dit is een actie gesteund door Warchild.

Met de pet rond

Sprong in het diepe
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Het lijkt  
de Nijmeegse 
Vierdaagse wel
Misschien merkt u er niet in het héle dorp iets van, maar 

in de Dorpsstraat is het sinds 2 maanden een drukte van 

jewelste. Elke dag lopen hordes wandelaars door ons mooie 

dorpje vanwege een nieuwe wandelroute van de NS. Er 

zijn 2 varianten: van 6 en van 14 km. De eerste loopt van 

het station van Abcoude, via het Gein en de fietsbrug, 

naar onze bushalte en dan met de bus naar station Weesp. 

De tweede loopt door over de Dorpsstraat en door de 

Aetsveldsepolder naar Weesp. Weet u ook weer waarom het 

hier zo druk is de laatste tijd, en dan vooral met mensen met 

wandelschoenen, rugzakken en petjes op. Vele wandelaars 

hebben gelukkig de bakker én no.100 ontdekt voor een 

versnapering onderweg of als tussenstop voor een lekkere 

lunch. Toch leuk, zo’n wandelroute.

De redactie

http://www.metdepetrondvoorjemen.nl
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Omcirkel de datum 24 augustus maar vast in je agenda, want na twee jaar 

wachten is het eindelijk weer zover: een gloednieuwe editie van ons eigen 

Nigtevechtse Muziekfestival! De organisatie heeft wederom alles uit de kast 

gehaald om een aantrekkelijke mix van bekende artiesten en lokaal talent te 

programmeren. Het belooft dus weer een overgetelijke avond te worden aan 

de oevers van de Vecht.

Met souldiva Shirma Rouse en zangeres Krystl heeft het festival weer een paar grote 

namen aan zich weten te binden. En met The Royals, de band van de Nigtevechtse 

frontman Koen Brouwer, is een absolute feeststemming gegarandeerd! 

EDISONWINNARES

Shirma Rouse is niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziek. Nadat 

ze, opgegroeid op het eiland Sint Eustatius, op haar 19e naar Nederland kwam 

om te studeren, bouwde ze al snel een muzikale carrière op. Eerst vooral als 

achtergrondzangeres van grote artiesten als Chaka Khan, Michael Bolton, Alain  

Clark, Candy Dulfer en Glennis Grace, later ook als solo-artiest. In 2015 ontving 

ze daarvoor de prestigieuze Edison Jazzism Publieksprijs voor haar album Shout 

It Out Loud.Krystl brak in 2010 door met haar debuutalbum Rolling en stond 

daarna o.a. in het voorprogramma van Marco Borsato in het Gelredome. Dit jaar 

doet Krystl een clubtour langs o.a. Paradiso, Tivoli en diverse festivals.

NIGTEVECHTS TALENT CENTRAAL

Voordat om 22:00 uur de hoofdacts The Royals, Shirma Rouse en Krystl van start 

gaan, is er vanaf 16:00 een afwisselend programma van muzikanten met een 

link met Nigtevecht. Natuurlijk ontbreekt het leerorkest van leerlingen van de 

Nigtevechtse basisscholen niet op deze editie en is er ook weer een optreden 

van het Nigtevechts gelegenheidskoor. Bijzonder om nog te vermelden: de 

wereldmuziek van de jazzband Trico en het optreden van Nikki & the Waves: 

de Liverpoolse funkband met een Nederlandse frontlady. Verder is er een 

reunieconcert van de Groningse studentenjazzband AMF met Nigtevechters 

Thijs Hoogenboom en Liesbeth Ulijn. En natuurlijk is het muziekfestival geen 

muziekfestival zonder een dampende set van ‘huisband’ Turning Tides met 

frontvrouw Pauline Hoogland en saxofonist Ben Goes. 

Kijk voor het volledige programma op www.muziekfestival-nigtevecht.nl  

of volg Muziekfestival Nigtevecht op Facebook.

Muziekfestival  
met Shirma Rouse,  
Krystl en The Royals

Bijenstroken
Tijdens Koningsdag zijn er door de 

dorpskamer vele bijenkasten verkocht 

om de bijen bij te staan en de kas van 

de dorpskamer een beetje te vullen. Een 

groot succes want alles is verkocht en 

er zijn nog bestelling afgeleverd.  In de 

Oostzijdsestraat is te zien hoe de ideale 

wereld er voor een bij uitziet. Er zijn 

daar bijenstroken aangelegd van bij-

vriendelijke planten en bijenkasten. Een 

geweldig initiatief voor deze nuttige en 

noodzakelijke zoemers.

http://www.muziekfestival-nigtevecht.nl


DOB JO14-1  
van uitzonderlijke klasse 
De jongens en het meisje van DOB JO 14-1 hebben dit jaar op een haar na de dubbel 

gehaald. Iets wat in de historie van DOB nog niet eerder is voorgekomen. 

Op 1 juni speelden ze met een hoop publiek de bekerfinale tegen Focus ’07. Na een 

slopende en spannende strijd hebben ze deze wedstrijd met 5-4 verloren. Superjammer, 

maar een finale in de Beker komt al haast nooit voor. 

Wel hebben ze het seizoen mooi afgesloten met een sluwe overwinning. Met een 

verschil in doelsaldo van maar liefst 8 doelpunten op de nummer 1 moest er in de 

allerlaatste competitiewedstrijd met een verschil van 9 doelpunten gewonnen worden 

om het kampioenschap veilig te stellen. Met een ongelooflijke uitslag van 10-1 winst 

sloten ze de competitie af met precies het juiste resultaat. Grote klasse jongens en 

meisje en hulde aan de trainingsstaf. 

De redactie van De Sleutel doet 6 keer per jaar zijn uiterste best om een informatieve 

en afwisselende dorpskrant samen te stellen. Maar in deze tijden van social media is 

iedereen natuurlijk een beetje een reporter. Om alle ogen en oren in het dorp maximaal 

te benutten voor onze krant, roepen we onze lezers op om op Facebook, Twitter en 

Instagram de hashtag #Nigtevecht te gebruiken als je een bijzondere foto plaatst 

met een link met ons dorp. Denk aan een adembenemende zondondergang, een 

ontmoeting met een wild dier, een gezellig tafereel op school of bij de bakker of een 

andere nieuwswaardige gebeurtenis. Minder fijne zaken mogen ook gerapporteerd 

worden: vandalisme, een ongeluk of een onprettige ervaring in het dorp: post het 

met #Nigtevecht. De redactie scant de posts en publiceert dan een selectie van foto’s 

die ze het meest bijzonder, nieuwswaardig of relevant vindt in De Sleutel.

We rekenen op een grote oogst van mooie, bijzondere of nieuwswaardige foto’s! 

Hashtag Nigtevecht
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Dorpskamer 
weekagenda

MAANDAG

9.30-12.00 u

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?

DINSDAG

9.30-11.45 u

Koffie-inloop, Computerles  

en Dorpsbibliotheek Om de week 

16.30-20.00 u 

Gitaarles

WOENSDAG 

13.00-15.00 u

Kinder spelletjes inloopmiddag

19.00-20.00 u

3 juli Gebiedsregisseur 

(Olivier de Jong Oudraat)

DONDERDAG 

9.30-12.00 u 

Koffie-inloop en Dorpsbibliotheek

VRIJDAG 

9.00-12.00 u

Schilderles (vakantie tot september)

 

ZATERDAG 

9.30-12.00 u

Koffie-inloop en Dorpsbibliotheek  

10.00-12.00 u

1ste zaterdag v/d maand:  

Naaicafé o.l.v. Gemma Griffioen

Zelf kleding maken / herstellen

10.00-12.00 u

2de zaterdag v/d maand:  

Spreekuur kindercoach

Ans van Wijngaarden (op afspraak)

10.00-12.00 u

Repaircafé: Maandelijks, 

(blauwe bakken dag) 

dorpskamernigtevecht@gmail.com



Nieuw maar ondeugdelijk…
Zo zou je de Vechtbrug kunnen noemen. Een compleet nieuwe brug, die volledig geautomatiseerd behoord te zijn. Maar sinds de ingebruikname 

van de brug heeft hij nog geen dag zonder een brugwachter kunnen draaien. In mei was het zelfs zo erg dat op een zaterdag de brug 4 uur 

lang niet bruikbaar was voor autoverkeer…..een ramp. Sommige brugwachters moeten wennen aan het besturingssysteem wat vertraging 

veroorzaakt en zelfs verkeersgevaarlijke situaties oplevert. Een avond bleven de slagbomen halfopen aan 1 kant van de weg en het verkeer 

moest gewoon doorrijden omdat de dienstdoende persoon de bediening niet begreep. Wanneer de brug functioneert naar behoren is niet 

duidelijk. Brugwachters hebben aangegeven dat het nog wel even kan duren voordat alles werkt zoals het hoort. Geduld is het devies. 
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Al jaren wordt er samengewerkt door 

agrariërs en natuurbeheerders om de 

vogelstand en diversiteit op peil te houden.  

In april 2018 en 2019 heeft NHZ agrarisch 

collectief een vogel telling gehouden in de 

Aetsveldse polder.  Misschien niet direct door 

iedereen waar te nemen als je erlangs fietst 

of loopt maar er is dit jaar een groeiende 

diversiteit en aantallen vogels waargenomen. 

In het overzicht van de polder zie je welke 

vogels er zijn en waar ze zijn waargenomen. 

(bovenaan Aetsveld, onderaan Zwaanwijck). 

De lepelaars bij de fietsbrug zijn duidelijk 

niet gespot in de Aetsveldse polder.

Positieve 
vogelgeluiden

Druk in de weer
In de februari-editie van Sleutel2000 schreven we al over de mogelijkheid voor 

inwoners van Stichtse Vecht om onderhoud en beheer van een stuk groen over 

te nemen van de gemeente. Inmiddels is het bijna zomer en begint een en ander 

te bloeien. Inmiddels is een aantal bewoners (niet allemaal op de foto) van Vecht 

en Gein en Petersburg al druk in de weer geweest met schoffelen en onkruid 

wieden. Alles op Vecht en Gein staat er weer goed bij!

Heeft u zelf ook een goed initiatief, meldt u zich dan aan via Kleurrijkbuiten.nl



Het is altijd zo’n leuk gezicht als er, 

na een periode van grote spanning 

bij zowel ouders als kinderen, weer 

vlaggen met rugzakken aan de huizen 

in het dorp hangen. Want dat betekent 

dat de meeste van onze middelbare 

scholieren zijn geslaagd!  Gelukkig 

hebben we er al heel veel gezien 

en we willen ze allemaal van harte 

feliciteren. Een aangezien we er altijd 

wel eentje vergeten, bij voorbaat onze 

excuses. Dus….. Bente Langendoen, 

Boaz Diepman, Annick Seldenrijk, Lou 

Selders, Jip Ong, Quinten Costello, 

Marijke Jonkhart, Berend Zuidberg, 

Julie Zuidberg, Tamara Hardwick, Marte 

van der Hoogt, Timo Soede en alle 

anderen VAN HARTE GEFELICITEERD!

Geslaagd!

Schatzoeken
Van 17 tot en met 19 juli organiseert de Kerk 

van Nigtevecht de Vakantie Bijbeldagen met 

diverse activiteiten waaronder “Schatzoeken 

in Nigtevecht” Iedereen van groep 1/8 is 

welkom en het is geheel gratis. Verzamelen 

om 10.00 uur in het dorpshuis en het duurt 

tot 12.15 uur. Kom je ook?

Hij woonde als zoon van de kolenboer op 

de Dorpsstraat, bij waar later Moby’s Café 

gevestigd zou worden. Als jongen altijd 

in voor kattenkwaad. Inmiddels woont 

Martin elders.

Martin, hoe is het met je? Supergoed, het 

gaat heel erg goed met mij!

Waar ben je tegenwoordig te vinden en 

hoe is het leven daar? Toen ik 13 was, 

is mijn vader gestopt met de kolenzaak 

en zijn we het dorp uit getrokken. Dat is 

alweer 44 jaar geleden. Eerst zijn we naar 

Bovenkarspel gegaan, daarna al weer snel 

naar Loenersloot. In ‘87 ben ik getrouwd 

en sindsdien woon ik in Loenen a/d Vecht, 

met veel plezier. Heerlijk is de natuur om 

ons heen. Het is allemaal heel dichtbij, de 

mensen zien het alleen niet altijd meer. Je 

kunt er zo voor op de fiets stappen. Ook 

heb ik een zeilbootje, het is mooi op de 

Loosdrechtse/Vinkeveense plassen. Het is 

altijd weer een verrassing. Zogezegd woon 

ik dus sinds ‘87 met mijn vrouw in Loenen 

a/d Vecht. We hebben twee zoons, waarvan 

er nu 1 tijdelijk als barbier werkt in Vietnam 

en de ander als installatiemonteur voor 

de firma van Lindenberg. Vroeger heb 

ik na mijn diensttijd nog een aantal jaar 

voor de firma Meijer gewerkt, schoeiingen 

aanbrengen en sluisdeuren vervangen. 

Later ben ik de autoindustrie in gerold, de 

laatste dertig jaar ervan in de sales. Sinds 

vijf jaar werk ik nu als ZZP’er. Ik heb al 

jong technische diploma’s gehaald en ben 

het niet verleerd. Ik bied mezelf nu aan als 

allround dienstverlener en dat gaat er goed. 

Onderhoud, restauraties, schilderklussen, je 

kunt het zo gek niet bedenken.

Verlang je stiekem nooit terug naar 

ons mooie dorp? Wel naar de tijd met 

mijn jeugdvrienden. Jongens als Alfred 

Kersbergen en Henk Otten. Mooie tijden 

waren dat, achterin de wagen van meneer 

Vonk naar DOB toe. Verder ben ik teveel 

gewend aan Loenen om er ooit terug te 

keren. Dat neemt niet weg dat ik er nog 

geregeld kom, bij mijn zus en moeder kom 

ik regelmatig over de vloer.

Hoe is het eigenlijk met... 
Martin van der Steen?
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 24 augustus 2019
Verschijningsdatum: 6 september 2019

Vraag van Rijk: Roon, toen u met ons mee 

was naar Heracles, toen vertelde u over uw 

jeugd, dat u vaak met uw vader naar Ajax 

keek. Dat was een mooi verhaal dat ik niet 

kende. Wilt u dit verhaal aan de rest van 

Nigtevecht vertellen?

Sorry Rijk, maar dat heb je verkeerd 

begrepen, ik ging wel naar Ajax maar dan 

met mijn buurjongens. ‘s Morgens eerst zelf 

voetballen bij ons clubje en s middags naar 

Ajax, speelde Ajax niet thuis dan gingen wij 

naar DWS.

Waar moeten de mensen uit het dorp je 

van kennen? 

De meeste mensen kennen mij van DOB, 

daar ben ik trainer.

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over 

jezelf vertellen? 

Ik ben op mijn vijftiende hier vanuit 

Amsterdam komen wonen. Later getrouwd 

met Cora, een echte Nigtevechtse. Samen 

hebben wij een zoon en een dochter en vijf 

kleinkinderen.

Wat houdt je bezig in het nieuws? 

Eerlijk gezegd ben ik de laatste tijd een 

beetje nieuwsmoe. Lees natuurlijk wel de 

sportkrant.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? 

Dat is thuis met mijn vrouw en kinderen. En 

in de volkstuin, daar ben ik ook graag.

Als je één dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan 

doen? 

Ik zou als eerste drempels in de 

Raadhuisstraat neerleggen, omdat daar 

nog steeds te hard wordt gereden en 

zeker niet alleen door jonge mensen. 

Vervolgens zou ik het stuk grond tegenover 

het oude gemeentehuis, tussen de Jhr 

Huydecoperstraat en de Raadhuisstraat, 

dat er nu verwaarloosd bij ligt, een mooier 

aanzicht geven in de vorm van een park 

met wat tafels en banken zodat de mensen 

die ons dorp in rijden even kunnen zitten 

met een boterham en zich welkom voelen 

in ons dorp.

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en 

waarom? 

Aan Sabine Willig.

Welke vraag wil je die persoon graag 

stellen?

Ik ben met regelmaat op de boerderij van 

Joost en Sabine te vinden en heb deze 

mensen beter leren kennen, het mooie 

is hoe ze in het leven staan, met name 

Sabine. Zij staat voor iedereen en alles 

klaar, ondanks alle drukte op de boerderij. 

Ik heb geen vraag voor haar, maar ik 

vind dat zij een keer in de aandacht mag 

staan. Vandaar Sabine, de achterklap is de 

volgende keer voor jou.

Achterklap: Ronald Walraven  
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Redactie
Pieter Tammens       06-13880005
Rob Thijssen               25 2624
Annelieke Sijbesma               25 3030
Freda Bekker              25 4750
Kasper Rensenbrink       06-36105866
Rens Ulijn        06-21702215
E-mail: info@sleutel2000.nl

Opmaak en vormgeving
Ursula Stroeken       06-42413331
Druk
Postfly - Amsterdam Zuidoost

Met dank aan de sponsors:
• ALLSAFE Mini Opslag • Compromis Tankvaart 
BV • Gebr. Dalmulder Infra • EDM Media •  
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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

Sleuteltje
OPROEP 

 

De Wuta zoekt een professionele 

penningmeester, lid van het 

bestuur (0,175 fte). 

Reacties naar wutawbc@xs4all.nl. 

Voor vragen kunt u bellen  

met het kantoor van Wuta: 

0294 253 354, of met  

Jonathan Barth: 06-26364315.
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