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Zonovergoten
muziekfestijn aan de Vecht
We moesten er twee jaar op wachten, maar de zesde editie van
Muziekfestival Nigtevecht was het wachten meer dan waard.
Met een stralend blauwe hemel, tropische temperaturen en een
gevarieerd affiche stonden alle seinen op groen. Na dit succes leeft
bij de Nigtevechters maar 1 vraag: waarom doen we dit niet elk jaar?
‘ I can’t get no!! Satifsfaction!’. Het loopt tegen een uur ’s nachts
als souldiva Shirma Rouse haar set naar een kolkend hoogtepunt
brengt met een soulversie van de monsterhit van The Rolling Stones.
Begeleid door de ongenadig lekker spelende band The Royals van
de Nigtevechtse frontman Koen Brouwer, danst de menigte zich luid
meezingend naar het einde van de show. Rouse imponeert met haar
ongelooflijk krachtige stem, perfecte timing en stevige uitstraling. Na
dit hoogtepunt mag DJ Rao deze succesvolle editie afsluiten.

PRESTATIE VAN FORMAAT
Nigtevecht mag trots zijn dat het met de inzet van lokaal en
professioneel talent een gratis evenement weet neer te zetten waar
een tien keer zo grote plaats trots op zou zijn. Het concept waarbij
de lokale acts hun eigen publiek meenemen dat daarna getrakteerd
wordt op een serie grote namen, staat als een huis. Ook dit jaar wordt

het publiek opgewarmd door het Leerorkest van basisschoolleerlingen
van basisscholen De Flambouw en De Tweemaster en het Nigtevechts
gelegenheidskoor. Orkest en koor hebben een grote schare fans
meegenomen waardoor het veldje bij het pontje aan de Vecht meteen
goed gevuld is. Tussen de acts door zwepen de veertig muzikanten
van de AMF Jazzband uit Groningen het publiek op met vrolijke
Dixieland Jazz. De muzikanten van de band die begin jaren tachtig
werd opgericht en sindsdien jaarlijks aangevuld wordt met nieuwe
studenten, vierden hun jaarlijkse reünie in Nigtevecht. Het dorp mag
inmiddels twee oud-bandleden tot haar inwoners rekenen.
NIEUWE GENERATIE
De programmering was dit jaar voor het eerst in handen van zanger,
ondernemer en eventorganisator Koen Brouwer. Door zijn grote
netwerk in de muziekwereld wist hij zangeressen Krystl en Shirma
Rouse naar Nigtevecht te halen. Hij begeleidde de diva’s met zijn eigen
band The Royals waarmee hij zelf ook een set speelde. Brouwer nam
de programmering dit jaar over van de Nigtevechtse jazzgrootheid
Michiel Borstlap, die het festival de vijf edities hiervoor een grote
dienst bewees door de programmering voor zijn rekening te nemen.
In Brouwer heeft hij een waardig opvolger gevonden en lijkt het
festival klaar voor hopelijk nog vele prachtige edities.
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Jammen aan de Vecht
is terug!
Muzikanten opgelet! Het is weer herfst, dus dat betekent dat het jamseizoen weer voor de
deur staat! Het is de bedoeling dat we deze herfst en winter weer vier zondagmiddagen
los gaan met twee jazz- en twee rocksessies. De allereerste editie staat gepland op zondag
27 oktober vanaf 15:00 uur bij Eetcafé No. 100 in de Dorpsstraat. De band De Locals, bekend
van de laatste editie van het Nigtevechtse muziekfestival, zal de sessie openen, waarna het
podium toegankelijk is voor iedereen die graag eens stukje wil zingen of spelen. Het beloven
dus weer vier gezellige, muzikale zondagmiddagen te worden bij Alfred in de kroeg!
Wil je meer weten over de andere data of de nummers die gespeeld zullen worden, houd
dan de Facebookpagina ‘Jammen aan de Vecht’ in de gaten!

Beschuit
met muisjes

Ook al was u er zelf ook bij..
toch nog even een kleine impressie

Roos de Bruin,
geboren op
13 juli 2019,
dochter van
Rick en Anouk

First Lego League
Voor de derde keer doen de kinderen van
de CBS De Flambouw mee aan de First
Lego League, een internationale wedstrijd
gebaseerd op Lego voor leerlingen van
8-14 jaar.
Bij de eerste twee edities van dit evenement
wisten de leerlingen al mooie prijzen in
de wacht te slepen, zo wonnen ze het
eerste jaar de mediaprijs en vorig jaar de
samenwerkingsprijs.
Binnen de First Lego League draait het
om het bouwen van een robot die allerlei
missies uitvoert. Kinderen leren tijdens de
lessen programmeren en creatief denken.
Ze leren ook dat je door te proberen, door
te luisteren naar elkaar en door elkaar te
helpen meer kunt dan alleen. Juist het tegen
problemen aan lopen, die met elkaar delen,
er over nadenken en sparren met elkaar is
goed voor het leren van de volgende stap.
Naast de robotmissie doen de leerlingen ook
onderzoek, Dit jaar is het thema City Shapers
en wordt de leerlingen gevraagd steden,
dorpen en plaatsen te bouwen op weg naar
een duurzamere toekomst.

Inspiratie hiervoor kunnen ze op doen
tijdens de lessen verzorgd door de eigen
leerkracht en gastdocenten, maar ook op
internet, door het bekijken van filmpjes en
het deelnemen aan groepen op social media
waar andere deelnemer hun ervaringen
en problemen delen. Daarnaast krijgen ze
een les coderen die verzorgd wordt door
Cloudwise tijdens de codeweek.
Tijdens dit project, waar elk kind aan mee
kan doen, omdat het zo breed ingezet wordt,
wordt een sterk beroep gedaan op ieders
creativiteit, samenwerken, presenteren en
uitwerken en verbeelden van de ideeën. Zo
werken ze allemaal op hun eigen niveau
samen aan een sterkere en duurzamere
toekomst en ervaren we dat ieder nodig is
bij het realiseren ervan, ongeacht je denken werkniveau.
Een mooi en leerzaam project dus dat
afgelopen week gestart is. De wedstrijd is
op 29 november in Amersfoort. Tot die tijd
wordt er in de school dus hard gewerkt aan
dit project. Nieuwsgierig? Kom vooral eens
langs om de bouw te volgen.

Foto’s met dank aan Roos Korthals Altes

Boaz Coster,
geboren op 1 juli 2019,
zoon van Crista Sterk
en Steven Coster

Amber Kampman,
geboren op
11 augustus 2019,
dochter van
Geertjan en Cindy

Eva Koningen,
geboren op
2 september 2019,
dochter van
Jonathan en Demi
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Dorpskamerproject bijenhotels
maken en installeren
Het gaat slecht met de insecten in
Nederland en omringende landen. Ook
met de wilde bijen gaat het erg slecht. Van
de 330 Nederlandse soorten staan er 181
(55%) op de Rode Lijst. De oorzaken zijn
divers: verandering van het landschap door
intensivering van de landbouw, het gebruik
van bestrijdingsmiddelen in de landbouw als
ook door particulieren, de verstening van de
leefomgeving (betegelde tuinen) en foutief
beheer van bermen en openbaar groen (te
vaak/op ongewenste tijdstippen maaien en
snoeien, klepelen i.p.v. maaien en afvoeren).
Met name de achteruitgang van de wilde
bijen is zorgelijk, omdat daarmee de
voortplanting van de meeste bloemplanten
en de vruchtzetting van een groot aantal
fruit- en groentegewassen in gevaar komt.
Voor de productie van een deel van de fruiten groentegewassen kunnen weliswaar ook
honingbijen ingezet worden, maar met de
honingbijen gaat het ook slecht.
De meeste Nederlandse bijen zijn solitair
levend: een vrouwtje brengt voedsel
(stuifmeel) in een broedruimte en legt
daarop een ei, waarna die broedruimte
(cel) afgesloten wordt en het proces in een
volgende cel herhaald wordt. Een beperkt

aantal Nederlandse bijensoorten leeft in
een sociaal verband, een kolonie. Dit zijn
de hommels (29 soorten) en de honingbij.
De welbekende honingbij wordt door
imkers in nestkasten gehouden. Zonder die
hulp kan de honingbij in Nederland niet
of nauwelijks overleven. De meerderheid
van de Nederlandse bijen nestelt in de
grond. Het is lastig voor deze soorten
ondersteunende maatregelen te nemen,
anders dan het beschermen (niet-verstoren)
van hun nestplaatsen. Voor de bovengronds
nestelende soorten kunnen we meer doen.
Zij nestelen namelijk in holle ruimtes en die
kunnen we hen bieden in een zogenaamd
bijenhotel. Een goed bijenhotel bevat
houtblokken en stenen met boorgaten
van verschillende diameter (4 tot 8 mm)
als ook bamboe- en rietstengels. Meerdere
soorten solitaire bijen maken daarin hun
broedruimtes. Met een bijenhotel kunnen
we ook enkele ondergronds nestelende
soort van dienst zijn. Met een blok klei met
daarin voorgeprikte, horizontale gangen
kunnen we o.a. de gewone sachembij
uitstekend helpen.
Vanuit de Dorpskamer (Patty Weber) is het
initiatief ontstaan om met de leerlingen
van de beide basisscholen (groep 7 en 8)

De Soos in Nigtevecht gaat
dinsdag 1 Oktober weer beginnen

bijenhotels te gaan maken. Deze bijenhotels
hebben de leerlingen mee naar huis genomen.
Daarnaast zijn nog extra bijenhotels gemaakt
en verkocht ten behoeve van KIKA. Al met al
wel 80 bijenhotels. Kortom, Nigtevecht staat
nu vol met bijenhotels en vele hotelbezitters
hebben al met eigen ogen de activiteit van
de bijen kunnen zien en daaraan plezier
beleefd.

Elke dinsdag van 14.30 tot 16.30 in ons Dorpshuis
U bent van harte welkom om met elkaar gezellig te kaarten,
biljarten, een spelletje te spelen of gewoon gezellig bij te praten.
Tot dinsdag !!!
Meer informatie ?
Joyce Heeren 06-53286981
Joke Spronk 06-29209333

Ook op het terrein van de voedselplanten
(leveranciers van nectar en stuifmeel) is nog
veel winst te behalen. De reeds in Nigtevecht
ingezaaide bijenlinten en ingegraven bollen
vormen een kleine aanzet tot het maken van
een bloemrijkere leefomgeving, maar dat is bij
lange na nog niet genoeg om de neergaande
trend in insectenaantallen te keren. Daarom
roepen we iedereen op nog eens kritisch
naar de eigen tuin te kijken: kunnen er nog
wat stenen uit en bij- en vlindervriendelijke
vaste planten en struiken erin? Daarnaast,
stimuleer beheerders van bermen en
openbaar groen (o.a. de gemeente) om om
te schakelen naar insectenvriendelijk beheer.
En kies voor landbouwproducten van boeren
die insectvriendelijke maatregelen nemen.

Sandra’s Discoshape,
bewegen is een feest!
DISCOSHAPE is bodyshape op discomuziek,
waarbij vooral het plezier van bewegen op
die heerlijke muziek voorop staat. Meezingen
mag, maar hoeft niet …
Na een warming up met verschillende, niet
al te ingewikkelde pasjes, doen we een
aantal spierverstevigende oefeningen met
behulp van dumbells, ballen, dynabands,
steps, etc, afgewisseld met oefeningen om
het uithoudingsvermogen te vergroten. We
sluiten af met een korte cooling down. Je
hebt zelf de regie in handen. Je kunt het zo
licht/zwaar maken als je zelf wilt. Iedereen
die van disco houdt en wil bewegen is van
harte welkom.

Adriaan van Doorn
(mede namens Patty Weber)

Nigtevecht prominent
in het nieuws vanwege
moord op politicus

Waar is dat feestje?
• Dorpshuis Nigtevecht,
Jonkheer Huydecoperstraat 1
• Vanuit Weesp (afhankelijk van waar je
woont) maximaal 5-10 minuten met de
auto. Geen auto? Geen nood! Er is vast
wel iemand met wie je kunt meerijden.

Iedereen meldde het. Zowel de landelijke NOS, Hart van Nederland van SBS, RTL als de
landelijke- en regionale kranten. De Telegraaf als eerste toen er een lichaam gevonden
werd in het Amsterdam Rijnkanaal.

Wanneer is dat feestje?
• Van woensdag 2 oktober 2019
tot en met 1 april 2020

Het betrof Festim Lato, een van oplichting beschuldigde Albanees. Hij had in het Gelderse
dorp Afferden een eigen leger. ‘Zowel de gemeente, politie als het Openbaar Ministerie wist
van de militaire activiteiten in het land van Maas en Waal. Maar niemand greep in’, aldus het
bericht in de Telegraaf van afgelopen juli. Het privéleger werd vaak in het openbaar gezien
in Gelderland. Tijdens de viering van de onafhankelijkheidsdag van Albanië was er zelfs een
heuse militaire parade in Afferden, waar Festim Lato woonde. Lato was de zelfbenoemde
president van Chameria, een regio tussen Albanië en Griekenland die voor onafhankelijkheid
strijdt. Hij werd postuum beschuldigd van oplichting door meerdere slachtoffers en
voormalige zakenpartners die naar eigen zeggen voor miljoenen zijn gedupeerd.

De maanden april t/m september zijn vaak
rommelig in verband met vakanties. En over
het algemeen gaan mensen, zodra het kan,
liever buiten bewegen, dus vandaar dat ik
ervoor kies om alleen in de wintermaanden
lessen aan te bieden.
Hoe laat is dat wekelijkse feestje?
• Van 19.45 tot 20.45 u

Zo was ons Dorp in de zomer even wereldnieuws.
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Voor wie is dat feestje?
• Voor iedereen van 18 t/m 80 jaar die het
nuttige (bewegen) met het aangename
(fijne muziek) wil verenigen. Voor iedereen
die misschien niet zo’n zin heeft om
te sporten, maar wel van bewegen op
discomuziek houdt en dan toch zomaar
2 vliegen in 1 klap slaat.
Wat kost dat feestje?
• De contributie voor een half jaar (25 lessen) =
€ 150 euro Dat komt neer op 6 euro per les.
• Deze 150 euro betaal je voor aanvang van
het seizoen.
• Wanneer iemand zich later (na een proefles)
inschrijft wordt de contributie naar rato
berekend.
Proeffeestje?
• Heb je er misschien wel eens over gehoord,
maar nog nooit een les meegedaan en wil
je een keer kijken of je het leuk vindt? Bij
voldoende belangstelling organiseer ik op
25 september een gratis proefles.
• Neem gerust een vriendin, (schoon)zus,
collega, vage kennis, buurvrouw, moeder
of dochter mee. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd.
Doe mee!
Ik hoop dat je een keertje wilt komen
meedoen om te ervaren of SANDRA’S
DISCOSHAPE iets voor jou is … maar ja,
wie houdt er nou niet van een feestje?!
Hartelijke groet,
Sandra van der Spruit
06–21686906

Dorpskamer
weekagenda
MAANDAG
9.30-12.00 u
Koffie-inloop en dorpsbibliotheek
DINSDAG
9.30-11.45 u
Koffie-inloop, dorpsbibliotheek
en computerles om de week

WOENSDAG
13.00-15.00 u
Kinderspelletjes inloopmiddag
DONDERDAG
9.30-12.00 u
Koffie-inloop en dorpsbibliotheek
VRIJDAG
9.00-12.00 u
Schilderles door Marieke van Dijk
ZATERDAG
9.30-12.00 u
Koffie-inloop en dorpsbibliotheek
10.00-12.00 u
1e zaterdag v/d maand:
Naaicafé o.l.v. Gemma Griffioen
Zelf kleding maken / herstellen
10.00-12.00 u
2e zaterdag v/d maand:
Spreekuur kindercoach
Ans van Wijngaarden (op afspraak)
10.00-12.00 u
Repaircafé: Maandelijks
(blauwe bakken dag)
OVERIGE ACTIVITEITEN
Contactpersonen
Inloopspreekuur gebiedsregiseur:
(publicatie volgt)
Schilderles: Marieke v. Dijk,
DijkMarieke32@gmail.com
IEDERE 1E WOENSDAG V.D. MAAND
(afwisselend ’s ochtend of ’s avonds)
dorpskamernigtevecht@gmail.com

Nieuwe directeur
voor De Tweemaster
Bij OBS De Tweemaster was het wel even spannend toen eind mei
bekend werd dat locatiedirecteur Nick Homan een nieuwe baan had
gevonden bij een basisschool in Hilversum en ook juf Sharon van
groep 3-4 een overstap aankondigde naar diezelfde school. Twee
gewaardeerde vaste waarden van het Tweemaster-team moesten op
korte termijn vervangen worden. Gelukkig heeft het schoolbestuur
adequaat gehandeld en is er in een zeer krappe arbeidsmarkt succesvol
gezocht naar vervanging. Inmiddels is Remko van der Heijden begonnen
als opvolger van Nick en is juf Sharon vervangen door juf Rianne.
COMBINATIE VAN GROEP 2-3
Juf Rianne staat voor groep 2-3, een nieuwe combinatieklas die is
gevormd omdat er dit schooljaar relatief veel kinderen zijn in groep
1 en groep 4 bij de Tweemaster maar uit 1 leerling bestaat. Door de
oudste kleuters van groep 2 aan groep 3 toe te voegen, zijn er nu twee
ongeveer even grote groepen. De ene leerling uit groep 4 zit samen
met groep 5-6.

Hoe is het eigenlijk met...

KIDS
KLEDING
BEURS

Alex Zwart?

ER IS
SPEELGOOOK
ED!

Was een rots in de branding achterin bij
het eerste elftal van v.v. D.O.B. in het
kampioensjaar '04-'05. Haren altijd halflang
in de nek, biertje in de hand. Inmiddels
woont Alex elders.

ZATERDAG
12 OKTOBER 2019
12–14 UUR

Dorpskamer op zoek naar jou!
affiche KKB-2019_d.indd 2

Alex, hoe is het met je? Ja, lekker!
Waar ben je tegenwoordig te vinden en hoe
is het leven? Ik heb altijd met veel plezier
in Nigtevecht gewoond. Dat was ook mijn
thuisbasis voor de Hotelschool die ik in Den
Haag heb gevolgd. Vijf jaar geleden ben ik
verhuisd naar Bali om daar met een aantal
business partners een eigen hostel op te
zetten. Inmiddels is Layday Surf Hostel de
grootste van Canggu en bouwen we aan de
tweede die ook zal komen In Canggu, en

een derde in Uluwatu. Toeristen bezoeken
Canggu om te surfen, maar vooral ook om
te feesten en dat kan prima bij ons.
Het leven op Bali is heel erg fijn, prachtige
natuur, het eten is geweldig, continu
mensen van over de hele wereld die langs
komen en vooral de lokale cultuur die
gekenmerkt wordt door vriendelijkheid.
Verlang je stiekem nooit terug naar ons
mooie dorp? Ik mis Nederland niet heel erg,
maar af en toe mis ik wel de gemoedelijkheid
in Nigtevecht en bij D.O.B. Als ik terug kom
voelt het altijd als thuiskomen. Het voelt
vooral als vakantie in eigen land als ik terug
ben. De Klompweg is ook zeer mooi, ik
waardeer het meer nu ik er maar een paar
keer per jaar ben.

06-09-19 14:45

De Dorpskamer is op zoek naar dorpsgenoten die onze mooie Dorpskamer willen gebruiken. We zoeken
mensen die in het dorp een bridgeclubje willen beginnen, een yoga-avondje willen houden, een knutsel/
breimiddag, of een cursus Spaans voor beginners! Het kan allemaal, maar wel voor en door Nigtevechters!
Heb je ideeën/interesse? Neem contact of kom langs in de Dorpskamer!
06-22541127 Jeannette Sijbesma.

Vechtbrug onder de loep
Na een moeizame start schijnt de Vechtbrug
haar ritme gevonden te hebben. Werden
we het afgelopen half jaar nog al eens
verrast door een brug in open stand voor
soms meerdere uren, nu zijn de nukken
wel verdwenen. Evenals de interim
brugwachters die de jonge adolescente brug
met haar even eigenwijze slagbomen in het
gareel moesten houden. Hij doet het nu
dus… Maar zijn de dorpelingen er helemaal
blij mee? De Sleutel redactie heeft het hier
en daar gevraagd aan de Nigtevechters en
zoals het een ambitieus dorp als Nigtevecht
betaamt: het kan altijd beter.

Gewoon
genieten
De laatste weken heeft familie Zwaan veel
bekijks rond de plassen bij de Fietsbrug en bij
de Geitenkamp. Een vruchtbaar jaar voor het
zwanenkoppel, met maar liefst acht volgroeide
jongen. Een gemiddeld zwanennest brengt
zo’n zes jongen op de wereld.

Uit de rondvraag zijn drie voorstellen
gekomen voor de brugbeheerder Waternet.
• Vaste openingstijden voor pleziervaart.
Het is vele geïnterviewden opgevallen
dat het aantal huurbootjes van le Boat
uit Vinkeveen explosief is toegenomen.
Uiteraard willen deze huurders ook van
de Vecht genieten, net zoals wij dat
doen. De vraag die men zich echter stelt

Wandelaars en fietsers stoppen om de
zwanenpracht te bekijken of te fotograferen.
Het is een imponerend gezicht wanneer de
10-13kg zware vogels elegant achter elkaar
over het water glijden. De witte vader voor
met daartussen de acht grijze jonkies. De
wit gevederde moeder bewaakt de achterste
gelederen. Gewoon genieten.
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is of de brug direct voor elke passerende
plezierboot moet opengaan. Het zou ook
kunnen dat de brug twee tot vier keer per
uur draait om de pleziervaarders erdoor te
laten. Nu kan het voor komen dat de brug
drie keer in een kwartier opengaat.
• Beperking in de spitsuren. Indien de
openingstijden toch worden gereguleerd,
dan is het een kleine stap om de te zorgen
dat de bruggen in het de spitsuren minder
of helemaal niet draaien voor pleziervaart.
• Vlottere slagbomen. Of het bewust is
of een softwarefout, af en toe lijkt het
een eeuwigheid te duren voordat de
slagbomen open gaan. Nadat het brugdek
is gedaald, kan het soms lager dan een
minuut duren voordat dat de slagbomen
open zijn. Menig Nigtevecht zou het
prettig vinden als dat wat rapper verloopt.
De algemene teneur van de deelnemers is
dat men blij is dat de brug weer vernieuwd
maar dat een dichte brug prettiger is dan
een open brug (vanaf land gezien!)

Achterklap: Sabine Willig
En daarnaast van de boerderij aan de
Vreelandseweg, veel mensen staan even stil
bij het stukje grond voor de boerderij, om
even naar de beesten te kijken.

Sabine, in de achterklap van Ronald Walraven
hebben we kunnen lezen dat je een druk
bestaan leidt op de boerderij. Waar houdt je
je graag mee bezig, als alle werkzaamheden
op de boerderij achter de rug zijn?
Goeie vraag. Doordat een boerenbedrijf
en privé door elkaar heen lopen is het voor
mij best moeilijk om een balans te vinden in
werk en vrije tijd. Maar ik sta graag langs de
paardenbak naar mijn twee meiden te kijken
om ze te helpen met de paarden. Of langs
de voetballijn om naar Thomas te kijken. Na
jarenlang met heel veel plezier bij D.O.B. te
hebben gespeeld, is hij nu gaan voetballen
in Weesp.
Daarnaast deel ik met Lucas de liefde voor
het hobby/klein vee. We hebben samen
Toggenburger geiten, kippen, parelhoenders
en bonte schapen. Daar gaat ongemerkt heel
wat tijd inzitten!
En als er nog wat tijd overblijft vindt ik
het heerlijk om de fiets te pakken of te
relaxen voor de tv. Een programma als De
opvolger, Boer zoekt vrouw of Chateau
Meiland vind ik lekker ontspannend om te
zien. Daarnaast vind ik het fijn om in en om
het huis te klussen, en in het voorjaar naar
een kwekerij te rijden om mooie planten te
gaan halen.
Waar moeten de mensen uit het dorp je van
kennen?
Ik denk dat de meeste mensen mij kennen
van het schoolplein, onze vier kinderen
hebben op de Flambouw gezeten, inmiddels
gaat alleen Lucas nog naar de Flambouw.

Ik zou het leuk vinden als de oeverzijde aan
het begin van de Vreelandseweg opgeknapt
zou worden, en als er op de plek van de haven
van voorheen Lengers een kleinschalige
horeca gelegenheid zou komen.

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over
jezelf vertellen?
Ik kom oorspronkelijk uit Loenen aan de
Vecht. Ik heb de opleiding logopedie in
Amsterdam afgerond, na een aantal jaar als
logopediste werkzaam te zijn geweest ben
ik nu thuis op de boerderij werkzaam, en
verhuur ik een chalet aan de Vecht.
Inmiddels al 19 jaar met Joost getrouwd en
samen hebben we 4 kinderen.

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze
vragen de volgende keer stellen en waarom?
Aan Sjaak van Roemburg. Hij is zestig jaar
geleden geboren en was daarmee de 1000ste
inwoner van Nigtevecht. Het leven van een
schipper lijkt wel een beetje op dat van een
veehouder, geen negen tot vijf baan. Ik vind
de schepen altijd zo indrukwekkend als je op
de brug staat en ze onder je door varen.

Wanneer we op vakantie gaan ga ik graag

Welke vraag wil je die persoon graag stellen?

naar Terschelling, dat is mijn favoriete eiland.

Sjaak, kun je ons vertellen hoe een dag op
het schip er uitziet? En hebben jullie dit jaar
last gehad van het warme weer en de daarbij
horende droogte?

Sinds juli dit jaar zijn we begonnen met de
koeien te melken met een melkrobot. Voor de
koeien en voor ons een enorme ontwikkeling
waar we heel blij mee zijn.
Wat houdt je bezig in het nieuws?
Het is de laatste tijd niet leuk voor een
veehouder om televisie te kijken of de
krant te lezen. De agrarische sector wordt
weggezet als de grote boosdoener in het
klimaat probleem. En dat terwijl juist de
agrarische sector al heel lang bezig is met
ontwikkelingen en innovaties op gebied van
duurzaamheid en klimaat.
Dat doet pijn omdat wij met hart en ziel onze
beesten zeven dagen in de week verzorgen
en het landschap beheren. Dagelijks hebben
we als sector met regels van de overheid
te maken die niet altijd ergens toe leiden.
Dat maakt ons mooie werk niet altijd even
makkelijk.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Bovenop de fietsbrug kijkend over het kanaal
en het weiland met in de verte de Vecht en de
molen. Als de koeien er dan ook nog lopen is
voor mij het plaatje compleet.
Als je één dag burgemeester van Nigtevecht
zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan doen?
Dat is de situatie om en rond de ophaalbrug
over de Vecht. De verkeerssituatie is er
wat mij betreft niet veiliger op geworden,
niemand lijkt te weten wie er voorrang heeft.
Daarnaast is de snelheid van het open en
dicht gaan van de brug er ook niet beter op
geworden.
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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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