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Vrijwilligers Nigtevechts cabaret
uitgeroepen tot vrijwilligers van het jaar
De vrijwilligers van het Nigtevechste cabaret
zijn uitgeroepen tot vrijwilligersgroep van het
jaar van de Gemeente Stichtse Vecht. Op het
jaarlijkse vrijwilligersfeest op vrijdag 22november
in de aula van Broklede in Breukelen mocht Ben
Goes, namens de groep, een kunstwerk en een
oorkonde in ontvangst nemen. Met de feestavond
wil het college de vele vrijwilligers bedanken voor
hun enorme inzet voor de lokale gemeenschap.
Wethouder Hetty Veneklaas: “Vrijwilligers maken
het leven van heel veel mensen echt leuker”.
Een breed samengestelde en onafhankelijke
jury
beoordeelde
de
voordrachten.
De
vrijwilligersgroep is actief op vele fronten: het
opbouwen en afbouwen van de gymzaal naar
theaterzaal vice versa, de kaartcontrole, varen
van de pont op de cabaretavonden, en advies
over de programmering. Een zeer noodzakelijke
waardering en aandacht voor deze groep die sinds
2 december 2000 al twintig seizoenen lang meer
dan 100 voorstellingen mogelijk heeft gemaakt! In
totaal zijn er ongeveer 15 vrijwilligers betrokken.
Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds zeer welkom!
Aanmelden kan via cabaret-nigtevecht.nl en
telefonisch bij Ben Goes op 0294-252506.

Nieuwjaarswensen aan uw deur
Fenne en Loek, de bezorgers van de Sleutel2000, komen een
persoonlijke nieuwjaarswens afleveren bij u aan de deur. Een
traditionele wens die wij jaarlijks koppelen aan een goed doel. De
Hersenstichting zal dit jaar meeprofiteren van uw ‘bezorgbedankje’
aan Fenne en Loek. Er is nog veel niet duidelijk over de werking van
de hersenen en de hersenaandoeningen die 1 op de 4 Nederlanders

overkomen. Van dementie, Parkinson, een beroerte, depressie
en migraine tot hersenletsel na een ongeluk. De Hersenstichting
investeert breed in oplossingen die hersenaandoeningen
helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Fifty-Fifty; Van uw
’bezorgbedankje’ gaat 50% naar Fenne en Loek en 50% naar de
Hersenstichting. Een mooie deal toch?
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Een decennium verder:
een terugblik 2010-2019
10 jaar geleden deden we dit ook: een terugblik schrijven over de recente Dorpshistorie.
En we doen dit jaar weer een poging. Niet een uitputtend verslag, wel interessante feiten.
Want wat heeft het afgelopen decennium ons veel gebracht. Kijken of u het nog wist…
en voor de nieuwe dorpsgenoten; zo saai is het hier niet!

Wat kwam er wel

Wat kwam er niet

• De Samenwoonschool, eindelijk! Na ongeveer
20 jaar discussie, problemen, moeilijk gedoe en
locatieproblematiek, stond ie er in oktober 2015.
Dus komend jaar alweer 5 jaar!
• Kinderopvang: ja echt, in 2009 hadden we nog een
tijdelijke kinderopvanglocatie. In een bouwkeet. Met
de samenwoonschool kwam het er eindelijk definitief.
• Laadpalen: ook de energietransitie is niet voorbijgegaan
aan ons dorp. Overal duiken ineens laadpalen op, met of
zonder loopmat over de kabel. Meestal gewoon illegaal
ingegraven in de grond.
• De fietsbrug, ook wel de Liniebrug genoemd. In 2010
schreven we nog dat de brug er niet kwam. Op 3 augustus
2018 klonk het kanonschot en daarmee was de brug
officieel geopend.
• Toeristen! Of het nu komt door het beleid van de gemeente
Amsterdam (alle toeristen de deur uit…) of toch de
fietsbrug….we zien ze bij bosjes in de Dorpsstraat. Nog
geen bussen met Chinezen gezien. Maar wie weet wat
de komende 10 jaar ons brengt.
• Nieuwbouwwoningen: aan de Raadhuisstraat zijn
prachtige huurwoningen verrezen op de oude locatie
van de openbare basisschool. Nigtevecht telt nu
177 huurwoningen.
• Een nieuwe klok op de kerktoren: maar wat voor soort
cijfers heeft de wijzerplaat nou?
• Een nieuwe gemeente: in 2011 werd Nigtevecht “lid”
van Stichtse Vecht. En daarmee mag slechts 2,5% van
de inwoners van de nieuwe gemeente zich Nigtevechter
noemen. Een enorm voorrecht!
• Nieuwe pont, met verruimde openingstijden.
En daar zijn we heel blij mee. Zeker met al die toeristen.
• Hondendrollenzakjes: we hopen dat de steeds
terugkerende artikelen in de Sleutel over deze
grootste ergernis hieraan hebben bijgedragen.
• Een viskraam. Al sinds 2013 prijkt de viskraam van
Jan Karregat op vrijdag in het dorp.

• Garsten-Noord. Een eeuwigdurend dossier. Maar geduld
is een schone zaak. Want er moeten (ondanks PFAS en
stikstof) toch nieuwe woningen bij in ons dorp. Stilstand
is achteruitgang toch?
• Kunstgras: onze voetbalvereniging voetbalt nog steeds op
gras. Menig bezoeker grapt over de kleigrond en de kluiten.
Maar: onze poldervogels zijn tenminste gezond. Want kent
u de discussie over rubbergranulaat nog? Die was overigens
in 2016.
• Een nieuw huis op de grond van Moby’s. Al meer dan
10 jaar ligt de grond van het oude Moby’s er kaal en
verlaten bij.Moby’s was overigens een feestcafé. Of zoiets.
En een tankstation. Vraagt u maar eens aan de “echte”
Nigtevechters.
• Een oplossing voor het kruispunt bij de brug.
De verkeerssituatie bij de brug is onverminderd ingewikkeld.
En vooral voor de fietsers die nog steeds de weg oprijden en
het fietspad niet kunnen vinden.
• Het fotoboekje over de recente geschiedenis van ons dorp.
Het heeft niet zo mogen zijn. Tijd haalde ons in. U heeft
altijd de oude Sleutels nog…
• Een goed werkende brug wel een nieuwe, mooiere, maar
betere…we staan nog regelmatig stil. De Geitenkamp is
afgesneden van ons dorp. Wel gezellig is de brugwachter.
Die maakt dan gewoon weer een praatje. Hij mag blijven!
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Wat is er verdwenen

Wat bleef er wel

• De kerstboom: tientallen jaren sponsorde de gemeente
een echte kerstboom in het midden van het dorp. Bij de
brandweer. En die misten we dus! Per dit jaar heeft de
brandweer mét de dorpskamer weereen boom neergezet.
• De oude schoolgebouwen: de oude gebouwtjes van
De Flambouw aan de Dorpsstraat met de bijbehorende
tuin van meneer Rodenburg, en die van de Tweemaster
zijn tegen de vlakte. Een stukje dorpsgezicht is verdwenen.
• Twee dominees: Ds. Schaap en De Winter hebben hun
beider carrières voortgezet in grotere gemeentes.
We zijn benieuwd naar de nieuwe voorganger. Want
een dominee kan hier niet gemist worden.
•’t Hummeltje, de Peuterspeelzaal. Zoveel kinderen zagen
elkaar daar voor het eerst. Vele vriendschappen zijn er
ontstaan. Jammer!
• Jan Berkoe, maar wat was het een goeie grap. De redactie
introduceerde een nieuwe dorpsgenoot. Meer dan 50
facebookvrienden kreeg deze fictieve persoon. En vele
felicitaties voor zijn verjaardag. Nog grappiger is dat Jan
Berkoe eigenlijk John “Order, Order” Bercow is (inclusief
zijn foto). Daar waren we nu niet meer mee weggekomen.
• De Straaterij een mooi initiatief van de Nieuweweg,
elk jaar een gezellige rommelmarkt. In deze tijd van de
circulaire economie is dit misschien iets om weer nieuw
leven in te blazen.

• Het café-restaurant. Zo fijn dat Het Wapen van Nigtevecht
is overgegaan in de goede handen van Alfred. Want een
dorp zonder kroeg? Dat is geen dorp!
• Overlast met oud & nieuw. Om meerdere redenen is de overlast
door vuurwerk elk jaar weer een heikel punt. Zullen we 2020
probleemloos ingaan? Alstublieft? Want de ontploffing van
de brievenbus van de huisarts begin december belooft niet veel
goeds. Medische post laten ontploffen, dat kan dus echt niet.
• Het Muziekfestival. Alweer de zesde editie vond afgelopen
jaar plaats. We hopen op heel veel meer. Door de inzet
van oude én nieuwe Nigtevechters wordt dit festival een
blijvertje, net als de Oranjeweek.
• Cabaret door inzet van Ben Goes én de vrijwilligers kent
ons dorp een Gymtheater. Een unicum.
• De maximum snelheid van 80km. Wat een discussies in
2014. Want na de verbeteringen aan de Oostkanaaldijk
had de gemeente bedacht dat we het hele traject wel
60km p/uur konden gaan rijden. DAT SCHIET DUS NIET OP!
• Openbaar vervoer maar wel met een kanttekening.
Want of de overgang naar Syntus in 2016 nou een verbetering
is geweest voor de gebruikers van de bus? In ieder geval
is ie er nog. Wel met minder bushokjes, overigens.
• De Attent/supermarkt/Spar/bakker/bloemenman/
pianostemmer: hou onze middenstand in het dorp.
Zo belangrijk voor de leefbaarheid!

En dan nog even over de Sleutel2000
Want ook die bleef (en blijft). We danken hiervoor al onze sponsors, die dit financieel voor het hele dorp mogelijk maken. En we danken
ook u. Want zonder de inbreng van nieuws uit het dorp valt er weinig te schrijven. Stuur al uw informatie naar info@sleutel2000.nl.
Dan kunnen wij u ook het komende decennium van interessante en minder interessante zaken over Nigtevecht blijven berichten.
Wij namen het afgelopen decennium afscheid van oud-redacteuren Alfred, Frans en Walter. Maar kregen er nieuwe voor in de
plaats in de vorm van Rens en Kasper. Ook wij doen aan verjonging van het personeelsbestand.
We vieren komend jaar ons 20-jarig bestaan. We kunnen nog wel een sponsor gebruiken. En niet voor het feestje, maar voor het
voortbestaan van dit dorpssuffertje. Meldt u zich met grote getalen!
Pieter, Rob, Freda, Kasper, Rens, Annelieke en Ursula wensen u een mooi 2020.
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Vul in:
enquête
over
verdwijnen
supermarkt

Kinderen CBS De Flambouw
winnen de projectprijs
First Lego League
Voor de derde keer hebben de kinderen
van de CBS De Flambouw meegedaan aan
de First Lego league, een internationale
wedstrijd gebaseerd op Lego ontwerpen en
presenteren voor leerlingen van 8-14 jaar.
Tijdens dit project werd een sterk beroep
gedaan op ieders creativiteit, samenwerken,
presenteren en uitwerken en verbeelden
van de ideeën. En met resultaat, want de
kinderen van de Flambouw hebben dit jaar
de Innovatieproject Award gewonnen.
Het idee dat hoge ogen gooide bij de jury
bestond uit het vergroenen van daken
in Nederland door daar voedsel op te
verbouwen. De kinderen hadden hun idee

uitgewerkt voor schuine en platte daken.
Het commentaar van de jury: “De kinderen
van de Flambouw hebben aangetoond
dat overbodige voedselproductie en het
transport ervan opgelost kan worden door
het verbouwen van voedsel op de vele
daken in Nederland. De publieke zoektocht
op het internet leverde een mooie website
op. Het enthousiasme straalde ervan af
tijdens de presentatie en daarmee zijn ze
de terechte winnaars van deze prijs’’.
Afgelopen week kwam directeur van
Dakmerk, Jeanine van Noordenne, naar de
Flambouw om de ideeën van de kinderen
te horen. Dit project krijgt vast een mooi
vervolg.

Taalvrijwilligers in
Nigtevecht gezocht!
In januari start de jaarlijkse basistraining voor taalvrijwilligers. In 4 dagdelen leren
taalvrijwilligers hoe je volwassenen begeleidt bij het leren van de Nederlandse taal. De training
wordt verzorgd door Elleke Radstake; een ervaren trainster, die verschillende werkvormen
gebruikt om het leren interactief te maken. De basistraining is georganiseerd vanuit het
Taalhuis Stichtse Vecht; een samenwerking van Welzijn Stichtse Vecht en de Bibliotheek AVV.
Als taalvrijwilliger zet je je 1 keer per week in om volwassenen te helpen met het verbeteren
van de Nederlandse taal. Je gaat één op één aan de slag met lesmateriaal van het Taalhuis.
Op het moment is het Taalhuis Stichtse Vecht extra op zoek naar vrijwilligers in Nigtevecht en
Loenen. Heb je interesse om taalvrijwilliger te worden? Meld je dan nu aan en doe mee met
de training! Noteer de trainingsdata vast in je agenda: woensdag 22 en 29 jan en maandag
3 en 10 februari van 19.00 - 22.00 uur. Aanmelden kan via Marjolein Borlée van Welzijn
Stichtse Vecht (m.borlee@welzijnsv.nl of via 0346-290710).

Zoals de redactie in de vorige editie van de
Sleutel al heeft aangekondigd horen we
graag uw mening over onze supermarkt.
Hoe vindt u het eigenlijk dat de winkel
dreigt te verdwijnen. Zult u de winkel
missen, of juist niet. Heeft u ideeën over
het voortbestaan? Dit vragen we aan u in
een online enquête. De uitslag zullen wij
uiteraard met u delen.
Hoe vult u deze enquete in? Ga naar
https://nl.surveymonkey.com/r/7PRCTZJ
en laat uw mening weten voor 10 januari
2020! We hopen op een hoge respons.

Ds. Arie
de Winter
zet een
nieuwe stap
Ds. Arie de Winter heeft een volgende
stap in zijn leven gezet. Hij is de
nieuwe predikant geworden in de
Marktpleinkerk van de Protestantse
gemeente Hoofddorp. Wij wensen
hem en zijn gezin alle goeds, geluk en
gezondheid voor de toekomst. Maar we
laten hem niet zo maar gaan zonder een
gedegen afscheidsinterview over zijn
tijd hier in Nigtevecht. In de eerste Sleutel
2000 van het nieuwe jaar blikken wij
samen met hem terug vanuit Hoofddorp.
Zijn wens alvast voor nu: ‘De Kerstnachtdienst van Nigtevecht is een
juweeltje. Die avond vond ik elk jaar
de Dorpskerk op zijn mooist. Cantorij,
kerstliederen zingen met koperensemble
en een joekel van een boom. Je kent
iedereen en er zijn kroonluchters met
echte brandende kaarsen. Of je nu heelminder-niet gelovig bent: die avond
ontroert je. Ik wens iedere Nigtevechter
de gelegenheid toe om er heen te gaan.’
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Kerstmarkt groot succes
Wat een opkomst voor de Kerstmarkt van de Dorpskamer en het Dorpshuis, en wat een gezelligheid!
De kerstartikelen, het lekkers, de sieraden & kleding en tweedehands producten vonden gretig aftrek. Maar het mooiste
nieuws is dat er, onder andere door de verkoop van kussens, marshmallows, het lakken van honderden nagels en een
kraampje door Lizzy en Rosalien, maar liefst € 1013,30 is opgebracht voor actie Met de pet rond voor Jemen. De kussens
waren de afgelopen maanden door een heleboel betrokken mensen genaaid in de Dorpskamer. Van de 108 kussens zijn er
slechts 7 over. De leuke kerstspullen op de kramen van verschillende ondernemers uit het dorp maakten de markt lekker
vol. Zoals gebruikelijk was ook de bar drukbezocht en heeft iedereen elkaar alvast een fijne kerst kunnen toewensen.
Deze sfeervolle kerstmarkt is voor herhaling vatbaar. Hulde aan het organisatiecomité!

Seniorensport en yoga
Elke maandagochtend sporten er wekelijks 27 senioren in de gymzaal van het dorpshuis. De groep is zo groot geworden dat er een
nieuwe sportgroep gaat komen. Vanaf 1 december 2019 is er op maandagochtend gym voor senioren en sport voor senioren! Steeds
meer mannen en vrouwen doen mee met deze groep. De les wordt gegeven door Willem van Lindenberg. Achteraf wordt er samen een
kopje koffie of thee gedronken. Wil jij ook meedoen? Geef je op voor een proefles via klant@welzijnsv.nl of 0346-290710.
Ook kunnen we binnenkort kennismaken met yoga. Op zondag 2 februari en 1 maart wordt er in de Dorpskamer een proefles deep
relax yoga Nidra gegeven. Dit is een yogavorm die voor iedereen toegankelijk is. Geen moeilijk of actieve poses, maar puur ontspannen.
Kom het gerust eens proberen voor de kennismakingsprijs van 10 euro per les inclusief yogamaterialen.
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Hoe is het eigenlijk met...
Bob Lewis?
Gaf ons café onder Ron en Gerda flink
wat kleur. Was van alle markten thuis,
met zang als specialiteit. Inmiddels is Bob
elders te vinden.
Bob, hoe is het met je?
Op het moment erg goed! Na tien jaar
op Ibiza (red: Bob was eigenaar van een
aantal cafés en een restaurant) was ik
weer terug naar Amsterdam gekomen
voor wat rust, maar daar is tot nu toen
weinig terecht van gekomen, haha! Ik
kan moeilijk nee zeggen. Ik sta weer
zeven dagen in de week in de horeca,
zing tussendoor en verzorg de presentatie
op feesten en gala’s. Verder ben ik vanaf
21 december als vast jurylid te zien in All
Together Now op RTL4, wat door goede
vriend Gerard Joling gepresenteerd zal
worden.

Waar ben je tegenwoordig te vinden en
hoe is het leven daar?
Onlangs ben ik voor de tweede keer verhuisd
sinds ik terug ben, ik woon inmiddels aan
de Amstel. Ik ben een geboren en getogen
Amsterdammer. Het is hier geweldig. Ik
haat de drukte en hou van de drukte, maar
de liefde overwint altijd. Ik kan lopend alles
af en vind dat heerlijk.
Zoals gezegd ben ik momenteel druk in
de weer met van alles en nog wat. Zo sta
ik achter de bar bij ‘t Sluisje vlakbij de
Spuistraat. Er zijn dinner dragshows; ik zing
er zelf ook vaak. Verder werk ik ook bij een
bruincafé aan de Nieuwendammerdijk, dat
toevallig ook ‘t Sluisje heet.
Bijna 28 jaar alweer ben ik zeer gelukkig
getrouwd met mijn man Bart. Graag zou
ik weer wat vaker zeilen, mijn plan is om
weer een boot aan te schaffen. Gelukkig

Dank u Sinterklaasje!
Op zaterdag 23 november kwamen de Sint en zijn pieten weer aan in Nigtevecht.
Dit jaar koos Sinterklaas ervoor om weer per boot op de oude vertrouwde plek bij
de brug aan te komen. Hij werd er opgewacht door honderden uitzinnige ouders
en kinderen. Zijn paard Ozosnel had hij thuis gelaten, de goedheiligman liet zich
dit jaar door het dorp verplaatsen in een prachtige lichtblauwe open oldtimer
van het merk Chrysler. De optocht eindigde zoals vanouds in het dorpshuis waar
alle kinderen van Nigtevecht een cadeautje kregen en konden genieten van de
voorstelling Het Sint Mysterie.

zijn er lieve (Nigtevechtse) vrienden Marcel
Enkelaar en Wil Hellenthal, die een mooie
boot hebben en met wie ik graag op de
Vecht ga varen.
Verlang je stiekem nooit terug naar ons
mooie dorp?
Ik vond de saamhorigheid erg mooi, het
is erg warm. Destijds kwam ik binnen
de kortste keren overal over de vloer, ik
voelde me altijd erg welkom. Wie weet als
ik weer een boot heb dat ik weer eens aan
kom meren.

Nieuw jaar,
nieuwe
jamsessie!
(Jazz-)muzikanten opgelet! Op zondag 9
februari luiden we het nieuwe decennium
muzikaal in met een nieuwe jamsessie bij
No. 100. Vanaf 15:00 uur speelt de jazzband
van Nigtevechter Thijs Hoogenboom weer
een paar swingende sets, waarna het
podium open is voor iedere muzikant
die daar zin in heeft. Houdt onze pagina
facebook.com/jammenaandevecht in de
gaten voor meer details!

Kerk en
Contactblad
Mogelijk bent u er niet van op de hoogte:
de kerk heeft een eigen blad met informatie
over de kerkdiensten en alle activiteiten in
en rond de kerk. Dit blad is het Contactblad
en verschijnt maandelijks.   Vele mensen
in Nigtevecht ontvangen dit blad, maar
misschien u nog niet? Het kost u niets.
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan graag
een mail naar info@kerknigtevecht.nl met
uw naam en adres. Alle informatie is ook te
vinden op de website KerkNigtevecht.
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Cabaret:
kom naar aanstormend
talent Glodi Lugungu!
Na uitverkochte en geweldige avonden met Erik van Muiswinkel en Niet Schieten kunnen
we ons opmaken voor de voorstelling op 8 februari van Kasper van der Laan. Hij is onlangs
in première gegaan in De Kleine Komedie. De theaterkrant schreef: “beangstigend goed
debuut en dit grote talent is alle wierook meer dan waard.” Het NRC schreef: “Kasper van
der Laan fascineert oneindig. Zijn roem was hem al vooruitgesneld: Kasper van der Laan
zou de cabaretsensatie van het jaar worden. Zoiets schept natuurlijk verplichtingen, en Van
der Laan komt die royaal na.”
De voorstelling van Kasper is uitverkocht, evenals die van Veldhuis & Kemper op 21 maart.
Voor Glodi Lugungu zijn er nog wel kaarten beschikbaar. Glodi mag nu al gezien worden als
de opvolger van Kasper van der Laan in seizoen 2020-2021. Kaarten zijn nog verkrijgbaar
bij de Attent en de bakker, en via de website www.cabaret-nigtevecht.nl.

Ap Reinders voorgedragen
als nieuwe burgemeester
Stichtse Vecht

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft
een besluit genomen over de aanbeveling
aan de minister van Binnenlandse
Zaken voor een nieuwe burgemeester.
Na het vroegtijdig overlijden van oudburgemeester Marc Witteman heeft vanaf
juli 2018 burgemeester Yvonne van Mastrigt
waargenomen. Als het aan de raad ligt,
wordt Ap Reinders begin februari 2020 als
opvolger benoemd.

Momenteel is hij wethouder en locoburgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Geboren en getogen in Hoofddorp.
Voor hij in 2014 de politiek in ging was hij
actief in het bedrijfsleven.
De vertrouwenscommissie heeft Ap Reinders
getypeerd als een optimistisch en gedreven
bestuurder. Hij heeft een open houding,
luistert goed en heeft een vriendelijke
uitstraling. Daarnaast kan hij goed sturing
geven, is daadkrachtig en schakelt snel. De
rollen van burgervader en verbinder passen
goed bij hem. Hij heeft ervaring met optreden
in de regio en als locoburgemeester met de
portefeuille openbare orde en veiligheid.
Met de voordracht van Ap Reinders door
de gemeenteraad is de procedure tot
benoeming van de nieuwe burgemeester van
Stichtse Vecht nog niet afgerond. Op grond
van de aanbeveling van de gemeenteraad
doet de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna
bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt
besloten.
Het streven is om de installatie van Ap
Rijnders als burgemeester van Stichtse Vecht
te laten plaatsvinden in een buitengewone
raadsvergadering begin februari 2020.

AGENDA
No. 100 en
Dorpshuis
Er is weer allerlei gezelligs
te doen in deze donkere weken.
Komen jullie ook?
KERSTAVOND 24 DECEMBER
“Coen & Scott’s Smakelijke Kerstdis”.
Kom proeven van de diverse heerlijke
gerechtjes die Coen en Scott
gaan maken.
Kosten: € 18,50 p.p. excl. drankjes    
Tijd: inloop vanaf 18.00 uur
Reserveren tot uiterlijk 22 december
bij Alfred 06-15697906
VRIJDAG 27 DECEMBER
“De dag van de landelijke Popquiz”
Kom je muzikale kennis testen
met een team van max. 5 personen
Kosten: € 10,- per team
Tijd: Inloop vanaf 20.00 uur /
start popquiz 20.30 uur
OUDEJAARSAVOND 31 DECEMBER
Besloten Feest in No. 100
ZATERDAG 4 JANUARI
De No. 100 Nieuwjaarsborrel,
aanvang vanaf 18.00 uur
ZATERDAG 18 JANUARI
“De Andere Quiz” in het Dorpshuis
Het leukste nieuwe quizconcept
van Nederland, waaraan iedereen
vanaf 16 jaar mee kan doen!
Kosten: € 10,- per team
Tijd: Inloop vanaf 20.00 uur /
start quiz 20.30
Aanmelden: teams van max. 5 personen
via info@dorpshuis-nigtevecht.nl
of bij Alfred 06-15697906
ZONDAG 9 FEBRUARI
(Jazz-)muzikanten opgelet!
We luiden w het
nieuwe decennium muzikaal in
met een nieuwe jamsessie
bij No. 100.
Vanaf 15:00 uur speelt de jazzband van
Nigtevechter Thijs Hoogenboom weer
een paar swingende sets, waarna het
podium open is voor iedere muzikant
die daar zin in heeft.
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Achterklap:
Floris Hoenderop
Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over
jouw kijk op het dorp vertellen?
Dat ik het heel erg naar mijn zin heb
hier, met de mensen die er wonen. De
veelzijdigheid in het dorp. Ik heb weleens
met een dorpsgenoot aan de bar gezeten
bij Alfred. En toen vroeg ik hem; ‘waar
word jij nou gelukkig van?’ Hij gaf als
antwoord; ‘van dit dorp!’ Daar ben ik eens
over na gaan denken, en ik ben het roerend
met hem eens! Verder word ik gelukkig
van die heerlijke ongecompliceerde leuke
evenementen die hier georganiseerd
worden, waaraan iedereen zijn steentje
bijdraagt. Ik vind het ook bijzonder dat
onze zoon thuis is geboren (dus een echte
Nigtevechter) en dat wij in onze tuin vorig
jaar zomer zijn getrouwd.
Wat houd je bezig in het nieuws?
André Hazes en Bridget Maasland;)
Vraag van Sjaak: Beste Floris, wat bracht
jou en je gezin naar Nigtevecht en hoe
bevalt het in zo’n klein dorpje?
Dank je Sjaak voor het doorgeven van het
woord! Leuk!
Nou ik heb het water gemeen met Sjaak, ik
ben geboren op een binnenvaartschip. Voor
Nigtevecht hebben Niki, Filou en ik op een
woonboot in Amsterdam gewoond. We
wilden heel graag iets meer rust, ruimte
en een tuin, buiten de stad. Wel weer aan
het water. We hebben ruim anderhalf jaar
gezocht, op veel verschillende plaatsen
in Nederland. Tot Niki opeens dit huis
via Funda had gevonden. De eerste keer
dat we binnenstapten waren we op slag
verliefd op de plek. Daarnaast hadden wij
nooit vantevoren kunnen bedenken hoe
leuk wij het dorp zouden vinden; wij zijn
met open armen ontvangen, hebben hele
lieve buren, een superleuke vriendengroep
en veel betrokken mensen in ons dorp.
Wij zien onszelf hier ook niet snel meer
weggaan.
Waar moeten de mensen uit het dorp je
van kennen?
Van het eerste huis in het dorp. Heb wel
eens gehoord dat de naam van het dorp
ontleend is aan de bocht in de Vecht voor
onze neus. Hier neigt de Vecht.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Overal aan en in de Vecht
Als je één dag burgemeester van Nigtevecht zou zijn, wat zou je dan allemaal
gaan doen?
Een
Sprookjesbos,
Fata
Morgana,
Vliegende
Hollander,
Droomvlucht,
Holle Bolle Gijs, Symphonica, en Lange
Jan neerzetten. Maar goed - dat komt
waarschijnlijk omdat we op moment van
schrijven in de Efteling verblijven.
Aan wie in Nigtevecht moeten we deze
vragen de volgende keer stellen en
waarom?
Klaas, mijn overbuurman, uitbater van
Camping Gaasperplas. Hij is met zijn gezin
ongeveer gelijktijdig in Nigtevecht komen
wonen. Ik ben benieuwd hoe het hen
bevalt.
Welke vraag wil je die persoon graag
stellen?
Klaas, waarom ga je altijd naar buiten in
korte mouwen, ongeacht het weer...?

Sleutel2000
nu ook op
Facebook
Naast ons vertrouwde tweemaandelijkse
huis-aan-huisblad, wil de redactie van de
Sleutel2000 haar lezers ook graag
via social media bereiken. Dat kon
natuurlijk al via ons twitter-account
@sleutel2000 met inmiddels 225 volgers,
maar het kan vanaf nu ook via de pagina
facebook.com/sleutel2000. Op de pagina
vind je regelmatig updates en een kalender
met de belangrijkste dorpsactiviteiten op
een rij. Zit je op Facebook en ben je fan
van de Sleutel2000? Like & share dan snel
onze pagina zodat we snel een grote groep
volgers kunnen bereiken met onze updates.
De redactie
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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

Twitter: @sleutel2000
facebook.com/sleutel2000
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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