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De nieuw brandweerkazerne gaat gebouwd worden langs 

Kanaaldijk Oost op het terrein van de Betonfabriek Nigtevecht. Dit 

is bekend gemaakt op de informatie-avond die op 29 januari jl. in 

het Dorpshuis door de gemeente Stichtse Vecht georganiseerd was. 

De nieuwe locatie is als beste naar voren gekomen uit een tiental 

opties. Besloten is dat het kazernegebouw gebouwd zal worden door 

en eigendom zal zijn van betonfabriek Nigtevecht. De gemeente zal 

het pand van de betonfabriek Nigtevecht huren. De huidige plek aan 

de Dorpsstraat voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd.

De nieuwe locatie valt binnen de vereiste oprijtijd (tijd voordat de 

wagen de kazerne verlaat na melding) gesteld door Veiligheidsregio 

Utrecht. Dat de kazerne vanuit het dorp gezien achter de 

Vechtbrug ligt wordt niet als een grote belemmering gezien. 

Indien de brug open staat, zal bij alarm direct een signaal naar de 

brugbedieningscentrale gaan en de brug zal dan gaan sluiten. De 

realisatie van de kazerne zal mogelijk in het vierde kwartaal van 

2020 van start gaan. Men verwacht dat de oplevering in het tweede 

kwartaal van 2021 zal plaatsvinden.

Nieuwe brandweerkazerne  
bij Betonfabriek



Van Nigtevecht  
naar Haarlemmermeer

'�Je�moet�de�rol��
van�de�gemeente�
niet�overschatten'�
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Het is 7 februari —een dag na zijn installatie 

als burgemeester van de gemeente 

Stichtse Vecht— als Ap Reinders de lokale 

en regionale pers welkom heet voor een 

informele kennismaking in zijn werkkamer 

op buitenplaats Goudenstein in Maarssen. 

Hij spreekt er met journalisten van o.a. RTV 

Utrecht, AD Utrechts Nieuwsblad, VAR en 

natuurlijk: Sleutel2000! Prominent in zijn 

nieuwe werkkamer hangen twaalf zwart-

witfoto's van de twaalf  kernen van de 

gemeente Stichtse Vecht. 

Een strikvraag: kunt u de foto van 

Nigtevecht aanwijzen? Na een korte 

inspectie van de twaalf foto’s. ‘Nee, het spijt 

me.’ Gelukkig leert de nieuwe burgemeester 

snel. Na de hint dat Nigtevecht “bocht in de 

vecht” betekent, wijst Reinders meteen de 

luchtfoto aan waarop de typische kronkel 

die de Vecht bij ons dorp maakt duidelijk 

zichtbaar is. Lachend: ‘Ik dacht al dat die 

het was!’

Bent u er wel al eens geweest? ‘Ik ben er één 

keer doorheen gereden.’

En? wat vond u ervan? ‘Heel mooi! Alle 

kernen in de gemeente hebben hun 

eigenheid. Maar samen zijn die twaalf 

kernen meer dan de som der delen. Ik zie 

het als mijn opdracht om het bestuur dichter 

bij de mensen te brengen. De komende 

periode ga ik gebruiken om met inwoners 

en ondernemers kennis te maken. Ik wil 

dat – naast het afleggen van werkbezoeken 

- doen op een manier die misschien een 

beetje anders dan anders is. Ik ga op de 

weekmarkten staan. Dat doe ik niet om iets 

te verkopen, maar om de mensen van Stichtse 

Vecht te kunnen ontmoeten, van mens tot 

mens. De vertrouwenscommissie deed het 

ook, als onderdeel om tot de profielschets 

van de burgemeester te komen. Dus wat dat 

betreft is de cirkel dan mooi rond.’  

Nigtevecht heeft geen weekmarkt. Maar wel 

een spectaculaire Oranjeweek in de week 

voor Koningsdag. ‘Ik schrijf het meteen op!’ 

 

Nigtevecht voelt zich soms wel een beetje 

het kleine Gallische dorpje ver weg van 

de gemeentepolitiek in Maarssen. ‘Dat 

gevoel begrijp ik. Ook in Haarlemmermeer, 

waar ik tot vorige week wethouder voor 

economische zaken en locoburgemeester 

was, heb je veel verschillende kernen, in 

totaal liefst 31. Daaronder zitten ook kleine, 

afgelegen dorpjes. Ik vind het belangrijk 

om als burgemeester zichtbaar te zijn 

voor àlle inwoners en een luisterend oor 

te bieden. Ik ben dan ook van plan om 

regelmatig mijn gezicht te laten zien in 

de verschillende dorpen. Nigtevecht ligt 

in het noorden van de gemeente, tegen 

de metropoolregio Amsterdam aan. Daar 

heb ik vanwege mijn wethouderschap in 

Haarlemmermeer veel connecties. Ik wil me 

als burgemeester focussen op de belangrijke 

regionale rol die Stichtse Vecht heeft tussen 

de stedelijke gebieden van Amsterdam en 

Utrecht. Bijvoorbeeld op het gebied van 

woningbouw.’ 

Probleem van kleine kernen is vaak 

dat voorzieningen er verdwijnen. In 

Nigtevecht gaat de buurtsuper eind dit 

jaar dicht wegens gebrek aan klandizie en 

Nigtevechters vrezen voor het voortbestaan 

van de door vrijwilligers gerunde buslijn. 

Hoe kijkt u daar tegenaan? ‘Je moet de rol 

van de gemeente daarin niet overschatten. 

Over commerciële zaken gaan wij niet en 

openbaar vervoer is op provinciaal niveau 

uitbesteed aan vervoersmaatschappijen. 

Soms is dat frustrerend. Je kan op sommige 

momenten wel een moreel appèl doen op 

de partijen die erover gaan.’

Dat klinkt heel terughoudend. Bent u dan 

niet te bescheiden? ‘Ik kan bij dit soort zaken 

niet zeggen: we gaan het regelen. Maar 

waar ik als gemeentebestuurder invloed 

heb, zal ik die zoveel mogelijk inzetten voor 

de bewoners van Stichtse Vecht.’ 

Waar gaat u zelf wonen? ‘In Breukelen. Tot 

de verbouwing klaar is, pendel ik nog tussen 

Haarlemmermeer en Stichtse Vecht, maar ik 

hoop zo snel mogelijk te verhuizen.’ 

Tot slot: de afgelopen vijf jaar moesten 

vijf wethouders in Stichtse Vecht aftreden 

na integriteitsincidenten. Hoe gaat u 

om met intergriteitsvraagstukken? ‘Ik 

ben me ervan bewust dat Stichtse Vecht 

een levendig politiek klimaat heeft en ik 

speel daar als burgemeester natuurlijk 

een rol in. Het gemeentebestuur moet 

uit de integriteitskramp komen en wat 

meer ontspannen met dit soort kwesties 

omgaan. Als er zich zaken aandienen, 

beoordeel ik dat op dat moment. Het 

verleden is het verleden. Iedere bestuurder 

verklaart in de eed of gelofte dat hij of zij 

zonder last of ruggespraak zal handelen. 

Dat is het uitgangspunt. Maar een beetje 

relativeringsvermogen is ook belangrijk.’   

BIO AP REINDERS

Ap� Reinders� (1973)� groeide� op� in� Haarlemmermeer� en� studeerde� algemene�

economie�aan�de�Vrije�Universiteit�van�Amsterdam.�Voor�zijn�burgemeesterschap�

was�hij�bijna�zes�jaar�wethouder�Economie�&�Ondernemerschap,�Werk�&�Inkomen�en�

Arbeidsmarktbeleid,�maar�ook�locoburgemeester,�in�de�gemeente�Haarlemmermeer.�

Hij� vertegenwoordigde� er� de� lokale� politieke� partij� Haarlemmermeerse� Actieve�

Politiek� (HAP).�Voor� zijn�politieke�carrière�werkte�hij� als�management�consultant�

in� toerisme,� hospitality,� luchtvaart,� media� &� entertainment,� gezondheidszorg� en�

de�publieke�sector.�Hij�heeft�meer�dan�twintig�jaar�internationale�werkervaring�in�

Europa,�het�Midden-Oosten,�Noord-Amerika�en�Azië.

Van Haarlemmermeer naar Stichtse Vecht

We stappen in Hoofddorp samen het nieuwe 

huis binnen, waar dominee Arie de Winter 

met zijn karakteristieke glimlach zojuist de 

deur voor ons heeft geopend. Vorig jaar 

vertrok hij met zijn gezin naar een voor hem 

nieuwe gemeente. Het was tijd voor een 

volgende stap in zijn carrière en deze werd 

hem hier bij de Marktpleinkerk geboden. 

De Protestantse Gemeente Hoofddorp 

bestaat uit drie kerkgebouwen, waar de 

Marktpleinkerk er één van is. Een nieuwe 

situatie in vergelijking met die in ons dorp, 

waar Arie de enige predikant was. Werken 

met collega’s geeft een heel nieuwe 

dynamiek. Hij neemt de plaats in van een 

voorganger die 21 jaar is gebleven en 

onlangs met pensioen is gegaan. 

Het is in meerdere opzichten een overgang 

voor het gezin de Winter. Een heel ander 

huis dan de woning op de Nieuweweg in 

Nigtevecht; de woonkamer bevindt zich 

bijvoorbeeld op de eerste etage. We  kunnen 

ons voorstellen dat het wennen is om vanuit 

het kleine Nigtevecht in de Haarlemmermeer 

te gaan wonen. Daar gaan we het straks vast 

over hebben. Eerst koffie. 

Karen komt iets later ook bij ons zitten. 

Eén van de redenen om voor Hoofddorp 

te kiezen is haar werk. Nu wonen ze iets 

dichterbij. En voor de kinderen is de timing 

ook prima met het oog op de basisschool. 

Kortom: een logische beslissing. 

‘Wanneer begon de overstap naar een 

nieuwe gemeente te spelen?’ vragen we. 

‘Normaliter kun je na vier jaar in aanmerking 

komen voor een wissel.’, steekt Arie van 

wal. ‘Dan kun je aangeven of je daarin bent 

geïnteresseerd en komt er een proces op 

gang waarin je op basis van je profiel kunt 

worden geselecteerd door een gemeente om 

te komen praten. Al met al ben ik vijf en een 

half jaar in Nigtevecht gebleven.’ 

Op de vraag wat hij mist aan Nigtevecht 

antwoordt Arie als eerste: ‘het Kerkgebouw. 

‘Een machtig mooi gebouw! En natuurlijk de 

mensen, het schitterende dorp en de Vecht. 

We zijn er getrouwd, de kinderen zijn er 

geboren. Redenen genoeg dat dit dorp een 

speciaal plekje zal blijven.’ 

‘Wat is je belangrijkste vingerafdruk in 

ons Dorp Arie?’ vragen we. We raken in 

gesprek over een aantal zaken die hij actief 

heeft begeleid, opgezet of uitgebouwd. 

Veel activiteiten voor de jeugd, onder meer 

de start van activiteiten met leerlingen uit 

groep 7 & 8. De Passion, waarbij ook een 

keer een bezoek aan Amsterdam Zuidoost 

werd georganiseerd, waar de EO toen de TV-

registratie opnam. En veel muziek in de Kerk, 

bijvoorbeeld rond de Top 2000. Arie: ‘Ook 

is er discussie geweest, zoals rondom het 

besluit om huwelijken in te kunnen zegenen 

van mensen van gelijke sekse. Dat besluit 

werd niet door iedereen omarmd en daarop 

heeft een aantal gemeenteleden gekozen 

niet meer bij ons naar de kerk te komen. Dat 

is jammer, maar de tijden veranderen’. 

Trots noemt Karen de zondag voor Advent 

als belangrijke gebeurtenis die door 

Arie is opgezet. Een dierbare ochtend, 

waarop vlak voor kerst extra aandacht 

wordt besteed aan alle Nigtevechters 

die gedurende het jaar zijn overleden. 

Niet alleen kerkgangers, maar iedereen 

is welkom op die avond. Daar houden ze 

beiden een warme herinnering aan. 

Voor we weer terugkeren naar Nigtevecht 

benadrukt Arie te hopen dat er een oplossing 

gevonden zal worden voor als de Attent zou 

moeten stoppen. ‘De sociale functie van de 

supermarkt is erg belangrijk voor velen in 

het dorp. Misschien is een dorps gedragen 

winkel een oplossing; ik hoop dat dit wordt 

gerealiseerd.’ 

We nemen afscheid en bedanken Karen en 

Arie voor de gastvrijheid. En we spreken 

namens onze Sleutel2000 uit dat we 

terugdenken aan een dynamische predikant, 

zichtbaar en gastvrij voor iedere Nigtevechter. 

Alle goeds, geluk en gezondheid voor je 

gezin Arie, de poort staat altijd open. 

Namens de redactie, Freda en Pieter 

Na winst van de Stichtse Vechtse Vrijwilligersprijs dingt Cabaret Nigtevecht nu ook mee naar de Nationale 

Vrijwilligersprijzen. Van 18 februari tot 22 maart kan iedereen op Cabaret Nigtevecht stemmen via www.vrijwilligersprijzen.

nl. Dit initiatief maakt dan kans op een Publieksprijs van € 2.500,- uit handen van minister Hugo de Jonge. Ook dit 

jaar hebben weer tientallen gemeenten vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers zich aangemeld voor de Nationale 

Vrijwilligersprijzen. Maar liefst twaalf genomineerden zullen een promofilm ter waarde van € 3.000,- krijgen én ze maken 

kans op een juryprijs van € 6.000,-. Alle kandidaten, ook als ze niet genomineerd zijn, maken kans op de publieksprijs van  

€ 2.500,- en de landelijke eer. De kandidaat met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Stemmen dus! 

Stem op vrijwilligers Cabaret Nigtevecht 
voor de Nationale Vrijwilligersprijs!
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De afgelopen jaren heeft de Vechtoever-ontwikkeling aan het begin van de Vreelandseweg 

stilgestaan. De enige ontwikkeling is de verdere verloedering geweest van de bestaande 

gebouwen. Tijdens de informatie-avond van de nieuwe brandweerkazerne kwam de vraag over 

de bestemmingsstatus van Garsten Noord eventjes aan de orde. De planoloog van Gemeente 

Stichtse Vecht gaf aan dat het bestemmingsplan binnenkort weer vastgesteld moet worden. De 

plannen voor de bouw van tien appartementen op de locatie van voorheen jachthaven Lengers 

en een aantal huizen zijn nog steeds actueel. Voor verdere woningbouw in Garsten Noord zijn 

geen plannen en lijken die verder weg dan ooit met de komst van de nieuwe kazerne.

U vindt een buurtsuper heel belangrijk!
De uitslag van de enquete over de 

supermarkt is duidelijk. Maar is er iemand 

die tegen de verdrukking in durft te 

ondernemen? En wat doet u?

Nu 182 mensen die enquête hebben 

ingevuld blijkt dat meer dan 76% hiervan 

de buurtsuper zouden missen als die zou 

verdwijnen. Helaas doet maar 18,1% van 

onze dorpsgenoten er zijn dagelijkse 

boodschappen. Dat getal zal omhoog 

moeten om een rendabele en bloeiende 

winkel te laten voortbestaan. Ook moeten 

we één en ander nuanceren als we zien 

waarom de winkel het meest bezocht 

wordt. Als reden staat namelijk het PostNL 

servicepunt met stip op nummer 1: maar 

liefst  142 van de 182 respondenten 

geven dit aan.  Pas daarna volgt bezoek 

voor levensmiddelen. Het zou voor een 

supermarkt fijn zijn als dit laatste bovenaan 

zou staan. Ook vindt een respondent dat 

het dorp best iets socialer zou mogen zijn: 

er zou best iets tegenover mogen staan voor 

het in stand houden van het gemak van een 

servicepunt. 

PRIJSNIVEAU TE HOOG

De meeste invullers geven aan tevreden te 

zijn over het aanbod en het assortiment 

in de huidige winkel. Men noemt echt 

wel verbeterpunten, maar het grootste 

obstakel om de dagelijkse boodschappen 

te halen in de winkel in Nigtevecht lijkt het 

prijsniveau te zijn. Dat ziet men als grootste 

verbeterpunt. Echt heel veel mensen geven 

aan dat een uitgebreid vers assortiment met 

marktconforme prijzen, waardoor je voor 

juist je versproducten niet naar Weesp hoeft, 

de omzet in de winkel omhoog zou stuwen. 

Mensen met een kleinere portemonnee of 

pensioen kunnen de huidige prijzen van de 

winkel voor de dagelijkse boodschappen 

niet betalen. 

BESTELSERVICE

Toch zijn er rond het assortiment de meeste 

ideeën. Men komt juist graag voor het 

verse assortiment, maar dat moet dan 

wel uitgebreider.  Zo worden een ruimer 

aanbod aan biologische producten, luxe 

producten, lokale producten en meer verse 

maaltijden vaak genoemd. Dat kan dan 

wellicht worden gerealiseerd doordat via 

een bestelservice het grote assortiment 

van het moederconcern beschikbaar komt: 

het totale pakket kan dan hier worden 

afgehaald. Iemand opperde zelfs een eigen 

bestelsite of -app.

Ook het meer onder de aandacht brengen 

van de service, de acties en de extra 

activiteiten in de winkel ziet men als een 

kans. Doe iets anders en communiceer dit 

ook. Ook nu is het namelijk al mogelijk om 

bijvoorbeeld producten te bestellen en af 

te halen of zelfs te laten bezorgen. Je kan 

al suggesties doen, en je hoort altijd wat 

haalbaar is en wat niet. Uit de reacties blijkt 

dat heel veel mensen niet weten dat dit een 

optie is, maar dit tegelijkertijd wel als een 

grote kans zien. Ook komt naar voren dat de 

mensen die hier wel gebruik van maken hier 

heel tevreden over zijn. 

ROL VAN DE GEMEENTE

Men ziet ook een rol voor de gemeente 

weggelegd vanwege de leefbaarheid in een 

klein dorp én de voorziening voor ouderen. 

Wat kan de gemeente doen om een 

winkel in stand houden? Kan deze ergens 

de helpende hand bieden? De gemeente 

moet zich realiseren dat een buurtsuper 

meer is dan een winkel, dat deze een grote 

sociale functie heeft in een klein dorp. Er 

moet door de huidige of eventueel nieuwe 

ondernemer een goed gesprek met de 

gemeente volgen. 

Nog een punt, en een beetje een pijnlijke. 

Want er mag wel een bezem door de winkel 

heen. En dat bedoelt men op meerdere 

vlakken. Het assortiment is al genoemd, 

maar ook de uitstraling, het interieur en het 

enthousiasme van het personeel kan volgens 

sommigen wel een upgrade gebruiken. 

Men hoopt dat er iemand komt die tegen 

de verdrukking in durft te ondernemen.

De grote vraagt blijft wat u doet als een 

ondernemer al uw ideeën en adviezen ter 

harte neemt en het assortiment uitbreidt, 

de bestelmogelijkheden aanpakt, zijn 

communicatie aanjaagt, de winkel 

moderniseert, de openingstijden verruimt 

en de prijzen aanpast waar mogelijk. 

Komt u dan vaker naar de winkel voor uw 

dagelijkse boodschappen en haalt u niet 

alleen uw pakketjes op? Want als dat zo is, 

dan hebben wij er vertrouwen in.

En dan nog iets. De visboer, Jan Karregat, 

merkt dat het aanzienlijk rustiger is de 

laatste maanden. Laten we op dezelfde 

manier met zijn allen zorgen dat we op 

vrijdag kunnen blijven kiezen om een visje 

bij het Dorpshuis te gaan kopen.

Ontwikkeling Garsten Noord

Nieuws 
vanaf het ijs
Het is eind februari en zoals u in deze 

editie van de Sleutel2000 kunt lezen 

én heeft kunnen ondervinden is het 

niet bepaald een jaar om de schaatsen 

uit het vet te halen. Toch is er een 

geboren Nigtevechter die daar totale 

lak aan heeft en al weer honderden 

schaatskilometers op zijn conto heeft 

bijgeschreven. Waar u nog aan het 

bijkomen was van de oudejaarsavond, 

kwam Stefan Wolffenbuttel op 1 januari 

als 13e over de streep bij de NK Marathon 

in Enschede. Na een 22e en 12e plaats 

op twee Marathon Cup-wedstrijden 

kwam hij vervolgens op de Weissensee 

als vijfde over de streep bij de eerste 

Grand Prix-wedstrijd van het seizoen. 

Vermoeide benen had Stefan blijkbaar 

niet, want twee dagen later was hij op 

het Open NK Natuurijs de zesde van de 

schaatsers over de finish. Met verder 

een aantal hoge klasseringen (top 15) 

op de verschillende Marathon Cup -en 

Grand Prix-wedstrijden in februari gooit 

de oudste van de twee Wolffenbuttel 

broers dit seizoen weer hoge ogen bij 

het marathonschaatsen.

Ook Nils Wolffenbuttel heeft zeker 

niet stilgezeten. Zijn VolkerWessels-

Merckx Cycling Team is vanaf dit jaar 

een continentaal team. Dat betekent dat 

Nils wielrenprof is en dat hij dan onder 

andere op het NK mag starten! In of na 

de zomer geven we u een update over 

hoe het hem vergaat op de fiets.

In januari zijn Jacco Kroon, Gerrit van der Kroon en Ronald Walraven naar een dag van  

Kern met Pit geweest. Dit is een initiatief dat buurtprojecten sponsort en stimuleert en wordt 

gesteund vanuit de provincies. Het drietal had namelijk de stoute schoenen aangetrokken 

en onder de naam ‘De Zingende Schep’ een plan ingediend om de moestuintjes achter 

de Nieuweweg en het weilandje met dieren eens goed aan te pakken. Onder andere een 

bijenlint met vaste planten en bijenhotel, het vernieuwen van het hekwerk, het plaatsen 

van een bankje en het opknappen van afrastering en tegelpaadjes leek hen een goed idee. 

De organisatie dacht hier blijkbaar hetzelfde over en heeft het drietal € 1.000 toegezegd om 

het plan te realiseren! Aan het einde van het jaar wordt bekend gemaakt of ze landelijke 

winnaar zijn, wat betekent dat ze recht op nog eens € 3.000 hebben.

Gefeliciteerd mannen! Vanuit hen nog de oproep/mededeling: er is nog een stuk tuin over. 

Geïnteresseerden kunnen een van de heren hier gerust over benaderen.

Flinke donatie voor moes-
tuinen achter de Nieuweweg



Hoe is het eigenlijk met... 
Annemiek Ottenhof?

76

De receptuur voor natuurijs lijkt bij Koning Winter in het 

ongerede geraakt. Hoewel in het verleden de meeste 

Elfstedentochten in februari zijn verreden, lijken de kansen op 

nog iets van natuurijs op dit moment verkeken. Het bestuur 

van IJsvereniging De Korte Baan nodigt u desalniettemin 

graag uit op zondagmiddag 8 maart vanaf 15:00u voor een 

Après-(non)Skate borrel bij De Korte Baan aan de Petersburg.

We hopen van harte u te mogen verwelkomen bij de 

Koek&Zopie voor een “natje en een droogje”.

Bestuur De Korte Baan

www.ijsvereninging-nigtevecht.nl

Après-(non) skate 
borrel De Korte Baan

Afgelopen december zijn uw bezorgers van de Sleutel2000 

weer bij u langs geweest met de eindejaarskaartjes. 

Dankzij uw gulle giften hebben zij dit jaar maar liefst  

€ 874,60 opgehaald, een heel mooi bedrag! Traditiegetrouw 

schenken wij 50% van de opbrengst aan een goed doel, 

waarbij wij dit jaar gekozen hebben voor de Hersenstichting. 

Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op www.

hersenstichting.nl. Daar kunt u bijvoorbeeld lezen over de 

doelen van de stichting en wat er allemaal wordt gedaan 

met de ontvangen donaties. Wij zijn ervan overtuigd 

dat het opgehaalde bedrag goed zal worden besteed en 

danken u hartelijk voor uw bijdrage!

De redactie

Ze leek vroeger het timide meisje van de 

Raadhuishof en van de boerderijen op de 

Klompweg en de Vreelandseweg. Maar 

met een filmpje op internet over de PVV en 

optredens in DWDD en het Lagerhuis weten 

we wel beter: Annemiek is niet op haar 

mondje gevallen. Inmiddels woont ze elders.

Annemiek, hoe is het met je?

Hartstikke goed! Ik heb leuke kleinkinderen, 

gezonde kinderen, wat wil je nog meer?

Waar ben je inmiddels te vinden en hoe is 

het leven daar?

Ik woon nu in Breda. De omgeving is erg 

mooi, ik ben graag buiten. Breda zelf is niet 

Door ziekte van Kasper kon de voorstelling 

van 8 februari niet doorgaan en deze is nu 

verschoven naar vrijdag 1 mei. De kaarten 

blijven geldig, e-tickethouders hebben 

inmiddels een nieuw kaartje ontvangen. Niet 

in de gelegenheid te gaan? Het kaartje kan 

bij mij ingeleverd worden. Of maak iemand 

anders blij, Kasper is de grootste cabarethype 

van het moment. Verder kunnen we ons gaan 

opmaken voor Veldhuis en Kemper op 21 

maart, ook deze voorstelling is uitverkocht.

Er zijn nog wel de laatste (!) kaarten 

voor Glodi Lugungu op 4 april. Zijn ster 

is snel rijzende: door de vakjury van de 

Volkskrant, bestaande uit 253 kenners, 

werd hij uitgeroepen tot hét Comedytalent 

van 2020! Sinds kort is Glodi tafelheer 

in het programma De Wereld Draait 

Door. Voor de kaartlozen onder ons is er 

dus toch nog een mogelijkheid om dit 

seizoen kennis te maken met de unieke 

sfeer van de cabaretvoorstellingen in ons 

Dorpshuis. Kaarten kosten € 19,- en zijn nog 

verkrijgbaar via de website www.cabaret-

nigtevecht.nl en bij de Attent. Telefonisch 

reserveren op 0294-252506. Op 4 april wordt 

het programma voor het seizoen 2020-

2021 bekend gemaakt. Traditioneel worden 

alle passe partouthouders automatisch 

ingeschreven voor het nieuwe seizoen. Voor 

wie nog geen passe partout heeft of extra 

passe partouts wil hebben, inschrijflijsten 

‘20/’21 liggen op 4 april klaar in het 

Dorpshuis. Wie niet kan wachten kan nu al 

reserveren via het formulier op de website. 

De traditionele after party aan het einde van 

het seizoen met live band wordt mogelijk 

doorgeschoven naar 1 mei.

Maak uw avond uit compleet met het 

cabaretmenu van No100 Eten & Drinken 

vooraf. Het menu kunt u vinden op de 

website van No100. Graag tijdig reserveren 

via: info@no100etenendrinken.nl  of via 06-

15 697 906.

En tot slot alvast weer heel veel dank aan 

al die Nigtevechters, die met hun geweldige 

belangstelling voor de voorstellingen, dit 

seizoen weer tot een groot succes maken. 

We bekronen hiermee 20 cabaretseizoenen 

met drie nominaties voor de cultuurprijs en 

eenmaal een gewonnen vrijwilligersprijs 

van Stichtse Vecht plus een voordracht voor 

de landelijke vrijwilligersprijs!

Ben Goes

Mooie opbrengst 
eindejaarskaartjes!

Cabaret: voorstelling van  
Kasper van der Laan verschoven

zo leuk. Het is een uit z’n voegen gegroeid 

dorp. Ik hou niet zo van de mentaliteit hier. 

Ik ben direct en recht voor zijn raap, dat 

waarderen de mensen hier niet altijd. Onder 

de sloot is het anders dan erboven, ik mis het 

noorden. Wat me hier dan heeft gebracht? 

De liefde. Dat is inmiddels weer over 

trouwens. Mijn kinderen en kleinkinderen 

wonen wel allemaal in de buurt, dat houdt 

me tot nu toe wel hier. Ik ben wel met 

vrienden bezig voor iets in Amsterdam, maar 

dat is nog niet zeker.

Op mijn achttiende ben ik het huis uit 

gegaan, ik wilde zelfstandig zijn. Ik ben toen 

in Weesp beland en daarna in Zwitserland, 

mede voor een opleiding die ik daar 

volgde. Uiteindelijk kwam ik weer in Weesp 

terecht, waar ik nooit meer zou willen 

wonen, overigens. Toen nog in Muiden en 

uiteindelijk dus in Breda. Hoe houd ik het uit. 

Overdag zet ik me graag in voor mijn 

Stichting Sociaal Breda. In Nederland heb 

je een grote groep mensen die arm is, maar 

net teveel verdienen voor de Voedselbank. 

Met de Stichting zorg ik ervoor dat ook die 

mensen voorzien zijn. Een hoop mensen 

laten over zich heen lopen en kennen de 

wet niet goed, voor die mensen spring ik 

in de bres. Ik heb een grote bek en ik trap 

graag deuren voor die mensen open. Ik rijd 

wat af en aan door Breda, om de meubels 

en spullen die door donateurs worden 

aangeboden bij de mensen te krijgen.

Door een gebroken rug zit ik helaas in de 

bijstand. Wat ik ook probeer aan te schrijven, 

de instanties laten me niet werken en ik heb 

er de pest in. Ze vinden me te oud ook. Ik 

maak dingen van gips, beton, cement, ik 

ontwerp en maak lampen. Je moet wat. 

Ik heb nog een paar jaar het restaurant 

gerund in een parenclub hier in de buurt, 

maar dat mag ik dus ook niet meer doen.

Verlang je stiekem nooit terug naar ons 

mooie dorp?

Als ik zou kunnen kiezen ga ik morgen weer 

terug. Wat ik zo mooi vind is het samen op 

elkaar letten. Ik was een paar jaar geleden 

in het dorp en zat in een zomerhuis aan de 

Vecht. Alles van vroeger kwam weer terug. 

De paarden, de boerderij. Ik ben een middag 

naar de kroeg geweest en zag iedereen van 

vroeger. Alleen was ik niet meer het timide 

meisje van toen dus dat werd een mooie 

confrontatie. Ik heb er een paar mooi op hun 

nummer gezet. Uiteindelijk gaven we elkaar 

weer een kus en een knuffel en was het een 

mooie middag. Ja, als ik er zo over nadenk is 

Nigtevecht eigenlijk wel een optie.

Eind vorig jaar werden wij als redactie gewezen op een situatie bij onze buren, de gemeente Ronde Venen. Zij 

hebben de ambitieuze doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn en om dat binnen hun gemeentegrenzen 

realiseren. Onder meer met opwekking van zonne- en windenergie. In hun zoektocht naar locaties om dit te 

bewerkstelligen is een plan opgevat om in het Geingebied zeer grote windturbines te plaatsen. En dan hebben ze 

het over turbines met een tiphoogte tot 200 meter (dat is drie keer de hoogte van een gemiddelde kerktoren en 

vier à vijf keer zo hoog als de hoogspanningsmasten). Dat lijkt niet haalbaar, omdat rondom Schiphol dergelijke 

hoogtes in regelgeving om begrijpelijke redenen niet worden toegestaan. Maar zonder actie was er 15 jaar 

geleden zo maar een snelweg in ons gebied aangelegd.

Vereniging Spaar het Gein heeft recent vragen gesteld over de gewenste locaties voor deze windmolens. De 

vereniging wil dat het historisch landaschap van het Gein bij de zoektocht gespaard wordt. Een landschap waar 

wij vanuit Nigtevecht over uitkijken en we, zeker na de komst van de Fietsbrug, ook regelmatig doorheen 

wandelen en fietsen. 

Op de site van de vereniging www.spaarhetgein.nl is goed te lezen wat de voortgang van deze ontwikkeling is, 

waar wij vanuit Nigtevecht ook onze zorg over hebben. Onze beide gemeenschappen hebben al vaker samen 

opgetrokken, zoals in 2005 – 2006 bij de mogelijke komst van de snelweg A6-A9. We houden de ontwikkelingen 

de komende tijd nauwlettend in de gaten. Dat kunt u ook op de genoemde site van Spaar het Gein.

De redactie

Windturbines van 200 meter bij de buren?
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Vraag van Floris: Beste Klaas, waarom ga je 

altijd naar buiten in korte mouwen, ongeacht 

het weer...? Dat ik zo vaak met korte mouwen 

loop en vaak ook in korte broek, komt door 

mijn afwijkende interne thermostaat: ik heb 

het nooit echt koud. Helaas werkt het dan 

ook twee kanten op, zodra het boven de 30C 

wordt, heb ik het zwaar...

Waar moeten de mensen uit het dorp je van 

kennen? Van de korte mouwen en de korte 

broek... En de laatste tijd misschien ook van 

de Dodge Ram: een California Highway Patrol 

Truck. Ik heb er onlangs in meegereden met 

de wintereditie van de  ‘barrelchallence’. Een 

week lang cruisen door de Dolomieten over 

steile hellingen en bergpaden, door barre 

kou en sneeuwlandschappen. Dat is zo goed 

bevallen, dat ik volgend jaar weer meedoe. 

Dan een rondje om de Botnische Golf in 

Zweden en Finland. 

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over 

jouw kijk op het dorp vertellen? Wij zijn 

eigenlijk bij toeval vanuit Amsterdam in 

Nigtevecht komen wonen en zijn net als 

Floris en Nikki met open armen ontvangen. 

We zijn inmiddels helemaal happy in het 

dorp! De grote betrokkenheid van iedereen 

en de activiteiten die ontplooid worden zoals 

natuurlijk de Oranjeweek en Sinterklaas, 

maken het een ontzettend leuk en bruisend 

dorp!  

Wat houd je bezig in het nieuws? In principe 

probeer ik altijd wel het belangrijke nieuws 

te volgen, wil graag weten wat er over het 

algemeen een beetje speelt in de wereld. 

Wat op dit moment mijn grote aandacht 

heeft is de uitbraak van het coronavirus. 

Als eigenaar van de Gaaspercamping ben 

ik vooral geïnteresseerd in de mogelijke 

effecten op de toeristische sector. 

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Mijn 

favoriete plek in Nigtevecht is onze heerlijke 

tuin met uitzicht op de jachthaven.

Als je één dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan doen? 

Dat vind ik een lastige vraag omdat ik denk 

dat we het allemaal redelijk goed voor elkaar 

hebben in dit mooie dorp. In ieder geval zou 

ik dan graag de brandweer in Nigtevecht 

ondersteunen in de realisatie van de nieuwe 

kazerne. Zij zijn een belangrijke spil in het 

dorp. Daarnaast kan de verkeersveiligheid 

op het kruispunt Raadhuisstraat met de 

Dorpsstraat nog wel extra aandacht krijgen. 

Het is er niet altijd even overzichtelijk en 

vooral voor fietsers daardoor niet veilig.  

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en waarom? 

Aan Floris Licht, omdat hij de lekkerste 

flamkuchen maakt. 

Welke vraag wil je die persoon graag 

stellen? Floris, je bent inmiddels lekker 

aan het meevoetballen bij v.v. D.O.B., hoe 

bevalt het en ben je misschien toe aan een 

carrièreswitch?

Achterklap:  
Klaas Lycklama à Nijeholt
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Sleutel 2000 redactie is een 
werkgroep van Stichting het 

Dorpshuis Nigtevecht

Muzikanten opgelet! Op zondag 29 maart 

staat  alweer de laatste editie van Jammen 

aan de Vecht van het seizoen ‘19 -’20 op 

de agenda. Vanaf 15:00 uur speelt de 

Nigtevechtse band De Locals eerst een set, 

waarna iedere muzikant of zanger(es) die 

daar zin in heeft het podium op kan.

Wil je als muzikant of zanger een bepaald 

nummer performen of zingen? Natuurlijk 

mag je ter plekke het podium op lopen, maar 

als je het fijn vindt dat de band het nummer 

voorbereidt, mail mij dan even de nummers 

die je wil doen op rensulijn@hotmail.com. 

Meer actuele info vind je op facebook.com/

jammenaandevecht

Rens Ulijn

Nog 1 keer 
Jammen aan 
de Vecht

In de vorige editie van de Sleutel2000 heeft u al kunnen lezen over het feit dat de Sleutel 

naast een Twitter-account nu ook een eigen Facebook-pagina heeft gelanceerd. Hierop 

plaatsen wij berichten over belangrijke gebeurtenissen die in ons dorp plaatsvinden 

en vindt u de leuke nieuwtjes en wetenswaardigheden net even wat sneller dan in de 

papieren versie van de Sleutel2000. Inmiddels heeft deze Facebook-pagina 168 volgers, 

een mooi aantal, maar wat ons betreft kunnen dat er veel meer worden! Graag willen wij 

onze lezers met een Facebook-account dan ook oproepen om onze pagina te liken en te 

volgen, zodat ons bereik groter kan worden dan alleen Nigtevecht zelf.

De redactie

Sleutel2000 gaat viral?


