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Geslaagd  
in een corona-tijdperk
Het examenjaar 2020 kan de geschiedenis in als geslaagd. Vanwege 

corona werden de centraal schriftelijke eindexamens geschrapt. 

Maar dat betekent niet dat leerlingen hun diploma dit jaar cadeau 

hebben gekregen. Er is in heel Nederland heel hard gewerkt, door 

de scholen maar zeker ook door de eindexamenleerlingen zelf. 

Daarbij was het digitale onderwijs op afstand voor hen zeker geen 

sinecure. Zo ook in Nigtevecht, waar afgelopen 4 juni gelukkig weer 

veel vlaggen met schooltassen aan de vlaggenstokken verschenen. 

Wij willen alle geslaagden van harte feliciteren met hun diploma, 

supergoed gedaan!



U heeft misschien al van ons gehoord: wij zijn de Kussenmakers. Wij 

maken niet alleen bijzondere kussen(s), maar ook mondkapjes van de 

meest mooie stoffen. Dit doen we met veel liefde en voor niets, de 

opbrengst komt ten goede aan het geweldige werk van Artsen zonder 

Grenzen. Inmiddels hebben we ruim 800 mensen blij gemaakt met 

kussens en mondkapjes. De afgelopen maanden hebben we vanuit 

huis gewerkt, dus geheel coronaproof, maar nu zijn we dagelijks 

te vinden in de Dorpskamer - uiteraard ook coronaproof - waar we 

kussens en mondkapjes op voorraad hebben. Dus kom vooral gezellig 

langs, of zoek iets moois uit op www.kussenmakers.nl

Kus(sen) van de Kussenmakers 

Hoe is het eigenlijk met...  
de familie Yläkäs?

In de jaren negentig woonden ze op de 

Nieuweweg. Jukka uit Finland, Marian uit 

Boskoop. En gaandeweg de twee zonen 

Youri en Jarmin. Marian heeft nog menig 

Nigtevechter van een frisse coupe voorzien. 

Inmiddels wonen ze elders. Sleutel2000 

sprak Marian namens de familie.

Familie Yläkäs, hoe is het met jullie?

Nou, met ons gaat het eigenlijk heel goed!

Waar zijn jullie tegenwoordig te vinden en 

hoe is het leven daar? 

Het is inmiddels alweer 18 jaar geleden 

dat we zijn vertrokken uit Nigtevecht. We 

hadden het er erg naar onze zin, maar het 

werd toen onderhand tijd voor onze oudste 

zoon om naar de middelbare school te gaan 

en we vonden alles in Nederland daarvoor te 

druk. Toen zijn we naar Kotka verhuisd, dat 

ligt zo’n 130 km van Helsinki, aan zee.

Jukka werkt sinds de verhuizing in de 

haven. Hij is nu 61; hij moet nog een paar 

jaar tot zijn pensioen. Ikzelf (Marian) heb 

nog een paar jaar als kapster gewerkt, 

maar mijn handen werken inmiddels niet 

helemaal meer mee, ik werk nu in de zorg. 

Beide zonen (26 en 23 jaar) werken voor 

een bedrijf dat gespecialiseerd is in turbo’s 

voor papierfabrikanten. Het zijn echte 

techneuten en vliegen er de hele wereld voor 

over. De één is goed in het opstarten van de 

turbo, de ander voor het programmeren 

ervan. Grappig is dat ze door het spreken 

van Nederlands ook Duitse klanten soms 

beter begrijpen. 

Omdat de jongens veel reizen en daardoor 

soms wekenlang van huis zijn, is het 

handiger als ze nog thuis blijven wonen. 

De momenten dat we allemaal samen zijn 

gaan we graag uit eten of barbecuen. Jukka 

en ik hebben elektrische fietsen en trekken 

er graag op uit. Wonen hier is fantastisch; 

één van mijn hobby’s is natuurfotografie 

en dat komt hier goed tot zijn recht. We 

wonen aan de bosrand en ik ben vaak 

fotograferend aan de rivierkant te vinden. 

De jongens hebben een boot en doen graag 

aan frisbeegolf, als ze thuis zijn. Ook hebben 

ze een grote groep vrienden waar ze mee 

om gaan.

Verlang je stiekem nooit terug naar ons 

mooie dorp? 

Midden jaren negentig waren we hier 

toevallig een keer in het dorp en dachten we: 

het lijkt wel of de tijd hier heeft stilgestaan, 

zo mooi als dat het is. Toen hebben we het 

huis gekocht. We hebben acht jaar lang met 

veel plezier in Nigtevecht gewoond. Het 

knusse, gezellige. Veel leuke mensen bij ons 

thuis gehad, ook met het knippen. Over de 

vloer bij o.a. Arie en Connie (red: Vonk). De 

jongens zijn er met veel plezier opgegroeid. 

We hebben veel warme herinneringen 

aan het dorp en komen zo nu en dan naar 

Nederland terug. Het is wel zo dat we onze 

plek in Finland wel hebben gevonden.
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Kussenmakers 
nu ook 
mondkapjesmakers!

De huidige penningmeester en leden-administrateur van DAW 

willen na vele jaren inzet voor de vereniging het stokje overdragen. 

Wie vindt het leuk om een rol (of beiden rollen) te vervullen binnen 

het bestuur van DAW? 

Het bestuur vergadert ongeveer viermaal per jaar en het meeste 

contact gaat via email. Een kleine tijdsinvestering dus voor alle 

kinderen die met groot plezier bij DAW gymen. Meer informatie 

via info@daw-nigtevecht.nl of 06 – 52 331 441.

Met sportieve groet,

Het bestuur van DAW

DAW op zoek 
naar twee nieuwe 
bestuursleden



We kregen prachtige foto’s van Simone. Twee 

kalfjes zijn geboren op het weiland achter 

hun huis op Petersburg. De geboorte heeft 

zij niet gezien, wel hoe de moeder een kalfje 

schoongelikt heeft. De kalfjes probeerden snel 

te gaan staan. Terwijl de moeder koe nog met 

het tweede kalfje bezig is zocht de eerste al naar 

melk bij de andere koeien. Maar dat vonden de 

dames niet goed.

Toen Mark Rutte tijdens één van zijn persconferenties 

aankondigde dat er weer op beperkte schaal gesport kon 

worden maakte als eerste onze Nigtevechtse jeugd een 

sprongetje. We kunnen!

Onder meer bij v.v. D.O.B. rolde de bal weer tijdens 

trainingen. Mooi om op afstand vanaf de Liniebrug die 

gasten met elkaar te zien voetballen. Wat voor maart zo 

vanzelfsprekend was is nu een bijzonderheid. Hopelijk één 

van de vele stappen terug naar normaal.

Sport is weer 
begonnen

Lente  
in de wei

Veel Nigtevechtse kinderen zitten op de muziekschool in 

Weesp of nog verder weg. Voor de ouders vaak een heel 

logistiek elke week. Voor sommige ouders een reden om 

hun kinderen niet te laten beginnen met muzieklessen. 

Kunnen we muziekles niet in het dorp zelf organiseren, 

dacht beroepsmuzikant en Nigtevechter Koen Brouwer. 

Samen met ouders Erik-Jouke Bijl, Geertjan Kampman en 

Rens Ulijn wil hij dit idee nu handen en voeten geven. 

Koen ziet daarbij geen klassieke muziekschool voor zich, 

maar een ‘talentfabriek’ waarin enthousiasme voor muziek 

maken centraal staat. Kinderen van 6 tot 16 jaar maken 

er kennis met de instrumenten gitaar, bas, drums, toetsen 

en zang: precies de samenstelling van een popband. 

Spelenderwijs leren ze alle instrumenten kennen en 

ontdekken ze welk instrument het best bij hen past. Voor 

de muziekdocenten en coaches kan Koen putten uit zijn 

grote netwerk in de Nederlandse muziekwereld. En bij 

muziek maken hoort natuurlijk ook optreden. Een link met 

de zondagmiddagsessies van Jammen aan de Vecht is dan 

snel gelegd. Maar ook kinderconcertjes in het dorpshuis.

Om het plan te laten slagen zijn drie dingen nodig; genoeg 

kinderen die mee willen doen, geld en een plek in Nigtevecht 

waar de lessen gegeven kunnen worden en instrumenten 

opgeslagen. Heeft jouw kind interesse, wil je het initiatief 

financieel steun of weet je een geschikte locatie?  Stuur 

dan een mail naar rensulijn@hotmail.com. Als er voldoende 

animo, budget en een plek is, kunnen we snel van start.
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Een muzikale 
talentfabriek  
in Nigtevecht?



Vele Nigtevechters maken meerder keren 

per week gebruik van de afslag S113 en de 

A9 voor reizen met de auto. Al sinds 2015 

wordt er hier door Rijkswaterstaat hard 

gewerkt aan uitbreiding van de A9. Dat 

was nodig om deze economisch belangrijke 

regio bereikbaar te houden. En minstens 

zo belangrijk: de leefbaarheid in de buurt 

wordt sterk verbeterd met een tunnel van  

3 kilometer lang. 

Het werk nadert de afrondende fases. Op 

de website van de Rijkswaterstaat staan 

enorm veel filmpjes en informatie, maar 

helemaal wijs word je er niet uit. Straks 

zullen we wel merken hoe e.e.a. echt 

werkt. Wat wel duidelijk is: wie straks 

vanaf knooppunt Holendrecht door de 

Gaasperdammertunnel rijdt, kan geen 

gebruik meer maken van huidige afrit 1 

Weesp. Deze afrit naar Weesp richting de 

N236 Provinciale weg verdwijnt, omdat er 

geen ruimte meer voor is. Het einde van 

de tunnel ligt te dicht bij de huidige afrit, 

waardoor je niet genoeg tijd en ruimte 

hebt om de afrit te nemen.

Verkeer richting Weesp neemt in plaats 

daarvan afrit 2 Amsterdam-Bijlmermeer 

en rijdt via de S112 Gooiseweg en de 

Langbroekdreef. De kruising Gooiseweg/

Langbroekdreef wordt daarom aangepast 

ter bevordering van de doorstroming.  Vanaf 

de Gooiseweg is er ter hoogte van de 

brandweerkazerne nu 1 rijstrook voor linksaf 

richting de Langbroekdreef. Dat worden er 

twee. De kruising wordt ook breder gemaakt. 

De oprit naar de A9 vanuit de richting 

N236 zal ook via de kruising Gooiseweg/

Langbroekdreef tot stand komen.

Vanwege de coronacrisis loopt het werk wel 

enigszins vertraging op. Voor afsluitingen, 

omleidingen en dergelijke die ons de 

komende tijd te wachten staat: hou de 

informatie op de website over het traject 

SAA (SchipholAmsterdamAlmere) goed in 

de gaten. 

Afslag Weesp en update A9

Eindelijk 
wat 
beweging
Het heeft even geduurd, maar op de plek 

naast waar tot 2006 Moby’s Café stond in 

de Dorpsstraat, gaat gebouwd worden. 

Vanaf 2008 werd getracht de kavel met 

bouwplan te verkopen, maar zonder 

resultaat. De aankoopprijs en de noodzaak 

de grond te moeten saneren bleken een 

hoge drempel. Een complicerende factor 

is het bouwplan dat qua vormgeving en 

volume ondergeschikt moet zijn aan de 

naastgelegen voormalige Gereformeerde 

kerk. Uiteindelijk diende er zich hierdoor 

geen koper aan. Een kale vlakte bleef en 

blijft tot nu toe de aanblik op de plaats 

waar de Dorpsstraat en de Garstenstraat 

samenkomen. Maar niet voor lang 

meer. De aannemer heeft besloten nu 

zelf te gaan bouwen; huisvesting zal 

waarschijnlijk in de loop van 2020/21 

gerealiseerd worden.
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Schoolmusicals gaan gewoon door,  
maar dan anders

Geen enkele schoolafsluiting is dit jaar normaal. Geen kamp, geen pleinfeest en geen 

eindtoets. Maar gelukkig kunnen de beider schoolmusicals door de versoepelingen van 1 

juni en per 1 juli wel gewoon worden opgevoerd, zij het in iets aangepaste vorm. Groep 

7/8 van zowel de Tweemaster als de Flambouw voeren de musical op voor de kinderen op 

school en daarna alleen voor de ouders, die op gepaste afstand van elkaar kunnen zitten. 

Ook vindt het dit jaar niet plaats in het Dorpshuis, maar in de aula van school. Alle kinderen 

zijn enorm hard aan het oefenen voor deze voorstelling die je je leven lang niet vergeet. We 

zijn met name voor de groep 8-ers, die hierna de school natuurlijk gaan verlaten, erg blij dat 

de musicals gewoon doorgaan. Zet ‘m op allemaal!



Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor, ook in Stichtse 

Vecht. Onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om 

binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle 

bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met 

bedreiging en/of geweld. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om 

mensen op te lichten. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze bellen 

aan en zeggen dat ze van de bank zijn, van de gemeente of van de 

thuiszorg. Met een smoes proberen ze vervolgens binnen te komen.

TIPS VAN DE GEMEENTE

'Om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een 

babbeltruc raden wij u het volgende aan. Wanneer er 

wordt aangebeld, kijk dan altijd eerst even door het raam, 

de intercom of de deurspion of u de persoon aan de deur 

kent. Mocht u deze persoon niet kennen, vraag dan altijd 

om een legitimatiebewijs. Kan de persoon die aanbelt zich 

niet legitimeren? Doe dan niet open en bel 112.'

Gemeente Stichtse Vecht 
waarschuwt voor babbeltrucs
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Voor ondernemers zijn dit bijzonder 

onzekere tijden. Onzekerheid over wat wel 

en niet mag, onzekerheid over hoe lang 

alles gaat duren, over de gevolgen op de 

langere termijn. Maar de één z’n dood is de 

ander z’n brood. Hoe heeft onze bakker de 

afgelopen maanden ervaren?

Van een uitgestorven zaak op de Dorpsstraat 

is de afgelopen periode geen sprake, 

integendeel. Carla Meegdes, al ruim vijftien 

jaar eigenaresse en hét gezicht van onze 

bakker, heeft de omzet zeker zien stijgen: 

‘Je heb echt gemerkt dat Alfred (red: 

Kersbergen) de afgelopen periode dicht 

is geweest. Veel fietsers uit de omgeving 

rijden eerst naar No100 en dan naar ons 

toe voor een bak koffie, wat we nu tijdelijk 

verkopen. Ook Ed (red: Sal) en Jolande 

(red: Warta) op de veerpont informeren 

de dagjesmensen tijdig en seinen ons ook 

in, dat is erg fijn. Ook de gevulde koeken, 

die we zelf staan te bakken, worden goed 

Als warme broodjes
verkocht. Kaas van de kaasboerderij van 

mijn zoon, loopt ook goed. Pakjes melk 

hebben we ook in de koeling staan; sowieso 

proberen we met de klanten erg ruim mee 

te denken. En voor al het andere sturen we 

de mensen naar de Attent. De dag dat Alfred 

weer open gaat, stoppen we trouwens weer 

met de koffie hoor. Dat vinden we wel zo 

netjes en we gunnen hem de wereld.’ (red: 

interview met Carla vond eind mei plaats)

Om en nabij Koningsdag was ons dorp 

een oranje speldenknop op de kaart van 

Nederland en dit betekende ook veel voor 

Carla: ‘Het oranjegebak was niet aan te 

slepen en op een gegeven moment stond er 

een rij tot aan het pontje.

In de vorige editie van de Sleutel2000 

schreven we over de coronamaatregelen 

die bij de Attent worden genomen. Bij de 

Attent is er nog relatief veel ruimte, maar 

in een bakkerszaak is het al gauw dringen 

geblazen. Gelukkig komt Carla er met 

de nodige voorschriften ook wel uit: ‘We 

hanteren een regel van maximaal twee 

personen of een familie van maximaal vier 

in de zaak, maar de mensen kiezen zelf 

vaak al ervoor om buiten te wachten als er 

al iemand binnen staat. We staan de hele 

dag door onze handen te wassen; aan het 

einde van de dag zijn ze kurkdroog. Voor 

het betalen hebben we het liefst dat de 

mensen het geld overmaken. Als ze toch 

contant willen betalen, mogen ze het geld 

in een mandje leggen, wisselgeld komt dan 

uit de kassa. En mochten mensen ziek zijn 

of niet langs willen komen, dan komen we 

gewoon (kosteloos) bezorgen, iets wat we 

sowieso altijd al doen. Mijn man Pierre rijdt 

elke zaterdag met een krat of acht aan 

brood de regio door, tot aan Ankeveen 

aan toe. Het betekent veel voor ons om 

iedereen blij te zien.’

Op de vraag of ze nog vreemde of 

opmerkelijke dingen in de zaak heeft 

meegemaakt sinds de wereld zo op zijn 

kop staat, heeft ze niet zo direct een 

passend antwoord. Man Pierre, die sinds 

zijn pensioen Carla bijstaat op de dinsdag, 

donderdag en  zaterdag, weet nog wel een 

mooi moment. ‘Het was de verjaardag van 

Carla op een zaterdag begin april en het 

vieren zat er dit jaar niet in. Ook een knuffel 

of drie kussen van de klanten was natuurlijk 

onmogelijk. Daarom was het zo mooi, dat 

meneer Sijbesma buiten voor Carla begon 

te zingen en binnen de kortste keren alle 

klanten op straat mee begonnen te doen. 

Dat was erg bijzonder om mee te maken.’

Als Carla wordt gevraagd of ze de mensen 

in het dorp nog iets mee wil geven, toont 

ze zich dankbaar. ‘We zijn erg blij met alle 

trouwe klanten die al vijftien jaar, of zelfs al 

voordat ik eigenaresse was, bij ons hun brood 

komen halen, maar willen ze ook bedanken 

voor de gezelligheid die ze komen brengen. 

Zeker in deze tijden. Annemiek van Dijk, die 

al jaren invalt met zomervakanties, we zijn 

ook ontzettend blij met haar.’ Voor de rest 

van het dorp: ‘Komt gerust eens langs. En als 

dat niet gaat, app of bel even door wat je 

wilt, dan komen we het brengen. Nee, staat 

niet in onze vocabulaire’



Stichting Spaar het Gein voert fel campagne 

tegen de mogelijke komst van windturbines 

in het Gein. Toch zou Nigtevecht ook kunnen 

profiteren van de komst van zulke molens.

‘Geen megawindturbines in ’t Gein’ kopte 

het pamflet dat samen met de laatste editie 

van de Sleutel huis aan huis werd verspreid 

in Nigtevecht. Voor degenen die dachten dat 

dit een boodschap was van de Sleutel zelf, 

plaatsen we graag een kleine nuancering. 

Het gebeurt wel vaker dat onze bezorgers 

een extra centje verdienen door een andere 

uiting ‘mee’ te bezorgen met de Sleutel. 

Dat was hier ook het geval. De inhoudelijke 

boodschap komt dus voor rekening van 

Stichting Spaar het Gein, de redactie van de 

Sleutel probeert doorgaans een zo neutraal 

mogelijke positie in te nemen.

Ons bereikten kritische geluiden van 

Nigtevechters die de boodschap nogal 

eenzijdig vonden. Vanuit het perspectief van 

Stichting Spaar het Gein is de alarmistische 

insteek te begrijpen, als Sleutel-redactie 

willen we het onderwerp in deze editie 

graag wat breder belichten. Immers, de 

klimaatwet dwingt het lokale bestuur om 

de energietransitie met de nodige urgentie 

vorm te geven. En windturbines horen daar 

in veel gevallen bij.

BEWONERS KUNNEN MEEDOEN

In de berichtgeving tot nu toe is onderbelicht 

gebleven dat de gemeente De Ronde 

Venen binnen de randvoorwaarden voor 

windturbines, als eis stelt dat de windturbines 

voor de helft in ‘lokaal eigendom’ moeten 

komen. Onder lokaal eigendom verstaat de 

gemeente dat ‘inwoners van de gemeente 

en/of omwonenden van andere gemeenten 

die maximaal vijf kilometer van het initiatief 

wonen mede-eigenaar zijn. Nigtevecht valt 

daar dus ook onder. Als richtlijn voor de 

organisatie van lokaal eigendom hanteert 

de gemeente dat het ‘uit minimaal 25 

inwoners/omwonenden bestaat waarin 

zij allen evenveel zeggenschap hebben, 

onafhankelijk van hoeveel zij geïnvesteerd 

hebben. 

Ander onderbelicht element is dat de 

gemeente als eis stelt dat de omwonenden 

en inwoners van de gemeente moeten delen 

in de winst, bijvoorbeeld in de vorm van 

een omgevingsfonds voor verduurzaming. 

Op die manier zouden de inwoners van 

Nigtevecht dus direct kunnen profiteren van 

de opbrengsten van de windturbines in het 

Geingebied. 

ZOEKGEBIEDEN PAS IN 2021 VASTGESTELD

Vooralsnog zijn de plannen voor 

windturbines in het Geingebied nog 

weinig concreet. Volgens voorzitter Rien 

Leemans van Red het Gein zijn er wel 

grondeigenaren die interesse hebben in het 

plaatsen van turbines. De gemeentelijke 

beleidsnota over de voorwaarden voor 

windturbines en zonnevelden zou in maart 

in de gemeenteraad van de Ronde Venen 

behandeld worden, maar die vergadering 

is door de coronacrisis uitgesteld. Het 

vaststellen van de zoekgebieden staat 

nu gepland voor het voorjaar van 2021. 

Mocht het Gein dan als zoekgebied worden 

aangewezen, volgt er nog een uitgebreid 

participatietraject met de inwoners als er 

daadwerkelijk iemand een vergunning 

aanvraagt om een windturbine in het 

gebied te gaan plaatsen.

Nigtevecht kan profiteren 
van windturbines in het Gein
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Cabaretvoorstellingen  
blijven onzeker
“De theaters kunnen open op 1 juni, voor 30 man, mét inachtneming 

van het 1,5 m regime”, zo is door het kabinet besloten. Een theater 

kan hiervoor niet geopend worden. Ook niet met 100 bezoekers 

per 1 augustus. Met 1,5 m afstand zou voor ieder theater de 

zaalbezetting ongeveer 25% worden. Daardoor is een voorstelling 

voor kleinere zalen als het Dorpshuis en artiesten niet financieel 

haalbaar. Met de lage recette kan de artiest niet eens zijn eigen 

technicus betalen. Of de kaarten dienen 4x zo duur te worden. En 

daarnaast geldt 1,5m afstand ook op het podium voor de acteurs 

waardoor ze nog niet kunnen spelen.

Het betekent helaas dat de cabaretvoorstellingen nu niet 

meer mogelijk zijn in het Dorpshuis. Ook niet met een verdere 

verruiming van het toegestane aantal bezoekers als het 1,5m 

regime blijft. Voor theaters lijkt hiermee sluiting (of faillissement) 

onvermijdelijk geworden, dan wel dat een seizoen overgeslagen 

moet worden (als de gemeentes willen bijpassen).Hoe dan ook: het 

programma voor 20/21 ligt helemaal klaar. Er dienen bovendien 

nog drie geannuleerde voorstellingen uit 19/20 ingehaald te 

worden. Gelukkig is voor 2 voorstellingen een alternatieve datum 

gevonden, en wordt voor 1 voorstelling (Veldhuis en Kemper) nog 

een datum gezocht. Blijf deze kaarten bewaren!!

Als de regels het toestaan wordt het cabaretprogramma zoveel 

mogelijk voortgezet! Verwacht wordt dat dit vanaf 1 januari 

2021 zal zijn. De geplande datums zijn try-out voorstellingen op  

16 januari en 10 april 2021. Bekendmaking van het programma 

20/21 vindt plaats als dat deel van het programma definitief door 

kan gaan.

Het is speculeren wat het allemaal gaat worden. Actuele informatie 

staat in de cabaret nieuwsbrief en op www.cabaret-nigtevecht.nl.



GEVRAAGD: 

Flexibele Schoonmaakster

voor chalet in Nigtevecht. 

INTERESSE? 

Neem contact op met  

Margret Willig.  

Telefoon  06-50296335

Sleuteltje

Heel 
Nigtevecht 
Ruimt Op!

Koen Brouwer  
pakt Radio2 TopSong

Te koop:  
vlag van Nigtevecht
Is het jullie ook al opgevallen dat er aan het huis van 

Gert Jan Valkenburg zo’n prachtige vlag met het 

wapen van Nigtevecht hangt? De vlag (100*150 cm) is 

gemaakt door ProWorks Reclamegroep van Nigtevechter 

Raymond Vonk. Omdat hij zoveel aanvragen krijgt 

van dorpsgenoten die er ook 1 willen, biedt hij ze nu 

tegen de kostprijs van € 24,95 aan. Wil je er ook een?  

Mail dan naar contact@pwreclamegroep.nl

Eind april werd het nummer ‘21’ van de 

band Friday verkozen tot Radio 2 TopSong. 

Friday bestaat uit Quinten Huigen en de 

Nigtevechter Koen Brouwer. Dagelijks was 

hun nummer meermaals op Radio 2 te horen.

Koen, hoe is het jullie vergaan na de 

publiciteit op Radio 2 TopSong met jullie 

nummer “21”? Is er veel veranderd? Klopt! 

Wat mensen alleen niet weten is dat er aan 

dat succes natuurlijk veel vooraf is gegaan. 

De single is 6 maart uitgekomen, een dag 

nadat de lockdown aangekondigd werd. 

Voor ons een rare tijd, waarin we weinig tot 

geen promotie konden doen. Wel heel fijn 

dat we inmiddels weer langzaam kunnen 

gaan live-spelen, dat hebben we enorm 

gemist. Sinds het succes van de TopSong 

merken we wel dat het balletje is gaan rollen 

en worden we steeds vaker uitgenodigd 

door radio en TV. Ook worden we ineens 

gedraaid in de Albert Heijn, dat is toch wel 

heel tof als je boodschappen doet :)

Ik begreep dat jullie een platencontract 

hebben inmiddels, kan je daar iets meer 

over vertellen? Inderdaad, we hebben 

getekend bij Warner Music (wel bekend 

van de film-productie maatschappij 
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Veel mensen hebben van de nood een 

deugd gemaakt en hebben de afgelopen 

coronaperiode gebruikt om hun huis 

eens goed op te ruimen. Hierbij zijn 

weer heel wat overbodige spullen 

tevoorschijn gekomen. Deze spullen kun 

je natuurlijk naar de GAD brengen, maar 

je kunt ze ook verkopen tijdens een 

Garageverkoop / Yard Sale. Zo krijgen 

je spulletjes een 2e leven en je houdt 

er ook nog een zakcentje aan over. Met 

de huidige regelgeving kunnen we nog 

geen concrete datum vaststellen, maar 

richting van denken is 5 september.

We zullen in Nigtevecht een gezamenlijke 

Garageverkoop / Yard Sale organiseren. 

Ieder op zijn eigen terrein, zo wordt het 

kopende publiek verdeeld over het hele 

dorp en is het makkelijker om de 1,5 

meter maatregel te respecteren. Tot nog 

toe hebben ruim 20 huishoudens zich 

aangemeld, maar er kan nog meer bij! 

Heb jij ook nog de postzegelverzameling 

van ome Piet die op zolder stof ligt te 

vangen, of dat gereedschap waar je 

eigenlijk niks meer mee doet omdat je 

toch niet zo’n klusser blijkt te zijn of 

stapels kinderkleding waar je kinderen al 

jaren zijn uitgegroeid, doe dan vooral ook 

mee! Aanmelden kan door een e-mail te 

sturen naar heel-nigtevecht-ruimt-op@

outlook.com. Je kunt ook Chris Selgert 

of Karin Costello aanspreken. Wij hopen 

op veel aanmeldingen! En de definitieve 

datum volgt snel. Hou Facebook, Twitter 

en onze Bakker, Supermarkt en de 

‘Dorpsroddels’ in de gaten. Meer nieuws 

volgt hopelijk snel!

Warner Bros). Daar zijn hele grote artiesten 

getekend zoals Ed Sheeran en Dua Lipa 

dus dat is een enorm compliment. Warner 

Music heeft een team van 40 mensen dat 

ons overal bij helpt op het gebied van 

marketing. Hierdoor kunnen we sneller 

groeien en ons goed in de markt zetten.

Hoe combineer je een leven als muzikant 

met het hebben van een gezin met jonge 

kinderen? Haha! Momenteel is dat wel te 

doen nu ik niet veel speel in de avonden, 

maar ik denk dat dat wel een pittige wordt 

als de festivals dadelijk weer opengaan. Onze 

derde is op komst dus het wordt sowieso wel 

een pittige tijd, maar ook heel erg leuk en 

gezellig. Tot nu toe gaat het prima!

Hoe beïnvloedt de huidige coronacrisis je 

carrière nu die net in opkomst is? Hebben 

jullie ludieke oplossingen bedacht? Ja het 

blijft gek dat we niet live kunnen spelen. 

Dat is gewoon enorme pech want ik heb 

een 6-koppige band klaar staan om overal 

te spelen, maar het kan nu gewoon niet. 

Het voordeel is wel weer dat we veel tijd 

hebben om te schrijven dus dat doen we 

dan maar veel. En we hebben een paar keer 

in de tuin bij verzorgingstehuizen gespeeld, 

dit was heel leuk om te doen, stonden alle 

oudjes op de balkonnetjes mee te zingen.

We hopen dat Nigtevecht niet te klein 

wordt nu jullie bekender worden! 

Blijf je bijvoorbeeld betrokken bij het 

muziekfestival? Het lijkt me sowieso 

heel leuk om betrokken te blijven bij 

het Muziekfestival. Hopelijk mogen we 

volgend jaar weer en willen ze me er nog 

bij hebben :)



Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 12 september 2020
Verschijningsdatum: 25 september 2020

Achterklap: Floris Licht Start-up Tessa
Mijn naam is Tessa van Zadelhoff en samen 

met drie medestudenten ben ik een start-

up begonnen genaamd Solidus Care. Wat 

wij doen is, het produceren van parfum in 

een vaste vorm. Dit om verspilling tegen te 

gaan, een betere geurervaring te beleven 

en de huid te voeden en beschermen. Onze 

parfums zijn gemaakt van 100% eerlijke 

ingrediënten, die daarnaast ook vegan zijn. 

De parfums zijn geïnspireerd door 

bekende merken, met populaire geuren 

waaronder Hugo Boss Bottled en YSL 

Black Opium. Doordat de parfum in een 

handig, klein formaat schuifblikje komt, 

is het overal gemakkelijk mee naar toe te 

nemen. Wil jij meer over ons product te 

weten komen dan zijn wij te bereiken via  

contact@solidus-care en onze Instagram: 

solidus.care.
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Dorpshuis Nigtevecht

Vraag van Klaas: Beste Floris, je bent 

inmiddels lekker aan het meevoetballen 

bij de v.v. D.O.B., hoe bevalt het en ben je 

misschien toe aan een carrièreswitch?

Nou Klaas, ik hoop dat je op een 

carrièreswitch met betrekking tot koken 

doelt, want in voetballen ben ik absoluut 

geen ster. Het voetballen ligt nu helaas 

wel even stil, hopen dat we weer snel een 

potje kunnen spelen. Mochten er nog 35+-

ers twijfelen; doe gewoon een keer mee bij 

D.O.B.! En voor wat betreft dat koken… ik 

ben meer een ochtend als avondmens, dus 

een carrière in het restaurantwezen zit er 

ook al niet in!

Waar moeten de mensen uit het dorp je van 

kennen? 

Wellicht van het schoolplein, waar ik vaak 

sta om onze twee kinderen, Stef en Myrthe, 

weg te brengen of op te halen.  Verder 

train ik dus op donderavond, als het lukt, bij 

D.O.B. met het 35+ team. 

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over 

jouw kijk op het dorp vertellen? 

Oorspronkelijk komen mijn vrouw en ik uit 

Vinkeveen. Eigenlijk per toeval ben ik hier 

terechtgekomen, eerst boven de Attent, 

en later op de Ambachtsheerensingel. Het 

bevalt ons hier erg goed. Het doet me een 

beetje denken aan het Vinkeveen uit mijn 

jeugd. Lekker kleinschalig en bovenal rustig!

Wat houdt je bezig in het nieuws? 

Tsja, hoe kan het ook anders de laatste 

maanden, het coronavirus natuurlijk. Hoe 

moeten we nu verder en wat gebeurt 

er met de vele ondernemers die hun 

opgebouwde bedrijven ten gronde zien 

gaan. Vanuit mijn vakgebied, ik werk bij 

Waternet, ben ik inhoudelijk betrokken 

bij het oppervlaktewater, niet alleen 

de kwaliteit daarvan, maar ook de 

hoeveelheid. We hebben opnieuw weer 

een heel droog voorjaar, en als ik dit schrijf 

lijkt er nog geen zicht op serieuze regen.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? 

Ik kan heerlijk zitten in mijn eigen 

achtertuin, maar als ik vanaf het kanaal 

het dorp inrij, en de witte boerderij zie 

word ik ook altijd wel een beetje blij.

Als je één dag burgemeester van 

Nigtevecht zou zijn, wat zou je dan 

allemaal gaan doen?

De snelheid waarmee sommige mensen 

het dorp inrijden is mij een doorn in het 

oog, een paar drempels zouden geen 

overbodige luxe zijn!  Ook zou het voor 

de jongeren leuk zijn als er een iets 

betere zwemplek zou kunnen komen, 

niet vlak naast de pont. 

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en 

waarom? Welke vraag wil je die persoon 

graag stellen?

Ik zou de vraag graag stellen aan Marloes 

Kremer; beste Marloes, je hebt drie jonge 

zoons, een eigen bedrijf én jullie gaan 

een nieuw huis bouwen, hoe red je dat 

allemaal? 


