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Ook al is het Dorpshuis momenteel dicht voor 

de meeste activiteiten, het bestuur heeft haar 

handen vol om de het gebouw voor de toekomst 

in goede conditie te behouden. Er zijn 3 grote 

onderhoudstaken die op korte termijn verricht 

moeten worden. Het dak van het Dorpshuis 

moet worden vervangen omdat de levensduur 

aan zijn einde is gekomen. Daarbij moet ook 

nog het gehele luchtverversingssysteem worden 

aangepast aan de normen van deze tijd. Zeker 

in deze tijden. Als derde grote investering moet 

de gehele buitenkant worden geschilderd, zodat 

we weer een aantal jaren verder kunnen met ons 

Nigtevechtse Dorpshuis. 

Een grote uitdaging voor het bestuur sinds de 

gemeente Stichtse Vecht de subsidie voor alle 

Dorps- en Buurthuizen heeft gelimiteerd tot 

€15.000 per jaar. 

Op zondag 27 september is Henno Hennipman in de kerkdienst afgetreden als 

voorzitter van het College van Kerkrentmeesters in Nigtevecht. Hij heeft ruim 

18 jaar deel uit gemaakt van het College en daarbij heel veel taken uitgevoerd. 

Als dank voor de inzet al die jaren heeft hij een oorkonde en een insigne 

aangeboden gekregen vanuit de Vereniging voor Kerkrentelijk Beheer.

De oorkonde en het insigne waren een grote verrassing voor hem. Henno blijft 

zijn taak als beheerder van de begraafplaats nog wel vervullen.

Henno Hennipman 
krijgt insigne en 
oorkonde bij afscheid



In het dorp klinken alweer wekenlang de klappers van ontstoken vuurwerk. Ook ligt het 

nodige vuurwerkafval op straat. We zochten de (steeds veranderende) regels er even 

bij: je mag categorie F1-vuurwerk kopen vanaf 12 jaar. Dit vuurwerk is het hele jaar door 

verkrijgbaar en mag je ook het hele jaar door afsteken (maar er geen overlast mee veroorzaken 

of vernielingen mee plegen). F2 vuurwerk mag vanaf 16 jaar en pas op oudejaarsdag vanaf 

18.00 uur. F3 vuurwerk mag vanaf dit jaar helemaal niet meer. Of de klappen van F1, F2 of F3 

vuurwerk zijn kunnen wij niet achterhalen. 

De overlast is een probleem aan het worden. Uit eigen ervaring: er wordt soms zelfs met rotjes 

naar voorbijgangers gegooid. Dit laatste mag natuurlijk nooit. Overlast wordt door iedereen 

verschillend ervaren, maar wij zien de FB pagina van Buurtpreventie Nigtevecht volstromen met 

opmerkingen en ongeruste dorpsgenoten. En men weet niet wie het zijn of hoe de kinderen of 

hun ouders aan te spreken. In een klein en volgens ons saamhorig dorp zou het toch mogelijk 

moeten zijn om dit in goed overleg op te lossen? Dus: spreek kinderen aan op straat op hun 

gedrag en vraag ze rekening te houden met hun buren. Want: een goede buur is beter dan….

P.S. de foto is van een boze ouder uit het dorp die het 2 jaar geleden zo heeft opgelost. Dat 

kan natuurlijk altijd nog…

Letterlijk en figuurlijk vuurwerk

De Sleutel2000 wordt al heel wat jaren 

met heel veel plezier door een aantal 

dorpsgenoten gemaakt. Inmiddels 

zitten we in jaargang 21 en dat vinden 

wij best iets om trots op te zijn. In al 

die jaren proberen wij de toon van 

ons dorpsblad vooral luchtig maar ook 

informatief te houden en zijn er jaarlijks 

terugkerende onderwerpen waar 

we over berichten. Denk daarbij aan 

bijvoorbeeld de Oranjeweek en aan de 

aankondiging van de Sinterklaasintocht. 

Ook zijn er onderwerpen die in bijna 

elke Sleuteleditie terugkomen, zoals 

bijvoorbeeld informatie over het 

cabaretprogramma in het dorpshuis 

(helaas uiteraard niet tijdens de corona-

epidemie) en zijn er een paar vaste 

rubrieken. 

Zo bestaat de Achterklap op de laatste 

bladzijde van de Sleutel2000 al sinds 2008 

(jaargang 9), alweer ruim 12 jaar dus! Wij 

krijgen veel signalen van dorpsgenoten 

dat ze de Achterklap als eerste lezen, 

zodra de Sleutel2000 door de brievenbus 

valt. Een goede reden dus om aan dit 

format niks te wijzigen en ook de gestelde 

vragen niet te veranderen. Hierover 

hebben wij tijdens de redactievergadering 

nog wel eens gesprekken: moeten wij de 

vragen niet eens wijzigen? En in hoeverre 

moeten wij sturen welke dorpsgenoot er 

geïnterviewd gaat worden?

Daarom hierbij maar eens een oproep 

aan alle lezers van de Sleutel2000. 

 

•  Hoe denkt u over onze artikelen in het 

algemeen?

•  Een redelijk nieuwe vaste rubriek is 

‘Hoe is het eigenlijk met…. ?’ Een kort 

interview met een oude bekende van 

Nigtevecht. Is dit een leuke aanvulling 

voor ons dorpsblad?

•  De Achterklap in haar huidige vorm 

bestaat al heel lang. Moet hier iets 

aan worden gewijzigd? Of heeft u een 

voorkeur voor de Achterklap zoals die 

nu is?

•  Zijn er onderwerpen die u mist in de 

Sleutel?

•  Heeft u verder nog tips, opmerkingen 

of aandachtspunten?

Reageren op één of meerdere vragen 

kan via info@sleutel2000.nl. We zijn erg 

benieuwd naar uw mening, want ook al 

is het voor ons nog steeds heel leuk om 

de Sleutel2000 te maken, we doen het 

natuurlijk vooral voor onze lezers.

Alvast dank voor uw inbreng!

De redactie

Uw mening over Sleutel2000  
is belangrijk!
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Asfaltreparatie Lage Klompweg

2020 Is het jaar geworden van de grote 

plannen die voor velen even de ijskast in 

moesten. Voor dorpsgenoot Hans Bosman 

betekende COVID-19 een streep door zijn 

idee om dit jaar aan acht Ironmans mee 

te doen (acht keer 3.8 km zwemmen, 180 

km fietsen en 42.2 km hardlopen). De 

man, die inmiddels met zijn onorthodoxe 

voorbereiding een cultheldenstatus heeft 

verworven in het triatlon-circuit, zal zijn 

plan voor nu even on-hold moeten zetten. 

Gelukkig is Hans positief en creatief ingesteld 

en bedacht hij zijn eigen Nigtevechtse Triple 

Dutch: drie Ironmans door en om ons dorp. 

Hij voltooide ze alle drie in aangesloten 

weekenden in de maand juni. Sleutel2000 

sprak Hans over dit avontuur. Het is zo’n 

mooi verhaal dat we het in twee delen 

vertellen. Deel twee begint met Hans’ 

bijnaam in het circuit.

Die strijd tegen de klok heeft je zelfs 

de geuzennaam The Last Man Standing 

opgeleverd. Dat is zo gekomen toen ik als 

laatste over de finish kwam in Almere (red: 

in 2015, ook Nigtevecht’s beste triatleet René 

Valkenburg haalde toen de eindstreep). En 

daarna ben ik nog een paar keer bij halve of 

hele triatlons laatste geworden. Bij de hele 

is dat echt een ding. De laatste deelnemer 

wordt door het hele publiek aangemoedigd 

en je naam wordt gescandeerd. Het is heel 

mooi om een keer mee te maken, maar na de 

eerste keer wordt het wel gênant. Net of je 

het er om doet. Maar het gebeurde gewoon; 

ik ben gewoon niet zo snel. Mede om die 

reden zou ik toch iets meer op snelheid 

willen trainen. Eén-na-laatste is ook prima.

The Last Man Standing
Zes tot acht Ironmans in een jaar moet erg 

intensief zijn, waarom niet gewoon een 

of twee per jaar? Waarom doe je dit? Het 

voelt niet als intensief. Je leert jezelf en je 

lichaam kennen, je lichaam liegt nooit. Het 

is mooi als het lukt. Als het niet lukt, kun 

je er lering uittrekken en er achter komen 

wat de volgende keer anders kan. Je doet 

nieuwe ervaringen op en je komt op nieuwe 

plekken. Zoals ik eerder al zei, de omgeving 

hier en op veel parcoursen is zo ontzettend 

mooi. Het gaat mij voor een groot deel om 

het genieten en het buiten zijn. De uitdaging 

en persoonlijke doelen vind ik ook erg leuk. 

Houd je van afzien, van de pijn? Nee, zeker 

niet. Bij pijn moet je langzamer gaan. Bij het 

hardlopen ontkom je er niet aan, dat zijn 

de echte klappen op je lichaam. Gelukkig 

is het lopen laatste onderdeel. Het is net of 

je een hond een worst voorhoudt, je weet 

dat het einde in zicht is en komt er dan wel. 

En als het echt niet meer gaat, neem ik een 

bessenparacetamol.

Een Ironman is een enorm lange sportieve 

inspanning. En je lijkt niet erg te zitten 

met de Ironmans die je uiteindelijk (net) 

niet uitloopt. Hoe zorg je ervoor dat het 

mentaal allemaal zo goed zit? De motivatie 

moet goed zijn. Je moet echt overtuigd zijn 

dat je de uitdaging graag aan wil gaan. 

Ik heb onlangs een omgekeerde Ironman 

geprobeerd (eerst hardlopen, dan fietsen, 

daarna zwemmen), maar mijn hoofd stond 

er niet naar en ik gaf toen binnen de kortste 

keren ook op. Het koppie moet goed zijn. 

Ook moet je dus reëel zijn wanneer het 

lichaam niet goed voelt. Kameraadschap is 

gaaf, het is iets wat je op de been houdt. 

Muziek helpt ook. Met het fietsen zet ik vaak 

Einaudi op (Italiaanse pianist en componist, 

red.), dat brengt me in een goed mantra. 

Ik heb vooraf met mijn spullen inpakken 

en verschepen meer stress dan tijdens de 

Ironman, dan kom ik meer tot rust.

Wat staat er voor na 2020 nog op het 

programma, als alles hopelijk weer 

normaal is? Ik zou toch nog een keer een 

omgekeerde Ironman willen proberen. 

Ook de Westcoast Challenge, een 130 km 

lange loop van Hoek van Holland naar 

Den Helder lijkt me mooi om te doen. De 

Norseman in Noorwegen zou ik nog wel 

een keer willen doen, dat is mijn Walhalla. 

Die van Hawaii staat altijd bovenaan ieders 

verlanglijstje. Maar ja, daar zijn haaien, 

dat vind ik toch wel eng maar verheug me 

er wel op.

De gemeente Amsterdam heeft aan Dura Vermeer de opdracht gegeven om asfaltreparaties uit te voeren op de Lage Klompweg  

te Weesp. Hiertoe is het noodzakelijk een omleidingsroute via Nigtevecht in te stellen.

DE OMLEIDING IS:  Lage Klompweg — Gooilandseweg (via Weesp) — Kanaaldijk — Kanaaldijk Oost — Raadhuisstraat (Nigtevecht) 

— Garstenstraat — Dorpsstraat — Klompweg en vice versa.

De werkzaamheden starten op dinsdag 3 november vanaf 20.00 uur en duren tot woensdagochtend 4 november 06.00 uur.  

De nood- en hulpdiensten van Amsterdam/Weesp zijn/worden geïnformeerd door de opdrachtgever.

Olivier de Jonge Oudraat, Gebiedsregisseur Gemeente Stichtse Vecht
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Het is al even geleden dat u bent geïnformeerd 

over de bouw van de nieuwe brandweerpost. 

Dat betekent niet dat de werkzaamheden 

hebben stilgelegen. Integendeel!  

Nadat het eerste schetsontwerp aan u 

is getoond in januari 2020, is dit verder 

uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De 

vergunningsaanvraag die nodig is voor de 

bouw van de brandweerpost is samen met de 

eigenaar van de Betonfabriek in gereedheid 

gebracht. Naast de brandweerpost wil de 

eigenaar ook de bestaande bedrijfshallen 

vervangen door een nieuwe bedrijfshal. De 

aanvraag met alle stukken die nodig zijn 

voor de ruimtelijke onderbouwing, wordt in 

november ingediend bij de gemeente. Een 

ruimtelijke onderbouwing beschrijft hoe het 

zit met de effecten van de nieuwbouw op 

de luchtkwaliteit, veiligheid, milieuzonering, 

geluid, flora & fauna, archeologie etc. 

Direct naast de brandweerpost, langs het 

fietspad op de Kanaaldijk Oost, worden 

enkele parkeerplaatsen aangelegd. Deze zijn 

bestemd voor de vrijwilligers bij een uitruk. 

Op het terrein van de Betonfabriek zelf is 

daarvoor onvoldoende ruimte beschikbaar. 

In het begin van 2021 wordt de 

vergunningsaanvraag beoordeeld en 

getoetst aan de bestaande eisen van het 

(huidige) bestemmingsplan. Hiervoor worden 

de wettelijke procedures gevolgd. Dus er 

volgt nog een formele inspraakprocedure. 

Pas na het verkrijgen van de vergunning, kan 

de aanvrager starten met de sloop van de 

bestaande bedrijfshallen en de nieuwbouw. 

We verwachten dat de nieuwe bedrijfshallen 

en de brandweerpost in het eerste kwartaal 

van 2022 klaar zijn.

Stand van zaken bouw 
nieuwe brandweerpost 
Nigtevecht 
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Na onze aankondiging in de Sleutel hebben 

we enorm veel enthousiaste reacties gekregen 

van ouders die hun kind graag willen laten 

deelnemen aan de Talentfabriek, waarin we 

kinderen willen laten kennismaken met alle 

instrumenten uit een band. 

PLEZIER STAAT VOOROP!

Tijdens de lessen leren de kinderen 

spelenderwijs zingen, gitaar, basgitaar, toetsen 

en drums spelen. Daarnaast is de interactie 

binnen de band en uiteraard het plezier heel 

belangrijk. Elk nummer heeft een andere 

bezetting. Zo zal een leerling het ene nummer 

Talentfabriek in januari van start  
bij voldoende deelnemers

zingen, het andere nummer drummen en in 

het derde nummer toetsen spelen. Op deze 

manier maken ze kennis met elk instrument 

en de rol van elk instrument binnen een band. 

Er wordt rekening gehouden met het niveau 

en de leeftijd van de leerlingen.

INFORMATIE OVER DE LESSEN

Inmiddels hebben we contact gehad met 

docent Jaimie van Hek van de Dutch School of 

Popular Music. Bij voldoende aanmeldingen 

zal zij in januari en februari een serie van 4 

bandklasjes verzorgen in Nigtevecht, waarbij 

3 groepen leerlingen uit verschillende 

leeftijdscategorieën (5-6-7 jaar, 8-9-10 jaar 

en 11-12-13 jaar) kennis kunnen maken 

met de verschillende instrumenten in een 

popband. We streven naar 15 deelnemertjes 

per groep. De lessen zullen plaatsvinden op 

vrijdagmiddag na schooltijd. 

GEZOCHT: 

SPONSOREN EN EEN GESCHIKTE RUIMTE

Na afloop van de 4 eerste lessen hopen 

we door te kunnen gaan met de bandklas 

en daarna wellicht klasjes voor een 

vast instrument. Om dit alles tegen een 

betaalbaar tarief aan te kunnen bieden in 

het dorp, zijn we op zoek naar sponsoren 

en subsidies voor ons muzikale project.  Op 

dit moment onderzoeken we verschillende 

locaties voor de muzieklessen, waaronder de 

Dorpskamer en het Verenigingsgebouw van 

de kerk. Maar ook geschikte alternatieven 

zijn welkom. Voorwaarden zijn dat het 

in Nigtevecht is, de kosten niet te hoog 

zijn en we bergruimte hebben voor de 

instrumenten en de installatie. 

•  Wil je je kind opgeven?  

Stuur dan een appje naar Rens Ulijn  

op 06-21702215. 

•  Wil je de Talentfabriek sponsoren?  

Neem dan contact op met Geertjan 

Kampman op 06-82394139.

•  Weet je een mogelijke ruimte?  

Neem dan contact op met Erik-Jouke Bijl  

op 06-41851721.

Maar het allerbelangrijkste is het vinden van 

genoeg deelnemertjes voor de eerste vier 

lessen.  De lessen zullen doorgaan als er 45 

kinderen meedoen. Vanaf dat aantal kunnen 

wij de vier lessen aanbieden voor 30 euro per 

kind. Zegt het dus voort! Wij hebben er in 

ieder geval heel veel zin in!

Rens, Geertjan, Erik-Jouke en Koen  



Geert-Jan, Kiki en  
kleine Willem kiezen  
voor Nigtevecht
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Eind augustus zagen meer dan een miljoen 

Nederlanders in het RTL-programma ‘Voor 

hetzelfde geld’ hoe Geert-Jan Bierhof 

(35), Kiki Bouwman (34) en hun zoontje 

Willem (1) een week kwamen proefwonen 

in Nigtevecht. Ze werden verliefd op ons 

‘gehucht’ en verruilen hun appartement in de 

Amsterdamse Pijp in maart volgend jaar voor 

hun nieuwe huis aan de Korte Velterslaan. 

Sleutel2000 sprak met de toekomstige 

nieuwe Nigtevechters.

En? Kijken jullie al uit naar jullie verhuizing 

naar ons mooie ‘gehucht’? Kiki: ‘Ja, dat we 

Nigtevecht in de uitzending een gehucht 

noemden, daar hebben we geloof ik geen 

vrienden mee gemaakt. Het kwam vooral 

omdat Nigtevecht weinig winkels en 

horeca heeft. Lachend: ‘Als we verhuisd zijn 

organiseren we snel een buurtborrel om het 

goed te maken!’

Wat was het moment dat jullie wisten: hier 

willen we wonen? Geert-Jan: ‘Toen ik op de 

eerste dag door de Dorpsstraat fietste en naar 

de bakker ging had ik gelijk een heel goed 

gevoel. Ook de nabijheid van het water en 

de Vecht spreekt me erg aan. Ik heb in mijn 

studententijd in Groningen fanatiek geroeid 

en de enkele wedstrijd op de Vecht vond 

ik altijd geweldig.’ Kiki: ‘Je kiest natuurlijk 

in eerste instantie voor het huis. Dat is echt 

helemaal af, we kunnen er zo in. Maar het 

bezoekje aan onze buren Aran en Barbara 

was ook wel een belangrijk moment. Dat 

was echt heel gezellig.’ Geert-Jan: ‘Ja, fijn om 

mensen naast je te hebben waar je goed een 

biertje mee kunt drinken. Zij maakten ooit 

ook de stap uit Amsterdam en dat heeft voor 

hun goed uitgepakt. Kiki: ‘Al krijg ik het soms 

nog wel Spaans benauwd omdat ik bang ben 

dat ik Amsterdam ga missen. Ik heb er toch 

11 jaar gewoond. Maar dan denk ik ook: 

Kiek, wat doe je nu stom. Amsterdam is maar 

een half uurtje van Nigtevecht!’

Hoe is het om mee te doen aan zo’n 

televisieprogramma? Kiki: ‘We hebben de 

impact daarvan wel een beetje onderschat. De 

uitzending had die dag meer kijkers dan Jinek. 

We zijn nog weken bezig geweest om op 

alle privé-berichten te reageren die we naar 

aanleiding van de uitzending van vrienden 

en bekenden kregen. Natsasja Froger is echt 

een leuke vrouw: what you see is what you 

get. We hebben nog steeds contact met 

haar. Maar om vier dagen lang van negen 

uur ’s morgens tot negen uur ’s avonds zo’n 

camera op je gezicht te hebben, dat is echt 

wel heftig. Dan willen ze nog dit shot, dan 

nog dat shot. We hadden eigenlijk nauwelijks 

de tijd om zelf het huis goed te ervaren. We 

zijn er achteraf gezien vrij impulsief ingestapt, 

ik zag de oproep op tv en dacht: laat ik eens 

reageren, waarschijnlijk hoor ik er nooit meer 

wat van. Maar we werden dus geselecteerd. 

Als je ons met de kennis van nu vraagt, zou 

je ooit weer aan zo’n programma meedoen, is 

het antwoord: nee.’

Op social media werden jullie ook hard 

aangepakt. Mensen vonden jullie een 

wereldvreemd, Amsterdams stel. Kiki: Ik 

kan er wel om lachen. Ik ben de jongste van 

drie kinderen, dus ik ben het wel gewend 

dat ze de spot met me drijven. We zijn in 

het programma echt neergezet als ultiem 

yuppenstel. Dan krijg je dit soort reacties. 

Gelukkig kunnen we goed relativeren, 

er keken een miljoen mensen naar het 

programma en er waren ongeveer 250 posts 

op social media. En het zijn altijd dezelfde 

mensen die reageren.’

Heeft kleine Willem al zin in de verhuizing? 

Kiki: ‘Hij is anderhalf dus nog te klein om het 

echt te beseffen. Geert-Jan: Toen we hier aan 

het proefwonen waren, zag je hem lekker vrij 

rondrennen in de tuin. Ik ben blij dat hij straks 

echt de ruimte heeft die we in Amsterdam 

missen. Inmiddels hebben we hem ook 

aangemeld voor het kinderdagverblijf op de 

Boerderij, tussen de dieren en lekker buiten, 

echt heel mooi! Geert-Jan en ik zijn allebei 

opgegroeid in een dorp waar iedereen elkaar 

kent. Die gezelligheid en het sociale vangnet 

dat daarbij hoort, gunnen we Willem ook. 

We wilden hem niet midden in Amsterdam 

moeten gaan leren fietsen, daarom zijn we 

blij dat we straks in Nigtevecht wonen.’

Zijn jullie een beetje Oranjegezind? In koor: ja! 

Kiki: ‘Ik ben opgegroeid in Epe op de Veluwe. 

Daar was Koninginnedag wat carnaval in het 

zuiden van het land is: het grootste feest van 

het jaar. Ik heb daar mooie herinneringen 

aan. We vierden feest samen met de kinderen 

van vrienden van mijn ouders. En iedereen 

verkleedde zich. Ik hoorde al dat Nigtevecht 

een heel actieve Oranjevereniging heeft: echt 

ontzettend leuk!

Tot slot: is er nog iets wat Nigtevecht 

moet weten over jullie? Geert-Jan: ‘Dat de 

Nigtevechters niet gek moeten opkijken 

als ik in het voorjaar van 2021 opeens met 

een roeiboot door de Dorpsstraat loop om 

een plek te zoeken waar ik de boot in het 

water kan leggen. Al zou je het nu niet meer 

zeggen, maar ik heb een wereldrecord op de 

marathonafstand van 100 kilometer op 1 dag 

in een houten skiff (eenpersoonsroeiboot) 

op mijn naam staan. Maar het parcours is 

veranderd, dus het wordt tijd om te gaan 

trainen voor nieuwe poging. Kijken of het 

nu in minder dan 12 uur lukt.’ Kiki: ‘Wat 

Nigtevecht moet weten, is dat we heel veel 

zin hebben in onze verhuizing. We hopen het 

dorp snel beter te leren kennen!’

‘We zijn in  
het programma 
neergezet als  

ultiem yuppenstel’ 



De Attent (vroeger Spar) is een begrip 

in ons dorp met Hans als boegbeeld, al 

23 jaar lang. Maar ooit begon de Spar in 

handen van Andries de Vries, die er in 

‘96/’97 de dienst uitmaakte. Inmiddels 

werkt Andries elders.

Andries, hoe is het met je?

Erg goed! Ik ben voor mezelf 

begonnen met een bezorgservice van 

boodschappen. Dat gaat goed, zeker 

in deze tijden. Ik doe dit voor PLUS en 

ik werk veel samen met ongeveer tien 

andere ondernemers.

Ik heb altijd al in de supermarktbranche 

gewerkt. Voordat ik in Nigtevecht terecht 

kwam werkte ik 12 jaar bij Albert Heijn. 

Unigro was destijds de eigenaar van Spar 

en had een advertentie voor een aantal 

filialen uitstaan, op die van de Spar van 

Nigtevecht heb ik gereageerd. Toen ik 

hier kwam werd ik gelijk enthousiast, 

in het dorp zat destijds helemaal niets 

en het leek me mooi iets van de grond 

af op te bouwen. Dat heb ik toen een 

jaar gedaan. Een aanbieding van Albert 

Heijn als filiaalmanager in 1997 kon ik 

echter niet weigeren en toen ben ik dat 

gaat doen. In een eigen, kleinschaligere 

supermarkt ben je toch al gauw 75-80 

uur in de week bezig en bij de Albert 

Heijn was die werkdruk een stuk minder. 

Waar ben je tegenwoordig te vinden en 

hoe is het leven daar?

Nog steeds woon ik in Dronten. Mijn 

kinderen zijn het huis uit en ik woon er 

met mijn vrouw. Mijn gezin is alles voor 

me, we proberen voor zover het nu kan 

toch samen veel tijd door te brengen. 

Zogezegd zijn het momenteel qua werk 

tropenmaanden; hele dagen van ‘s 

ochtends vroeg tot ’s avonds zijn geen 

uitzondering. Ik sport graag, maar er 

gaat eigenlijk teveel tijd in werk zitten 

om dát nu echt te kunnen doen. De 

regio Utrecht is waar mijn klanten zijn; 

een ritje van Dronten naar daar is toch al 

gauw 75 kilometer, dus de reistijd is ook 

behoorlijk.

Verlang je stiekem nooit terug naar ons 

mooie dorp?

Wat ik me herinner is de grote 

saamhorigheid tussen de mensen en het 

op elkaar letten. Dit kwam de veiligheid 

ten goede. Mensen kwamen naar je 

toe om uit te leggen waar je eventueel 

voor op moest passen. Ze beseften dat je 

de enige winkel in stand moest zien te 

houden. Ik denk daarom met veel plezier 

aan mijn tijd in Nigtevecht terug.

Groot feest op de 
Samenwerkschool in Nigtevecht 

Hoe is het eigenlijk met… 
Andries de Vries?
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Het was half oktober groot feest voor 

alle basisschoolkinderen in Nigtevecht. Ze 

vierden samen dat de samenwerkschool  

5 jaar bestaat. Het eerste lustrum is een feit.

De dag werd geopend door enkele 

professoren die een raket lanceerden op 

het schoolplein. Ze hadden erg hun best 

gedaan de raket zo hoog mogelijk te 

lanceren maar ze konden gedurende de dag 

toch nog een hoop van de kinderen leren. 

Er werd volop geëxperimenteerd en allerlei 

proefjes gedaan. Alle kinderen bouwden 

samen aan een actie reactie baan, die de 

verbinding tussen beide scholen en de 

kinderen symboliseerde. Als afsluiting kwam 

Mad Science een voorstelling geven met als 

thema: ‘ wetenschappers en onderzoekers’. 

Er werd ook nog een aandacht besteed aan 

de eerste leerlingen van de school, Jinte en 

Roosmarijn. Zij begonnen als 4 jarige hun 

carrière in het nieuwe gebouw. 

De kinderen hebben samen gevierd, 

samen proefjes gedaan, gebouwd aan een 

kettingreactie en taart gegeten. Het was 

een hele mooie dag en een waardevolle 

herinnering!

NOOT VAN DE REDACTIE: 

De foto is gemaakt op de opening van de 

Samenwoonschool in 2015. Nu hebben we 

het over een Samenwerkschool. 



Het jaar 2020 is het eerste jaar sinds 1999 

zonder cabaret! Het had dit jaar een mooie 

20e verjaardag kunnen worden, maar het 

is niet te verwachten dat er dit seizoen 

nog een normale bezoekerssituatie gaat 

ontstaan. De geplande voorstellingen van 

dit (nieuwe) seizoen moesten daarom 

helaas allemaal verschoven worden naar het 

volgende seizoen. Dus geen voorstellingen: 

een gymzaal met maximaal 30 bezoekers, 

of op een toegestane capaciteit van 20% 

met 1,5m afstand, biedt voor geen van de 

betrokkenen een perspectief. We mogen 

hopen dat het seizoen 2021/2022 weer 

normaal gaat worden. 

Er is één mogelijke uitzondering in dit 

seizoen: Veldhuis en Kemper komen hun 

voorstelling alsnog spelen ergens in april 

– mei 2021 als er geen Covid-beperkingen 

meer zijn. Kaarten blijven natuurlijk gewoon 

geldig. 

SEIZOEN 2021-2022

Mits de regels het mogelijk maken, wordt 

de uitgestelde voorstelling van Kasper 

van der Laan ingehaald op zaterdag 25 

september 2021. De verschoven voorstelling 

van Glodi Lugungu moet nog gepland 

worden. De verschoven voorstellingen van 

dit seizoen worden of zijn al gepland. Deze 

voorstellingen worden bekend gemaakt 

als er meer zicht is op het doorgaan. Veel 

theaters worden met sluiting bedreigd, 

het cabaret heeft bijna geen vaste kosten, 

en gaat zeker door, met de onontbeerlijke 

inzet van de vele vrijwilligers, en zolang de 

publieke belangstelling weer onverminderd 

groot blijft. 

MUZIEKFESTIVAL 2021

Het bestuur van het muziekfestival wil het 

festival in 2021 organiseren, maar dit is 

afhankelijk van de Covid-maatregelen, de 

sponsoring, en de subsidie. 

Cabaret seizoen 2020 – 2021  
en het Muziekfestival 2021

Gerbrand Hartman, je ziet hem rijden met 

wapperende grijze krullen in zijn authentieke 

leger-Jeep door de Dorpsstraat richting de 

Klompweg. Af en toe is ie te vinden in café 

No.100 voor een borreltje en een goed 

gesprek. Sommige Nigtevechters kennen 

hem ook als Boer Gerbrand. Nu introduceren 

we hem voor het hele dorp als schrijver en 

uitgever Gerbrand Hartman. Of misschien 

wel de lokale schelm Jan Cremer? 

Wat velen op hun wensenlijstje hebben maar 

nooit uitvoeren heeft Gerbrand op papier 

gezet. Een eigen boek geschreven (in 2 keer 

48 uur)  en uitgegeven over zijn leven in de 

jaren ‘60: “Kikvorsman”.

Aan de toog in No.100 heb ik wel eens met 

twijfels geluisterd naar de verhalen uit zijn 

verleden, maar na het lezen van zijn boek 

resteert alleen bewondering, een tikje 

jaloezie en Sehnsucht naar zo’n avontuurlijke 

tijd. In geheel eigen staccato stijl vertelt 

Gerbrand het verhaal van een 25-jarige man 

die in zijn Lelijke Eend (2CV) naar de kibboets 

wil in Israël, om vervolgens in Griekenland te 

stranden en daar een handel in kikkers op te 

zetten voor de Franse kikkerbilletjesmarkt. 

Om het avontuur nog meer bijzonder te 

maken belandt hij in het Maoïstisch Albanië 

op het hoogtepunt van de strijd van het 

Westen tegen het communisme. 

Ik mag hopen dat Gerbrand Hartman nog 

2 keer 48 uur de tijd vindt om zijn andere 

avontuurlijke levensverhalen te vereeuwigen 

in boekvorm. Mocht u uw nieuwsgierigheid 

willen sussen, Kikvorsman ligt recht 

tegenover de entree in de boekhandel in de 

Slijkstraat in Weesp. Bel eerst even want ze 

waren bijna uitverkocht.

Kikker- 
billetjesman
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In de juni-editie van Sleutel2000 berichtten we al dat op de gronden naast waar 

ooit Moby’s Café gestaan heeft er eindelijk gebouwd zou gaan worden. Sinds 2006 

is hier een kale vlakte te zien en sinds in 2008 getracht is de kavel met bouwplan 

te verkopen waren er allerlei factoren die roet in het eten gooiden. Inmiddels is de 

bouw in volle gang. Het gaat om één woonhuis met een riant voor -en achterhuis. 

Bijzonder is het gedeelte ertussen, een grote hal met trapgat met een grote glazen 

kap erop. Het huis ligt aan de Vecht en past mooi in het dorpsgezicht. Waarschijnlijk 

wordt het rond het voorjaar van 2021 opgeleverd.

Het valt overigens op dat in het dorp volop genieuwbouwd wordt. Ook op de oude 

locatie van de Flambouw verrijst het eerste van 4 nieuwe huizen, en heeft een van de 

iconische houten woningen op de Vreelandseweg plaatsgemaakt voor een stijlvolle 

notariswoning-in wording. Het dorp is er alweer een stukje mooier op geworden.

Dat wordt al wat!



Vraag van Marloes: Ik heb twee vragen 

voor je Geert: waar haal jij die ijzeren 

discipline vandaan? En ik hoorde dat 

je een muziekproject voor kinderen wil 

starten? Haha, die ijzeren discipline heeft 

hééééél lang stoffig op de plank gelegen. 

Dit jaar ben ik 40 geworden en dat was wel 

mijn wake-up call. Combineer dat met een 

dodelijke cocktail van zelfoverschatting, 

geldingsdrang, competitie, een dorp 

tjokvol sportievelingen, een Apple Watch 

en Strava en voilà: ijzeren discipline.

Vanuit onze passie voor muziek 

hebben dorpsgenoten Rens Ulijn, Koen 

Brouwer, Erik-Jouke Bijl en ik de koppen 

onlangs bij elkaar gestoken. We zijn de 

“Talentfabriek” gestart om kinderen 

spelenderwijs kennis te laten maken 

met alle instrumenten uit een band. 

Vanaf januari willen we beginnen met 

het aanbieden van een laagdrempelige 

set van 4 lessen. Vanuit daar kunnen de 

kinderen verder kiezen waar ze eventueel 

in door willen en kunnen wij ze koppelen 

aan goede leraren/leraressen. We zijn nog 

steeds op zoek naar kinderen die mee 

willen doen. Op pagina 4 van deze Sleutel 

lees je er meer over.

Waar moeten de mensen uit het dorp je 

van kennen? Als gitarist van de beste band 

van Nigtevecht en omstreken: de Locals. 

Daarnaast ben ik vice-voorzitter van de 

leukste Oranjevereniging van Nederland. 

In beide hoedanigheden hoop ik de rest 

van het dorp weer snel bij elkaar te zien 

om te doen wat wij hier als geen ander 

kunnen: een verschrikkelijk goed feestje 

bouwen! 

Wat wil je de mensen 

uit Nigtevecht over 

jouw kijk op het dorp 

vertellen? Mijn vrouw 

Cindy en ik hebben 

het centrum van 

Den Haag verruild 

voor Nigtevecht en 

hebben werkelijk 

geen seconde spijt 

gehad van dit besluit. 

Inmiddels hebben we 

hier drie kinderen 

op de wereld mogen 

verwelkomen: Ize, 

Björn en Amber, 

vruchtbare grond hier zullen we maar 

zeggen.  Verder is Nigtevecht een enorm 

leuk, sociaal en ongedwongen dorp. Bizar 

eigenlijk hoeveel leuke mensen hier wonen! 

Wat houdt je bezig in het nieuws? Corona 

uiteraard. Daarnaast maak ik me wel zorgen 

over de toenemende polarisatie, zeker 

gedreven door social media waarbij mensen 

alleen nog maar in hun eigen denkbeeld 

bubbels blijven dankzij algoritmen die dit 

voeden (voor wie het nog niet gezien heeft: 

kijk “The Social Dilemma” op Netflix).  

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? 

De Klompweg. Ik ben getogen aan een 

soortgelijk weggetje in Snelrewaard (dat is 

mogelijkerwijs nog kleiner dan Nigtevecht), 

dus voelt het heel vertrouwd. Elke keer als 

ik hier wandel of hardloop blijft het net zo 

mooi, het verveelt nooit.  

Als je één dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan doen? 

Gratis bier voor het volk? Nee, ik zou kijken 

hoe we wat meer lokaal ondernemerschap 

kunnen stimuleren. Daarnaast een 

goed actieplan bij de plantsoenendienst 

neerleggen, want het onderhoud is af en toe 

om te huilen. En uiteraard vooral stoer die 

ambtsketting om doen, koffie drinken, lintjes 

doorknippen, handjes schudden (wanneer 

dat weer mag…) en vriendelijk lachen: kan 

ik al tekenen? 

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en waarom? 

Mijn buurman Dennis. Hij is hier met zijn 

gezin inmiddels meer dan 2 jaar woonachtig 

en ik ben benieuwd naar zijn ervaringen. 

Beschuit  
met muisjes

Achterklap: Geertjan Kampman
Welke vraag wil je die persoon graag stellen? 

Dennis, ik heb je inmiddels leren kennen als 

een doorzetter en je zit nooit stil. Om maar 

eens een oude reclameslogan erop los te 

laten: waar haal je de energie vandaan? 

Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 5 december 2020
Verschijningsdatum: 18 december 2020

Veerle, dochter van  

Jochum en Leonie, 

geboren  

25 september 2020
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