
Samenwoonschool wil 
camera tegen vandalisme
Basisscholen De Tweemaster en De 

Flambouw hebben al geruime tijd last van 

jongeren die in het weekend rond het 

gebouw van de samenwoonschool rotzooi 

maken en vernielingen aanbrengen. De 

schooldirecties hebben nu bij de gemeente 

een aanvraag gedaan voor het ophangen 

van een buitencamera om de jongeren af 

te schrikken en vernielingen vast te leggen. 

Ook wordt er sinds kort vaker gesurveilleerd 

door de politie en jeugdwerk.

De overlast wordt volgens de schooldirecties 

veroorzaakt door zowel kinderen uit de 

bovenbouw van de basisschool als door 

groepen middelbare scholieren. ‘Bijna elke 

maandagochtend moet ik de picknicktafel 

terug op zijn plek zetten en ligt het eromheen 

bezaaid met sigarettenpeuken en wietzakjes’, 

vertelt directeur Mirjam Schweppe van 

De Flambouw. ‘Laatst vond ik er zelfs een 

pizzames, erg gevaarlijk als kleine kinderen 

daarmee gaan spelen. Ik begrijp dat er voor 

jongeren weinig te doen is in Nigtevecht. 

Een openbare hangplek voor deze groep zou 

uitkomst kunnen bieden. Ik vind het op zich 

ook niet erg als jongeren in het weekend 

op het schoolplein samenkomen, maar ze 

moeten afval in de vuilnisbak gooien en 

zeker niks kapot maken.’

AFSCHRIKWEKKENDE WERKING

In het weekend van 8 en 9 november liep het 

de spuigaten uit. Op zondagochtend bleken 

er dakpannen van het dak gegooid, een 

kinderfiets die op school was achtergebleven 

gesloopt, een boompaal afgebroken en 

planten ontworteld. Inmiddels is een aantal 

jongeren dat erbij betrokken was door de 

school aangesproken. Zij hebben in de week 

erna geholpen met het opruimen van het 

schoolplein. Ook is er na het weekend van 

8 en 9 november hulp ingeschakeld van de 

politie en jeugdwerk. Zowel de buurtagent 

als buurtwerk surveilleren nu in het weekend 

vaker bij de school. ‘Sindsdien is de overlast 

gelukkig flink afgenomen’, zegt Schweppe. 

‘Toch hebben we bij de gemeente een 

aanvraag gedaan voor een buitencamera, 

omdat daar een afschrikkende werking van 

uitgaat. Uiteindelijk bespaart zo’n camera de 

gemeente geld, want als er op school door 

vandalisme een ruit sneuvelt, betaalt de 

gemeente dat ook. Ik houd wat dat betreft 

mijn hart vast voor de vakantieperiode die 

er weer aan zit te komen.’

OOK BUITEN SCHOOL VEEL VANDALISME

De redactie van Sleutel 2000 kreeg recent 

signalen dat ook buiten de school het 

vandalisme toeneemt. Er worden regelmatig 

fietsen vernield en in sloten aangetroffen. 

Recentelijk stonden er op Facebook foto’s 

van bekraste auto’s in de Dorpsstraat. Laten 

we het samen leuk houden met elkaar en 

blijf van nadermans spullen af.
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Welkom 
kerstviering 
Nigtevecht

SCHOOLHOOFDEN DE TWEEMASTER EN DE FLAMBOUW OVER AANSTAANDE FUSIE:

Het is niet lang na de ‘constructieve 

studiemiddag’ van 23 november als 

Sleutel 2000 de schooldirecteuren Remko 

van der Heijden van De Tweemaster en 

Mirjam Schweppe van De Flambouw 

interviewt. Die studiemiddag was erg 

geslaagd, vinden beide schoolhoofden. 

‘Het was voor het eerst dat we echt wat 

langer de tijd hadden om met elkaar in 

gesprek te gaan en elkaar beter te leren 

kennen’, zegt Mirjam. Remko: ‘Je merkt 

gelijk dat we nu wat makkelijker bij 

elkaar binnenlopen en de leerkrachten 

van de beide scholen elkaar weten te 

vinden.’ 

De beide directeuren kunnen het goed 

met elkaar vinden en delen het inzicht 

dat Nigtevecht te weinig leerlingen heeft 

om twee kleine schooltjes te kunnen laten 

bestaan. Toch was de komst van Remko 

als nieuwe directeur van De Tweemaster 

belangrijk om het fusieproces echt in 

gang te zetten. ‘Het persoonlijke speelt 

zeker een rol’, erkent Mirjam. ‘Ik weet 

nog toen Remko net begonnen was en mij 

ten overstaan van alle ouders bedankte 

dat hij het openingswoord mocht doen 

op het Pleinfeest, dat door beide scholen 

wordt georganiseerd. Dat is misschien een 

klein ding, maar ik voelde gelijk dat hij 

echt wilde samenwerken en dat was in de 

jaren daarvoor nog wel eens anders.’

Er was dus toch wel sprake van een zekere 

afstand tussen de beide scholen?

‘Zeg maar gerust grote afstand’, lacht 

Mirjam. ‘Toen we vijf jaar geleden samen 

met de Tweemaster het nieuwe gebouw 

in gingen, hielden we elkaar scherp in 

de gaten. Vooral als het ging om het 

werven van nieuwe leerlingen, want als 

kleine school heb je die allebei nodig. 

Remko: ‘Toen ik hier voor de eerste keer 

’s morgens op school aankwam, zag ik dat 

de ene helft van de vloer van de aula wel 

in de was stond en de andere niet. Dat 

kwam omdat we allebei met een ander 

schoonmaakbedrijf werkten. Ik dacht 

meteen: dat moet anders.’ 

Mirjam: ‘Met de komst van Remko kwam 

alles in een stroomversnelling. Sinds 

anderhalf jaar stemmen we de lesmethoden 

op elkaar af. We hadden al dezelfde taal- en 

spellingsmethode en sinds dit jaar gebruiken 

we dezelfde leesmethode. Gymjuf Lotte 

speelt ook een belangrijke rol. Sinds zij 

de gymlessen en naschoolse activiteiten 

voor beide scholen geeft, is ze echt een 

verbindende factor.’

Is een fusie van de twee scholen echt 

nodig? Mirjam: ‘Er zijn simpelweg te weinig 

leerlingen in Nigtevecht. Het aantal neemt 

af en op de lange termijn is dat niet vol te 

houden. Bovendien kost concurrentie veel 

energie en negativiteit. Die kun je beter 

positief inzetten door samen te werken. 

Toen ik achttien jaar geleden begon op 

De Flambouw was het echt een upcoming 

schooltje. Er werden steeds nieuwe 

lokalen bijgebouwd want we groeiden als 

kool omdat er net een nieuwe wijk was 

bijgebouwd. Bij De Tweemaster kwam ik in 

die tijd nooit, je zat niet bij elkaar in het 

‘ Onze normen en waarden komen 
voor 90 procent overeen’
Eind oktober kondigden de Nigtevechtse basisscholen De Tweemaster en De Flambouw aan dat ze vanaf schooljaar ’22-’23 samen 

verder willen als één nieuwe school. Een logische stap, want een fusie heeft veel voordelen. Toch duurde het jaren voordat de scholen 

kozen voor een gezamenlijke toekomst. Waarom zijn de geesten nu wel rijp? En wat voor identiteit krijgt de nieuw te vormen school? 

Sleutel2000 interviewde de beide schooldirecteuren over de aanstaande fusie.

gebouw en er was nooit reden om na te 

denken over een fusie, want we waren 

groot genoeg.’

Remko: ‘Door de fusie krijgt de school 

een gezond en toekomstbestendig 

leerlingenaantal. Ook verlaagt een fusie 

de werkdruk bij de medewerkers, wat 

weer ten goede komt aan de kwaliteit 

van het onderwijs. Voor leerkrachten 

betekent een kleine school immers dat ze 

met een klein team toch alle taken die bij 

een school horen moeten verrichten. 

Mirjam: ‘We hebben straks ook genoeg 

leerlingen om vanaf groep 3 te kunnen 

kiezen voor ‘homogene’ groepen. Dus 

geen combinaties meer van groep 3-4, 

5-6 en 7-8, maar voor elke groep een 

eigen leerkracht. Voordeel daarvan is 

dat een leerkracht de aandacht minder 

moet verdelen over verschillende niveaus 

en daardoor meer tijd heeft voor de 

instructie aan 1 groep, wat de kwaliteit 

ten goede komt.’ Remko: ‘Aan de andere 

kant hebben gecombineerde groepen 

weer het voordeel dat kinderen van 

verschillende niveaus elkaar de stof 

kunnen uitleggen, wat ook goed is voor 

het leerproces.’

Wat wordt de identiteit van de nieuwe 

school? De Flambouw heeft een 

protestants-christelijke grondslag, De 

Tweemaster is openbaar.

Remko: ‘Het is de bedoeling dat we het 

beste van beide scholen behouden. De 

nieuwe school wordt onderdeel van de 

stichting Vechstreek en Venen, waar de 

Flambouw al onderdeel van uit maakt. 

Dat is een stichting voor protestants-

christelijk onderwijs, maar daarbinnen 

zullen we een bijzondere positie innemen. 

Hoe dat precies vorm gaat krijgen is 

nog onderdeel van gesprek, ook met de 

ouders en de medezeggenschapsraad.

Mirjam: ‘Bij ouders en teamleden van 

De Tweemaster leeft het beeld dat wij 

zwaar christelijk zijn, vaak gebaseerd op 

ervaringen uit het verleden. De feitelijke 

situatie is dat ook bij ons veel ouders 

niet kerkelijk meelevend zijn en dat de 

leerkrachten binnen bepaalde kaders 

vrijheid hebben om invulling te geven 

aan de protestants-christelijke grondslag. 

Sommige leerkrachten bidden met de 

leerlingen voor de les, andere zingen of 

lezen een gedicht voor. We gebruiken 

Bijbelverhalen om met de kinderen het 

gesprek aan te gaan over normen en 

waarden. En Bijbelkennis draagt ook 

bij aan een beter begrip van kunst en 

cultuur. De basis is dat wij het protestants-

christelijke geloof willen meegeven, niet 

opleggen of inprenten. Een voorbeeld: 

onze leerlingen krijgen aan het eind van 

groep 8 allemaal een Bijbel cadeau. Ik 

kan me voorstellen dat ze straks kunnen 

kiezen uit een Bijbel of een cultuurboek. 

Ik weet dat ze op een school in Maarssen 

zo werken en ik vind dat een mooie 

middenweg.’ 

Remko: ‘De tijd van de verzuiling ligt 

ver achter ons. In feite komen we qua 

normen en waarden voor 90 procent 

overeen en de andere 10 procent gaan we 

uitkomen. Bij ons is het uitgangspunt dat 

er niet één waarheid is, bij De Flambouw 

ligt de nadruk meer op de protestants-

christelijke levensbeschouwing.’

Tot slot: wat vinden jullie het sterkste punt 

van elkaars scholen? Mirjam: ‘De aandacht 

voor de expressieve ontwikkeling zoals 

de theaterlessen vind ik een sterk punt. 

Verder is De Tweemaster ook een sociale 

school met een goede onderlinge sfeer. 

Remko: ‘Die sfeer ervaar ik bij jullie ook: 

een kleine, sociale school met oog voor 

elkaar. Daarnaast heb ik ook heb veel 

waardering voor het techniek-onderwijs 

van De Flambouw. De manier waarop ze 

bezig zijn met technisch Lego en robotica 

is indrukwekkend.’

Nog een laatste boodschap voor de lezers 

van De Sleutel 2000? ‘Wij proberen de 

ouders en het bestuur zo goed mogelijk 

te betrekken bij het fusieproces. We 

hebben nog anderhalf jaar om aan elkaar 

te wennen en hoewel het tot nu toe heel 

erg meevalt, zullen er ongetwijfeld nog 

veel vragen en zorgen zijn bij ouders. 

Mensen kunnen met die vragen altijd bij 

ons terecht.’

Heeft u n.a.v. dit artikel nog vragen aan 

Remko of Mirjam? Mail die dan naar 

r.vanderheijden@talentprimair.nl of 

mschweppe@vechtstreekenvenen.nl

Graag nodigen we iedereen van harte uit 

om samen kerst te vieren in de Dorpskerk of 

vanuit huis via de livestream. 

KERSTNACHTDIENST

Donderdagavond 24 december begint om 

21.30 uur de traditionele kerstnachtdienst in 

de dorpskerk. Door de coronamaatregelen is 

er minder plek in de kerk en richten we ons 

ook bijzonder op de kijkers thuis. We hebben 

voor jullie een verrassingspakketje inclusief 

programmaboekje klaarliggen. Op kerstavond 

kan dit tussen 20.15-21.00 uur bij de kerk 

worden opgehaald. Ons koperensemble speelt 

dan ook mooie kerstliederen. Met kaarsjes en 

een looproute houden wij ons uiteraard de 

coronaregels en kan toch even de kerstsfeer 

geproefd worden. 

EERSTE KERSTDAG

Vrijdag 25 december start de dienst om 

10.00 uur. Deze dienst is wederom thuis live 

te kijken. 

Vind je het fijn om bij één van de 

diensten live aanwezig te zijn  dan vragen 

wij je tussen 15 en 23 december voor 

bovenstaande diensten aan te melden via 

kerkrentmeesters@kerknigtevecht.nl. We 

houden ons aan maximaal 30 bezoekers, 

mondkapjes plicht en registratie bij de deur.  

De link naar de livestream is te vinden op 

startpagina van de website van de kerk  

www.kerknigtevecht.nl 

Namens de Dorpskerk wensen we  

iedereen Gezegende Feestdagen!
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De Korte Baan loopt binnen…

De directe omgeving van Nigtevecht lijkt 

te worden ontzien van de plaatsing van 

windturbines. In de september editie van 

Sleutel2000 schreven we al over de recente 

ontwikkelingen m.b.t. het opwekken 

van duurzame energie in de regio. Twee 

zoekgebieden voor turbines waren er 

aangewezen rond ons dorp eerder dit 

jaar, maar deze lijken allebei van de baan. 

De Aetsveldsepolder is geen optie meer 

binnen de energieregio Noord-Holland 

Zuid. Binnen de energieregio Utrecht is 

het Gein ook niet langer een zoekgebied; 

verder blijft de gemeente Stichtse Vecht 

achter zijn standpunt geen windturbines 

te gaan plaatsen. Wel is een strook 

langs het Amsterdam Rijnkanaal richting 

Loenen aan de Vecht aangewezen als 

mogelijk gebied voor het plaatsen van een 

zonnepanelenveld.

AETSVELDSEPOLDER

Rond de Aetsveldsepolder was er veel protest 

de afgelopen maanden, met name van 

bewonersgroep Stop Windturbines Aetsveld. 

Zij stelden onder andere dat de polder een 

weidevogelkerngebied is en behoort tot 

het behoort tot de Stelling van Amsterdam 

(Unesco-Werelderfgoed). Er werd veel met 

de lokale politiek gepraat, zowel met de 

gemeenteraad als met de coalitie. Begin 

november werd in Weesp uiteindelijk 

een motie tegen de Aetsveldsepolder als 

zoekgebied aangenomen. Stop Windturbines 

Aetsveld geeft aan hier blij mee te zijn en ziet 

een duidelijk groeiende bewustwording m.b.t. 

de leefomgeving bij de burgers en binnen 

de politiek. Wel is er een scenario mogelijk 

dat wanneer de Regionale Energiestrategie 

(RES) begin mei definitief wordt gemaakt en 

alle individuele voorgenomen maatregelen 

van de gemeenten binnen de energieregio 

opgeteld niet voldoende zijn, de Provinicie 

alsnog extra zoekgebieden aan gaat wijzen 

om wel tot de norm te komen. De groep 

geeft aan daarom erg voorzichtig te blijven 

en wil zich tot die tijd in blijven zetten voor 

behoud van de Aetsveldsepolder.

GEINGEBEID

Bewonersgroep Stop Windturbines Gein-

gebeid en bewoners van de gemeente De 

Ronde Venen hebben de afgelopen periode 

eveneens niet stil gezeten en overhandigde de 

gemeente een lijst met 4.000 handtekeningen. 

De gemeente nam begin oktober met een 

ruime meerderheid een motie aan waarin de 

bouw van windturbines en zonnepanelen in  

het Geingebied voorlopig wordt uitgesloten, 

met als voornaamste argument rekening 

te willen houden met de landschappelijke 

inbedding en het eeuwenoude cultuur-

historische gebied van het Gein.

De gemeenteraad van Stichtse Vecht 

heeft eind september de energieopgave 

vastgesteld, waarin de gemeente onder 

andere achter zijn standpunt bleef om geen 

windturbines te plaatsen. Wel is de gemeente 

akkoord gegaan met de ambitie van de 

energieregio en daarom genoodzaakt om 

0,1 Terawattuur (TWh) van de norm van 1.8 

TWh aan duurzame energie te leveren, op 

welke wijze dan ook. Een aantal gebieden 

is nu aangewezen als potentiële locatie 

voor zonnevelden, waaronder een strook 

langs de Kanaaldijk richting Loenen aan de 

Vecht (vanaf ongeveer 1/3 tot het einde van 

het kanaal). Gezocht is naar plekken waar 

zonnevelden de minste impact hebben op 

de landschappelijke kwaliteit. Langs een 

snelweg of een kanaal lijkt de gemeente dan 

het meest geschikt. In totaal gaat het om 

ongeveer 100 hectare aan zonnepanelen, 

dit zijn 200 voetbalvelden. Bedacht moet 

worden dat er uiteindelijk meerdere stroken 

in Stichtse Vecht als bestemming aangewezen 

worden, niet alleen die langs het kanaal. 

In de loop van december/januari stemt de 

gemeenteraad hierover.

NOG NIETS DEFINITIEF

Door de energieregio’s en de inliggende 

gemeentes zijn er onlangs dus belangrijke 

besluiten genomen m.b.t. het opwekken 

van duurzame energie in de omgeving 

van Nigtevecht. Op korte termijn wordt 

er door Stichtse Vecht beslist over zonne-

panelenvelden. Wel moet bedacht worden 

dat wanneer in het voorjaar van 2021 alle 

energieplannen van de gemeentes naast 

elkaar gelegd worden en er tekorten op de 

norm zijn, de Provincies alsnog zoekgebieden 

kunnen aanwijzen. Momenteel is dus nog 

niets definitief.

Op onderstaande website kunt u  

een kaart van de zoekgebieden van  

de zonnepanelen in de gemeente  

Stichtse Vecht vinden.

www.zonneveldenstichtsevecht.nl

BESTE DORPSBEWONERS,

Inmiddels heeft de Pakjesboot nr. 12 samen met Sinterklaas en zijn Pieten het ruime sop 

gekozen op weg naar Spanje. Na een wel heel bijzonder Sinterklaasfeest dit jaar dat zult u 

met ons eens zijn. 

Er mocht geen Sinterklaasintocht plaatsvinden in Nigtevecht zoals u dat van ons gewend bent. 

RTV Stichtse Vecht kwam met de oplossing door gezamenlijk met de regio een digitale intocht 

te organiseren. Initiatiefnemer Robbert Oelp, heeft dit alles mogelijk gemaakt en zo werd er 

op 14 november een leuke film uitgezonden inclusief 7 pieten en 2 comitéleden uit Nigtevecht! 

Gelukkig kon de voorstelling van Plzier Entertainment genaamd “Sintsalabim” wel door gaan 

op de Samenwerkschool. Op vrijdag 27 november hebben de kinderen van groep 1 t/m 6  

vanuit eigen klas en via een livestream op het digibord kunnen genieten van deze muzikale 

voorstelling. Met als verrassing dat na afloop de cast van “Sintsalabim” op het schoolplein de 

kinderen dansend en zingend stonden op te wachten voor een Meet & Greet. Gelukkig heeft 

sinterklaas op 4 december dan toch een bezoek kunnen brengen aan school! 

Wij hopen volgend jaar u weer als vanouds te kunnen verwelkomen bij de loswal! 

Met vriendelijke groet, Het sinterklaas comité

Voor bijna iedereen is 2020 een jaar om heel 

gauw een streep doorheen te zetten. En met 

de winter voor de deur is het leed helaas ook 

nog niet geleden. Toch kent 2020 naast een 

allesoverheersende pandemie ook mooie, 

kleine, dorpse momenten. We zetten onze 

favorieten dit jaar hieronder nog even op een 

rijtje, zodat ook u nog even kunt nagenieten. 

KUSSEN EN KUSSENS

We sloten het jaar 2019 af met een heel 

succesvolle kerstmarkt. Het is bijna niet meer 

voor te stellen, het dorpshuis was afgeladen 

vol. Terloops werd er ook nog even meer dan 

1000 euro opgehaald voor Jemen met de 

verkoop van kussens. Met dit initiatief was 

gelijk een nieuwe geboren: de Kussenmakers 

gingen door en hebben een enorme mijlpaal 

behaald met de verkoop van hun kussens en 

mondkapjes. Er is deze maand maar liefst 

10.000 euro overgemaakt aan Artsen Zonder 

Grenzen! En dit is niet het enige, want de 

Dorpskamer is een echte ontmoetingsplek 

geworden, waar jong én oud samen kussens 

maakt, koffie drinkt en het leven bespreekt. 

NIEUWE BURGERVADER

Het vertrek van dominee Arie de Winter 

viel nagenoeg gelijk met de komst van Ap 

Reinders, de nieuwe burgemeester. Wij 

hebben kunnen zien tijdens het coronaproof 

bezoek aan Nigtevecht dat hij een man is die 

ons dorp en alle kernen van de gemeente 

een warm hart toedraagt. Misschien is het 

toevallig, maar na zijn bezoek wordt ineens 

gewerkt aan het opknappen van straten en 

fietspaden en de groenvoorziening. 

DE ATTENT BLIJFT (NOG EVEN)

De Attent dreigde einde dit jaar te stoppen. 

Onze tips uit de enquête, die u in grote 

getalen heeft ingevuld, hebben wellicht 

geholpen. Hoewel de enorme groei van 

bestedingen in supermarkten ongetwijfeld 

ook heeft bijgedragen. Want we hebben uit 

betrouwbare bron vernomen dat hij nog een 

jaartje langer blijft. En misschien nog wel 

langer?

ZORGHELDEN

Voor ons was de corona-editie in april 

een hoogtepunt, onder de lockdown en 

andere zaken waar we daarvoor nog geen 

weet hadden. Want wat waren er veel 

hartverwarmende initiatieven en wat waren 

(en zijn) we trots op onze lokale zorghelden. 

Dus nogmaals: chapeau dames en heren. 

DE SLEUTEL GING VIRAAL & DIGITAAL 

Eerst was er de papieren editie, toen Twitter, 

toen Facebook en nu www.sleutel2000.nl. 

Hiermee stappen wij als redactie op onze 

20ste verjaardag nog meer het digitale 

tijdperk in. Wij hopen Sleutel2000 nog 

lang voor jullie te mogen maken. En we 

willen onze trouwe lokale sponsors enorm 

bedanken: zonder jullie steun lukt het niet!

BOERENLIEFDE

Wat hebben we wekenlang genoten van 

de liefdesperikelen van onze dorpsgenoot 

Jacqueline. Boer Zoekt Vrouw trok ons 

allemaal naar de buis. We hebben de boer in 

kwestie ook nog live in het dorp gezien, maar 

helaas was het avontuur snel over.

WONINGSDAG – ORANJEDAG

Nigtevecht zou Nigtevecht niet zijn als er 

toch niet volop aandacht werd besteed 

aan Koningsdag. Geen feesttent, maar 

een heel versierd dorp was het resultaat. 

Het was stralend mooi weer, het dorp 

was omgetoverd tot Oranjestad en de 

Oranjevereniging maakte er toch nog een 

klein feestje van. En wij dus ook. De familie 

Kroon won de prijs voor de beste versiering.

OPGERUIMD STAAT NETJES

Net als heel Nederland hebben wij ons 

huizen ‘ontspuld’. Reden we in april nog af 

en aan naar de milieustraat, op 5 september 

stond alles op straat tijdens Heel Nigtevecht 

Ruimt Op. We hopen dat dit initiatief elk 

jaar een vervolg krijgt, want ook dit was 

een groot succes.

EN DAN HET WEER….EN DE OMGEVING….

Juist nu dringt het besef door dat we hier zo 

prachtig mooi wonen. Niet voor niets staat 

er inmiddels geen huis meer te koop. En 

we hebben dan ook volop genoten van de 

omgeving waar wij dagelijks mogen leven. 

De Vecht, het terras bij no.100, de wandel- 

en fietsroutes in de buurt, de rustige 

omgeving: niets houdt ons tegen om dicht 

bij onze eigen huizen te genieten. Ook nu 

het weer koud en guur is zien we elke dag 

nog mensen zwemmen in de Vecht. 1575 

mensen…op een heel klein stukje aarde. 

Wat een voorrecht. 

Wat was het een jaar... 2020…

Na alweer ruim 5 jaar nauwelijks een serieuze winter en op één hand te tellen dagen van 

ijspret, zou je denken dat de ijsvereniging een aardige vetpot heeft opgebouwd. Zeker dankzij 

de jaarlijkse vrijwillige contributie van onze dorpsgenoten, die eigenlijk allemaal lid zijn van 

De Korte Baan. Dus we lopen binnen…? Die geluiden bereiken ons regelmatig. Deze illusie 

moeten we helaas doorprikken en dat leggen we graag uit. Als ijsvereniging hebben we 

jaarlijkse vaste lasten behelzend: lidmaatschap KNSB, vastrecht energieaansluiting, internetsite 

en bankkosten. Deze kosten bedragen elk jaar zo’n €1.000,-. Daarbij laten we onderhoud aan 

de baan, verlichting en Koek&Zopie voor ’t gemak even buiten beschouwing. Kortom, uw 

jaarlijkse vrijwillige contributie is onontbeerlijk voor het voortbestaan van De Korte Baan. Het 

bestuur is daarvoor dan ook telkens weer heel dankbaar. Komende maand januari hopen we 

weer op uw gulle vrijwillige bijdrage te kunnen rekenen. Dan loopt de ijsvereniging weliswaar 

niet binnen, maar blijft ’t wel een doorloper!

Het bestuur van ijsvereniging  

De Korte Baan

Namens het bestuur  
van de Oranje Vereniging 
willen wij iedereen een 

gezellige Kerst,  
en een gelukkig, gezond 

en feestelijk 2021 
wensen. 

Groet,

Het bestuur Oranjevereniging 

Nigtevecht

Geen turbines, wel panelen?
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Nieuwjaarswens  
van onze bezorgers

Actrice in Medisch Centrum West, 

deelnemer van het Europese Songfestival, 

twaalf jaar lang de vertolker van Joyce 

Couwenberg in de serie Onderweg naar 

Morgen. Maar ook vooral bekend als 

vriendelijke inwoner van Nigtevecht. 

Inmiddels woont Annemieke elders.

Annemieke, hoe is het met je? Het gaat 

goed, gezien de omstandigheden. 

Waar ben je tegenwoordig te vinden en 

hoe is het leven daar? Mijn man en ik 

zouden een jaar of drie naar Sydney gaan, 

hij is Australiër. Dat was 2008. Het is dus 

niet echt gelukt dat terugkomen. Mijn man 

en zoon wilden heel graag daar blijven, 

dus ja, wat doe je dan! Momenteel gaat 

Australië langzaam weer open. We hebben 

nu al ruim een maand (red: de Sleutel sprak 

Annemieke eind november) geen nieuwe 

gevallen van Covid gehad. Vliegen naar het 

buitenland zit er helaas voorlopig alleen 

niet in, we zijn het enige land waar je niet 

weg mag. Dat voelde in eerste instantie 

niet fijn, vastzitten op een eiland, maar 

we hebben uiteindelijk gelukkig  relatief 

heel weinig dodelijke gevallen gehad. En 

uiteindelijk: vastzitten in Sydney, je kunt 

het erger treffen.

Verlang je stiekem nooit terug naar ons 

mooie dorp? Afgelopen maart was ik in  

Nederland, containers uitgepakt en net 

gestart mijn huis in Nigtevecht weer in te 

richten. En toen kwam Covid en moest ik 

snel terug. Daar ben ik uiteindelijk wel blij 

om, liever hier opgesloten met man en zoon, 

dan in Nederland maanden alleen. Nu is het 

weer verhuurd, want dit jaar gaat het hem 

toch niet worden. Heel lastig is het om dit 

alles vanuit Sydney te gaan regelen, maar 

ik heb zulke lieve vriendinnen in Nederland 

en vooral in Nigtevecht, ze hebben mij 

ontzettend geholpen! En iedereen is altijd 

zo ontzettend behulpzaam in Nigtevecht. 

Ontzettend lieve en empathische mensen 

wonen daar. Het was een enorme klus, ik 

ben ze enorm dankbaar. Het plan is om over 

een jaar weer terug te komen en om dan 

weer in mijn geliefde dorp te vertoeven. 

Het liefst in de zomer natuurlijk! 

(Red: op deze vraag antwoord elke 

vormalig dorpsgenoot altijd erg positief 

en dorpsgezind. Wel is Annemieke in 

de historie van de rubriek de eerste die 

ook daadwerkelijk besluit weer intrek te 

nemen in Nigtevecht. Annemieke, je bent 

welkom!)

Hoe is het eigenlijk met… 
Annemieke Verdoorn?

De club is financieel gezond, mede doordat 

veel sponsors onze voetbalclub een warm 

hart toe dragen. Daarnaast hebben we door 

diverse verbeteringen de laatste jaren een 

mooi complex staan. Tevens bezitten we 

een ruime groep enthousiaste deskundige 

vrijwilligers die zorgen dat alles goed reilt 

en zeilt bij onze vereniging. 

Niets te mopperen zou je zeggen, maar… 

Het gaat tenslotte om het potje voetbal! 

Bij de jongste jeugd gaat het al jaren goed, 

voldoende aanwas en weinig verloop. Het 

“probleem” zit met name bij de oudere 

jeugd en de senioren. Daar zouden we 

graag het ledenaantal zien groeien om 

de continuïteit voor onze club op langere 

termijn veilig te stellen. Op dit moment 

hebben we twee jeugdteams van boven 

de twaalf jaar en één seniorenteam en dat 

zouden we uit willen breiden. Om dit te 

realiseren, is er een commissie samengesteld 

die aan het onderzoeken is hoe we het 

ledenaantal voor deze categorieën laten 

toenemen. Een aantal richtingen/initiatieven 

die nu onderzocht worden zijn:

• Het in competitieverband uitkomen met 

een 35 plus team. Op dit moment traint al een 

grote groep leden van deze leeftijdscategorie 

bij D.O.B. Een aantal heeft al aangegeven 

geïnteresseerd te zijn om op de zaterdag 

in competitieverband uit te komen. Als 

dit aantal, liefst ook nog met aanwas van 

nieuwe enthousiaste 35-plussers, voldoende 

is om een zevental of elftal te starten, willen 

we daar volgend seizoen mee beginnen;

• Het oprichten van een tweede senioren-

team en een extra jeugdteam boven de 

twaalf jaar. Dit doen we door de huidige 

leden en ex-leden te vragen wat hun bindt 

of zou binden aan onze club. Op basis van 

de input van dit onderzoek verkennen wat 

de mogelijkheden zijn om daar de komende 

seizoenen naar toe te werken. Het liefst 

natuurlijk al vanaf seizoen 2021/2022;

• De behoefte aan het prestatief voetbal  

naast recreatief voetbal bij de senioren. 

Mocht deze behoefte bestaan, dan zou de 

oprichting van een eerste elftal mogelijk zijn. 

We denken dat  verloop vanuit de oudere 

jeugd hiermee teruggedrongen wordt. Dit zal 

ook moeten gaan blijken uit het onderzoek 

dat we gaan doen. Een eerste elftal geeft 

uitstraling aan de vereniging.

Als één of meerdere van bovenstaande 

initiatieven slagen, heeft dat natuurlijk 

gunstige effecten voor D.O.B. De inkomsten 

van de club nemen toe, denk hierbij aan 

contributies, kantineomzet en sponsoring. 

Maar wat nog veel belangrijker is, meer 

voetbal op de velden in Nigtevecht!

Als u interesse heeft in bovenstaande 

ontwikkelingen of daar een steentje al wilt 

bijdragen neem dan contact op met D.O.B. 

Dit kan via de website of door contact 

op te nemen met Ruud van Roemburg  

(06-18973561). Uiteindelijk doen we dit om 

het voetbal binnen het dorp Nigtevecht voor 

iedereen mogelijk en aantrekkelijk te maken!

Hoe gaat het eigenlijk met D.O.B.?  
Nou eigenlijk wel goed…

De gemeenteraad van Stichtse Vecht bevat 

33 raadsleden, waarvan 0 uit Nigtevecht. 

Samen met Tienhoven, Nieuwer ter Aa 

en Oud Zuilen is Nigtevecht de enige 

kern waar geen raadsleden wonen. De 

omliggende dorpen Vreeland, Loenen en 

Loenersloot zijn met respectievelijk twee, 

vier en één raadslid/raadsleden veel beter 

vertegenwoordigd. Hoog tijd om daar in 

maart 2022 verandering in te gaan brengen. 

Maar wie pakt die handschoenen op? Wat 

kost het en wat levert het op? en welke 

invloed heb je eigenlijk? 

Laten we met dat laatste beginnen: 

Individuele raadsleden kunnen wel degelijk 

een/het verschil maken. Mieke Hoek uit 

Vreeland (Het Vechtse Verbond) knokt 

al jaren, met succes, voor betere OV-

verbindingen in Nigtevecht, Vreeland en 

Loenen en heeft een aanlegsteiger van 

100 meter midden in de Vecht weten te 

voorkomen, Ed Theunen (GroenLinks) uit 

Loenersloot kreeg de problematiek van 

de N201 hoog op de lokale en provinciale 

agenda en ondergetekende heeft de 

vaartijden van het pontje in Nigtevecht 

kunnen uitbreiden. Raadslid ben je uiteraard 

voor de hele gemeente, maar er gaat toch 

altijd nét iets meer aandacht uit naar ieders 

eigen omgeving. 

Dit gun ik Nigtevecht ook, dus daarom deze 

oproep. Verdiep je in de lokale politiek en 

meld je aan bij de partij die bij jou past. Via 

de website van de gemeente kun je alle 

gegevens van alle 33 raadsleden vinden. 

Elke partij maakt eind 2021 de kieslijst op, 

maar al het voorwerk begint al in de zomer. 

Het raadswerk kost ongeveer twintig/

vijfentwintig uur in de week en je krijgt een 

vergoeding. Wanneer je dit voor het geld 

doet, zal je het niet lang volhouden. Wanneer 

je het doet, omdat je echt iets wilt betekenen 

voor jouw omgeving én de gemeente, dan 

zal je veel voldoening ervaren.

Ik kijk nu al uit naar het debat in het 

Dorpshuis met kersverse Nigtevechtse 

kandidaten. 

Pim van Rossum 

raadslid CDA Stichtse Vecht, uit Vreeland 

Nigtevechters 
politiek actief?
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Elk jaar komen de bezorgers van de Sleutel2000 eind december bij u langs voor een 

nieuwjaarsgroet. Zoals u van ons gewend bent mogen onze bezorgers 50% van uw 

bezorggift zelf houden, de andere 50% doneren we aan een goed doel.

Vanwege de coronapandemie hebben wij dit jaar gekozen voor het Longfonds als het 

goede doel dat wij willen steunen. Want ook al treft het coronavirus ons allemaal, 

kwetsbare mensen, waaronder mensen met een longziekte, voelen zich in deze 

bijzondere tijden extra onzeker. Graag dragen wij daarom juist nu ons steentje bij 

aan wetenschappelijk onderzoek naar chronische longziekten. Daarnaast worden 

ontvangen bedragen door Longfonds-onderzoekers momenteel gebruikt om bij te 

dragen aan de strijd tegen corona.

Onze bezorgers zullen zoveel mogelijk op afstand en met mondkapje langs de deuren 

in Nigtevecht gaan. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en natuurlijk wensen wij al 

onze lezers een heel gezond en ‘normaal’ 2021 toe!

Redactie Sleutel2000



Vraag van Geertjan: Dennis, ik heb je 

inmiddels leren kennen als een doorzetter 

en je zit nooit stil. Om er maar eens een 

oude reclameslogan op los te laten: waar 

haal je de energie vandaan? Geertjan, lees 

het boek van Hans van der Loo ’Waar haal 

je de energie vandaan?” waar alle tips en 

trucs in staan om in alle omstandigheden 

je energie vast te houden en een mister 

positivo te zijn.

Daarnaast zit er in mijzelf een ontzettende 

drive om bezig te zijn. Met een fulltime baan, 

een fulltime gezin met kids die sporten, in 

muziekclubjes zitten, aan scouting doen en 

op een dansschool zitten, is een “Duracell-

konijn energielevel” onontbeerlijk.

Waar moeten Nigtevechters je van kennen? 

De mensen in het dorp zullen ons gezin 

nog niet echt goed kennen. Daarom is “de 

achterklap” zo’n leuk initiatief om ons gezin 

beter te presenteren. Wij zijn in september 

2018 met ons gezin in Nigtevecht komen 

wonen. Voor ons gevoel waren wij direct erg 

welkom in het dorp. Écht iedereen zwaait in 

het dorp naar je en is vriendelijk gezind. Dat 

waren wij als stedelingen niet echt gewend. 

Een warm bad als welkom zorgt ervoor dat 

je je fijn voelt in je woonomgeving en dat is 

erg prettig.

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over 

jouw kijk op het dorp vertellen? Nigtevecht 

is een heerlijk rustig dorpje waar het bij de 

inwoners volop bruist aan ondernemerschap. 

Je ziet volop de busjes met aannemers, 

tuinders, klusbedrijven rondkarren in ons 

mooie dorp. Het ontbreekt ook niet aan 

de sportievelingen, muziekgiganten, lekker 

eensgezind zijn en lekker no-nonsense 

oprechtheid. Nigtevecht is klein in omvang, 

maar groots in haar doen en laten. Het is 

een heerlijke plek om te leven en te wonen.

Wat houdt je bezig in het nieuws? De 

coronacrisis en die vreemde vogel President 

Trump. Met de coronacrisis hangt op dit 

moment alles samen. Onze leefomgeving, 

werk en privéleven. Je merkt dat de mensen 

de maatregelen echt beu zijn en snakken 

naar vrijheid. Gewoon weer lekker naar 

een feestje, op vakantie of zoals wij in 

Nigtevecht traditioneel doen, het grote 

Oranjefeest vieren.

Daarnaast Trump die koste wat kost aan zijn 

verlies niet wil toegeven en daarvoor best 

ver gaat. Zelfs voor Amerikaanse maatstaven 

zoekt hij de grenzen op. Best interessant wat 

dat met mensen doet.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? 

Onze favoriete plek is niet één plek maar 

toch wel het gehele dorp. Wij vinden het 

zalig om in de avond lekker met het gezin 

een wandeling te maken in en rondom het 

dorp om de frisse lucht op te snuiven en te 

genieten van alle natuur en rust om ons 

heen. In de zomer zwemmen wij graag in de 

Vecht bij het pontje. Met de zwembanden 

om en in badkleding, slippertjes naar de 

Vecht lopen en er zo in plonzen. Zalig!

Als je één dag burgemeester zou zijn, wat 

zou je gaan doen? Als ik burgemeester zou 

zijn zou ik het plaatsen van windmolens 

rondom ons dorp stoppen. Er zijn andere 

manieren te bedenken om elektriciteit op te 

wekken. In Oostenrijk maken ze bijvoorbeeld 

heel slim gebruik van smeltwater om energie 

op te wekken. Ik zou onderzoek laten doen 

op welke manieren nog meer energie op te 

wekken valt zonder aan horizonvervuiling 

te doen of mensen tot overlast te zijn.

Aan wie moeten we deze vragen de 

volgende keer stellen? Anja Besseling

Welke vraag wil je Anja graag stellen? Anja, 

jij woont nu al een hele poos in Nigtevecht. 

Wat zorgt er nou voor dat je in hart en 

nieren een echte “Nigtevechter” wordt?

Achterklap: Dennis Gieselaar

Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 30 Januari 2021
Verschijningsdatum: 13 Februari 2021

Op zoek naar tijdelijk 
onderkomen?
Onze vrij gelegen chalet is 

beschikbaar van de periode  

1 december t/m half april. 

Interesse of meer informatie nodig? 

Neem contact op met  

Margret Willig op 06-50296335.

Sleuteltje
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Redactie
Pieter Tammens       06-13880005
Rob Thijssen               25 2624
Annelieke Sijbesma               25 3030
Freda Bekker              25 4750
Kasper Rensenbrink       06-36105866
Rens Ulijn        06-21702215
E-mail: info@sleutel2000.nl
Opmaak en vormgeving
Ursula Stroeken       06-42413331
Druk
Postfly - Amsterdam Zuidoost

      Twitter: @sleutel2000
      facebook.com/sleutel2000

Met dank aan de sponsors:
• ALLSAFE Mini Opslag • Compromis Tankvaart BV 
• CDA Stichtse Vecht • Gebr. Dalmulder Infra  
• EDM Media • Fotopersbureau Peter Smulders 
b.v. • R. Hagen b.v. Weesp • JBL Installatietechniek 
• Kidswereld • Lengers Housing • PBH Techniek 
• HC Schoonhoven VOF Technische Installatie • 
Taxi Coen van der Lubbe • Uitjes.nl • Van Oosten 
Schulz De Korte Advocaten

Sleutel 2000 redactie is een 
werkgroep van Stichting het 

Dorpshuis Nigtevecht
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