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Op donderdag 17 juli stapte onze dorpsgenoot 

Maarten de Vos aan boord van het toestel 

van Malaysia Airlines. Trots op zichzelf met 

een goed overgangsrapport naar de 2e klas 

op het HMC en ook nog een geweldige baan 

bij restaurant De Colonie. Maarten, uit te 

tekenen met zijn vrolijke glimlach, onderweg 

naar Maleisië. Het land van zijn vader.  

Ultieme doel was daar met zijn broer de 

berg Mount Kinabalu te beklimmen. Een 

schitterende wandeltocht naar 4.100 meter. 

Maar zoals we ondertussen allemaal weten 

trof hem een verschrikkelijk noodlot. Het 

toestel crashte in de Oekraïne, met als gevolg 

298 slachtoffers, waaronder Maarten. Een 

raketaanval? Het onderzoek is nog steeds in 

volle gang.

Wat dit doet voor het gezin van Yolanda 

en Walter en zijn broers Jorn en Ewout is 

letterlijk onbeschrijfelijk. Verdoofd, ongeloof 

en in shock. Het medeleven van de omgeving 

is overweldigend. Kaarten, bloemen en de 

maaltijden die gekookt zijn door dorps-

genoten. Het geeft ze veel steun. Ook de Kerk 

heeft  de eerste zondag na de crash een minuut 

stilte gehouden en de dominee heeft Maarten 

in het gebed meegenomen.

Het verdriet en medeleven is in het dorp te 

zien. Mensen hangen massaal de vlaggen 

halfstok en er worden bloemen gelegd bij het 

Dorpshuis. Maar ook via het internet leven 

Nigtevechters tot op hun verre vakantieadres 

mee. Iedereen is in shock.

De begeleiding van de familierechercheurs, 

slachtofferhulp en andere organisaties is 

vanaf het begin tot nu toe waardevol. Je weet 

niet waar je moet beginnen. De onzekerheid 

over waar hij is en in welke toestand is in deze 

situatie overweldigend. Zonder hun steun en 

hulp is dat niet te doen.

De ramp met de MH17 heeft een enorme 

impact op heel veel mensen in binnen- en 

buitenland; overal komen steunbetuigingen 

vandaan.

Gelukkig is Maarten weer terug. Verschrikke-

lijk was de periode toen er nog geen 

duidelijkheid was. Op maandag 18 augustus 

kwam het verlossende  bericht over zijn 

identificatie. Vanaf dat moment kon de 

volgende stap in het rouwproces beginnen.

Woensdag 27 augustus was in het Dorpshuis 

een mooie bijeenkomst waar zijn vrienden 

en alle belangstellenden uit het dorp en van 

buitenaf afscheid konden nemen. Het werd 

een warm samenzijn, waarmee het gezin  

aan een ieder de gelegenheid wilde geven 

de crash en het verdriet van een vriend, 

dorpsgenoot een plek bij zichzelf te geven. 

Om met elkaar terug te denken aan de 

levensgenieter, een goede vriend die er altijd 

voor zorgde dat iedereen na het stappen weer 

veilig thuis kwam. Aan die open, vrolijke en 

creatieve vent met zijn mooie lachende ogen.

Maarten is vrijdag 29 augustus in besloten 

kring gecremeerd.

Maarten de Vos
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Voor het nieuwe cabaretseizoen in het 

Dorpshuis zijn nog passe partouts verkrijgbaar, 

de vijf voorstellingen in het passe partout zijn 

veel goedkoper dan losse kaartjes. Een passe 

partout kost € 85,-. Ze zijn af te halen in de 

Dorpsstraat 3, bij de bakker en de Attent. Hier 

zijn ook losse kaarten verkrijgbaar. Telefonisch 

kunnen kaarten en passe partouts gereserveerd 

worden op nummer 0294-252506. Maak 

kennis met de unieke sfeer in het Dorpshuis. 

In het verleden altijd uitverkocht, maar nu zijn 

er nog kaarten en passe partouts beschikbaar.

De volgende voorstellingen zijn  het komend 

seizoen te zien:

•  Zaterdag 27 september:  

Johan Goossens, Leer mij de mensen kennen

•  Zaterdag 01 november:  

Martine Sandifort en Remko Vrijdag, Löyly

•  Zaterdag 29 November:  

Eric van Sauers, Ontroert

•  Zaterdag 10 januari:  

Micha Wertheim, Micha Wertheim voor 

zichzelf

•  Zaterdag 11 april:  

Kirsten van Teijn, Heilloos

Op de website www.cababaret-nigtevecht.

nl staan de voorstellingen uitgebreid 

beschreven en kunt u tegenwoordig ook 

online uw tickets kopen.

Zaterdag 27 september: Johan Goossens

De voorstelling van Johan Goossens is het 

hilarische relaas van een docent aan een ROC. 

Heb je ervaring, vraagt de directeur, nee. Een 

diploma dan? Ook niet. Goed dan kun je 

morgen beginnen. Je hebt dertien klassen. 

Voortaan gaat Johan door detectiepoortjes 

naar zijn werk. Van de jongeren die hij les 

geeft heeft de helft een taakstraf, en de rest 

een enkelband. Geen boeken, geen pen, 

maar wel een pistool. En Johan? Johan mag 

’t kofschip uitleggen…..

Deze maand verscheen zijn boek Wie 

heeft er wél een boek  bij zich? Het is een 

openhartig, geestig en ontroerend verslag 

van een jonge leraar die zich begeeft in het 

hart van de storm: voor de klas op een ROC 

in Amsterdam.

Entree € 18,-. Aanvang 20:30 uur.

Als een biljartlaken ligt het wegdek van  

de  Oost-Kanaaldijk erbij nadat de afgelop-

en weken de herstelwerkzaamheden 

hebben plaatsgevonden. Funderingen zijn 

hersteld en het wegdek is geasfalteerd en 

opgehoogd wat tot gevolg heeft dat het 

fietspad en de vangrails ook verhoogd 

moeten worden. De afsluiting van het 

kanaal is daarom met 2 weken verlengd 

tot vrijdag 26 september. De inrichting van 

het wegdek is afgestemd op 60 km/uur, 

vandaar dat een middenstreep ontbreekt. 

Of het uiteindelijk ook 60 of 80 km/uur 

wordt hangt af van de Adviescommissie 

Bezwaarschriften die op 1 oktober een 

oordeel zal vellen over de 36 ingediende 

bezwaren. Het lijkt erop dat er mogelijk 

geen drempels gaan komen omdat de 

gemeente er geen vergunning voor heeft 

aangevraagd bij Rijkswaterstaat en die 

ook niet zal krijgen. Wat voor snelheid 

beperkende maatregelen er genomen 

gaan worden is nog niet duidelijk en zal 

dan ook van de uiteindelijk toegestane 

snelheid afhangen, 60 of 80 km/uur.

60 km/uur op een biljartlaken?

Het nieuwe cabaretseizoen  
gaat weer van start!

…gaat de locatie in de Raadhuisstraat er mogelijk zo uit zien. Dit is een 

sfeerimpressie die te vinden is in het Ontwerpbestemmingsplan van B&W. Het is 

de bedoeling dat er twee gebouwen komen met in totaal 15 woningen. Starters 

en senioren zullen in de wooneenheden gehuisvest worden. 

Alzheimer 
Nederland 
zoekt  
collectanten 
voor collecte-
week van  
3-8 november
Alzheimer Nederland is volledig afhankelijk 

van particuliere giften. De organisatie 

zoekt om die reden nog dringend naar 

enthousiaste collectanten in Nigtevecht voor 

de collecteweek van 3 tot en met 8 november 

aanstaande. Alzheimer Nederland werkt al 

dertig jaar aan een betere kwaliteit van leven 

voor mensen met dementie – waarvan de 

ziekte van Alzheimer de meest voorkomende 

vorm is - en hun omgeving. Door hulp en 

informatie te bieden en op te komen voor 

hun belangen. Met 52 regionale afdelingen 

en ruim 220 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer 

Nederland een landelijk netwerk van 

betrokken vrijwilligers. Daarnaast financiert 

Alzheimer Nederland wetenschappelijk 

onderzoek naar behandeling, preventie en 

genezing van dementie. 

Waarom collecteren?

Dag in dag uit worstelen honderdduizenden 

mensen in Nederland met de gevolgen van 

dementie. Als patiënt of als naaste. Door de 

vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren 

snel toe. Eén op de vijf mensen wordt door de 

ziekte getroffen. Alzheimer is daarmee hard 

op weg de grootste en meest kostbare ziekte 

te worden in Nederland. 

Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij 

de patiënt geheugen, identiteit en emoties 

verliest.  Uiteindelijk vernietigt de ziekte 

het meest waardevolle dat een mens bezit: 

zichzelf. Wat begint met vergeetachtigheid 

leidt uiteindelijk tot totale ontreddering en 

tot de dood. Alzheimer is niet te stoppen. 

Nog niet. Meer onderzoek naar oorzaken en 

oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer 

te kunnen overwinnen. Daarvoor is veel 

geld nodig. Met een paar uur tijd kunnen 

geïnteresseerden zich als collectant inzetten 

tijdens de collecteweek van 3 tot en met 

8 november 2014.  

Aanmelden kan bij: Michiel Hiemstra 

tel. 06 21538903, Raadhuisstraat 4. 

Dikke vissen  
in de Vecht!
Nu de Vecht is uitgebaggerd, lijkt het wel of onze mooie rivier 

is overgenomen door enorme vissen. We zien ze regelmatig 

voorbij zwemmen. Dichtbij de kant vangen we wat bescheiden 

exemplaren, zoals brasems en snoekbaarzen. Maar de mooiste 

vis is door Joppe van Malderen, Mikk Verheul en Bram Sijbesma 

gevangen, denken wij. Deze prachtsnoek is maar liefst 1.16 meter. 

Durft u nog te gaan zwemmen? 

De redactie

Na 41 jaar lesgeven vol passie en enthousiasme is ook voor meester Kees Creemer het 

moment aangebroken dat hij het onderwijs vaarwel mag zeggen. Onze ‘Mees Kees’, 

die al sinds 1973 lesgeeft op De Flambouw in Nigtevecht, kan gaan genieten van een 

welverdiend pensioen. Daarom nemen we op 30 september aanstaande afscheid van 

Kees: schoolmeester in hart en nieren, echte Nigtevechter met een Amsterdams hart. 

Wie heeft er geen les van hem gehad, wie kent hem niet in ons dorp? 

Was Kees Creemer ook ooit uw schoolmeester? Kent u hem uit het schoolbestuur, 

de MR of de ouderraad van De Flambouw? Of wilt u om een andere reden graag 

aanwezig zijn bij zijn afscheid? Kom dan ook naar de afscheidsreceptie voor Kees, 

die gehouden wordt van 19.00 tot 21.00 uur. Locatie: De Flambouw, Dorpsstraat 61,  

1393 NG Nigtevecht. 

Graag allemaal tot 30 september aanstaande!

Kom ook naar het afscheid 
van onze ‘Mees Kees’!

 

 

Als de Tweemaster weg is…
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Noteert u vast in uw agenda: zaterdag 

25 oktober van 12 – 14 uur organiseert 

Peuteropvang Het Hummeltje de (winter) 

kledingbeurs. Ga dus lekker door die kleren 

van vorige winter, alles wat uw spruiten te 

krap is geworden kan doorverkocht worden. 

En u weet, de  helft komt ten goede aan 

de peuteropvang, de andere helft is voor 

uzelf. En dat is in deze tijden van crisis nog 

altijd een fijne bijkomstigheid! Om zoveel 

mogelijk publiek tevreden te stellen, heeft 

de organisatie besloten de kleiding- en 

speelgoedbeurs deze keer op een ander, 

minder vroeg tijdstip te houden: van 12 tot 

14 uur.  De kinderen kunnen buiten allerlei 

spelletjes spelen, voor koffie/thee, limonade 

en lekkers wordt gezorgd.  

Voor meer informatie of het aanvragen van 

een letter kunt u terecht bij Marjolijn van 

Zadelhoff via hummeltjenigtevecht@gmail.

com of 0641 143405. Reserveer in ieder 

geval vast zaterdag 25 oktober 2014 in uw 

agenda!

Bestuur Dorpshuis Nigtevecht

In Augustus publiceerde het college van B&W een nieuwe ruimtelijke visie 

van Garsten Noord waarin drie toekomst scenario’s voor dit gebied worden 

geschetst. De eerste optie is het gebied als bedrijven terrein te bestemmen, 

de tweede optie is om het gebied te transformeren naar een woonwijk en 

de derde optie is een mengvorm van wonen en bedrijven. Reden voor de 

visie is de ontstane situatie rondom de bewoners van Vreelandseweg 6/6a, de 

verloedering van de Vechtoever en het bijna 30 jaar oude bestemmingsplan 

voor dit gebied, dat normaliter om de 10 jaar moet worden aangepast. 

B&W hebben gekozen voor de mengvorm van woningen en bedrijven. De 

mengvorm houdt in dat de bestaande bedrijven met hun bedrijfsvoering kunnen 

doorgaan, het kunnen laten overerven en zelfs uitbreiden en dat alle bewoners 

kunnen blijven wonen in dit gebied binnen de geldende milieunormen. Er is 

geen mogelijkheid voor nieuwe bedrijven en indien een bedrijf ermee stopt, 

dan is de grond bestemd voor woningbouw, met als doel uiteindelijk overal 

woningen te hebben in Garsten Noord. De huidige illegale woningen op 

Vreelandseweg 6/6a worden dan gelegaliseerd. Om de buitendijkse Vechtoever 

te ontwikkelen is het cruciaal dat de Betonfabriek Nigtevecht haar productie 

verplaatst naar de rand van Oost- Kanaaldijk, zodat nieuwe huizen aan 

de Vechtoever binnen de milieunormen vallen, wat nu niet het geval is. De 

Betonfabriek heeft aangegeven dit te willen mits ze de mogelijkheid krijgen 

om meer dan 100 ton beton per dag te produceren. Wat tot gevolg heeft dat de 

Betonfabriek zal gelden als ‘grote lawaaimaker’ volgens de Wet Geluidshinder. 

Dit zal extra jaarlijkse maatregelen tegen geluidsoverlast met zich meebrengen 

voor de Gemeente.

Woensdagavond 10 september werd de visie besproken in een werksessie 

van de gemeenteraad. Het was de bedoeling dat tijdens de werksessie de 

gemeenteraadsleden zich een oordeel zouden vormen over dit heikele dossier. 

Al gauw bleek dat de geplande 45 minuten een onderschatting bleek van 

jewelste. Ruim 2 uur later waren de raadsleden er nog niet uit. De coalitiepartijen 

wilden geen definitieve keuze maken die avond omdat ze onvoldoende  

idee hadden van de financiële gevolgen voor de gemeente bij keuze voor 

Woningen en Bedrijven. Dat er voor dit dossier veel persaandacht is en 

er veel emotioneel betrokken publiek was, maakte de raadsleden er niet 

besluitvaardiger op. Ze kwamen echter tot een unaniem besluit om er nóg 

een werksessie aan te wijden, maar dan zonder publiek! B&W zal daarom 

op 30 september de visie niet kunnen voorleggen aan de gemeenteraad ter 

besluitvorming. Uitstel…wederom.

Garsten Noord  
wonen en werken

Dorpshuis 
Nigtevecht 
1964-2014

Kledingbeurs 
25 oktober

Pas op voor 
oplichters!
Voor de zomervakantie zocht een inwoner 

van Nigtevecht een schilder die zijn huis wilde 

schilderen. Op dat moment kwam er iemand 

van het  bedrijf “de Dakgootreiniger“ langs 

met een simpel A4-tje. Daarop stonden alle 

mogelijke werkzaamheden vermeld die 

konden worden uitgevoerd. De twee mannen 

konden vlot beginnen. In twee dagen werd 

het hele huis van buiten geschilderd. Ze 

verdienden op die manier veel geld, maar 

het werk was nog niet af. Toch maar even 

bellen of ze nog terug kwamen om het 

werk af te maken. Het telefoonnummer op 

de brief blijkt niet te kloppen. Het adres in 

Arnhem bestaat niet.

Kortom: Onze Nigtevechter is opgelicht.

Dus lieve mensen, wees gewaarschuwd voor 

dit soort “klussers”. 

Bent u ook benaderd, of inmiddels benadeeld, 

aarzel dan niet om de politie te informeren.

In oktober 1964 werd het Nigtevechts Dorpshuis en Wijkgebouw officieel geopend. 

Nu, 50 jaar en een forse verbouwing in 2000 later, staat het Dorpshuis synoniem 

voor het sportieve en culturele hart van Nigtevecht. Het Dorpshuis is nog steeds 

het bruisende middelpunt voor clubavonden, bruiloften en partijen, bijeenkomsten 

en schoolactiviteiten. In deze tijd waarin de overheid meer en meer bezuinigt op 

voorzieningen en taken naar de gemeente schuift, is het van steeds groter belang 

dat saamhorigheid van onze gemeenschap op één plek samenkomt. Het Dorpshuis 

is hier bij uitstek de centrale locatie voor.

Het 50-jarig jubileum wil de Stichting Dorpshuis Nigtevecht samen met beheerder 

Alfred Kersbergen natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom wordt dit 

jubileum op zaterdag 4 oktober aanstaande uitgebreid gevierd met activiteiten 

voor jong en oud en door jong en oud. Want zonder enthousiaste gebruikers heeft 

het dorpshuis geen hart!

Het jubileumprogramma:
• 13:00:     OpENING

• 13:30 – 16:30:    DIVERSE KINDERATTRACTIES

• 14:00 – 15:30:    HEEL NIGTEVECHT BAKT 

Wie wordt de beste taartenbakker van Nigtevecht?  

Wees niet bang, er wordt niet ‘live’ in het Dorpshuis gebakken.  

U mag thuis in uw eigen keuken uw baksel voorbereiden en 

meenemen naar het dorpshuis waar Rutger, eerste winnaar  

van Heel Holland Bakt 2013, zal jureren en dorpsgenoten van 

uw creaties mogen meegenieten.

• 17:00:      GROOTS NIGTEVECHTS JUBILEUMKOOR 

Onder leiding van een professionele dirigent en pianist wordt 

er op vrijdagavond 3 oktober geoefend voor een muzikale reis 

door de tijd. We weten dat er vele enthousiaste (gelegenheids-)

zangers en zangeressen in Nigtevecht zijn, dus schroom niet 

en meldt u nu aan voor dit unieke evenement! Samen met alle 

aanwezigen vindt de eerste echte dorpssamenzang plaats.

• 18:00:      GEZELLIG BORRELUUR 

Afsluiting van de middag en opmaat voor de avond.

• 21:00:     SWINGENDE FEESTAVOND 

De deuren gaan open voor een weergaloze swingende avond 

met live optreden, waarbij tot in de kleine uurtjes kan worden 

gedanst.

Kaarten (EUR 5,- inclusief consumptie) zijn verkrijgbaar bij het Dorpshuis  

en Attent Van den Bosch.

Dinsdag 23 september starten we weer met de Ouderensoos Nigtevecht. Vanaf 14.30 

uur zijn de dorpsgenoten weer welkom in het Dorpshuis om met elkaar bij te praten, te 

kaarten, te biljarten etc. U bent van harte welkom! De soos is er elke dinsdagmiddag. 

Ook dit jaar gaan we weer traditiegetrouw oliebollen bakken en deze op 7 en 8 oktober 

huis aan huis verkopen om daarmee de soos financieel te steunen. 

Voor meer informatie: 

Joyce Heeren, 0294-254687

Beste Nigtevechters, 

Afgelopen zaterdag 6 september was 

het weer zover. De straaterij werd voor 

de 6e maal gehouden. De opkomst van 

deelnemers aan de straaterij was behoorlijk. 

Helaas zijn er toch deelnemers die beloven 

te komen maar niet op kwamen dagen. 

Ondanks dat het aantal bezoekers tegenviel 

is er door de deelnemers goed verkocht. Er 

was een oppersbeste stemming en het weer 

werkte daar natuurlijk aan mee. Er werd 

druk verhandeld en menigeen ging met een 

"nieuwe" aanwinst naar huis. Het Hummeltje 

was deze keer ook vertegenwoordigd waar 

de kinderen zich gratis konden schminken. 

Ook hebben we nieuwe gezichten gezien, 

bijvoorbeeld mevrouw Nicolette Bisshof met 

prachtige handbeschilderde tafelkleden en 

de heer Dick Stoffers met zijn schilderijen. 

Joan Vonk met zeepfiguren, Katja met haar 

eigengemaakte keyhangers, oorbellen etc. 

Het project van de kerk "Helpt u hopen" 

was natuurlijk ook weer aanwezig met een 

diversiteit aan spulletjes. Elsa Dupuis deed dit 

jaar niet mee met haar pedicurestoel maar 

stond met volle overgave diverse snuisterijen 

te verkopen. De inwendige mens werd door 

"Het wapen van Nigtevecht" verzorgt. 

Ik wil een ieder bedanken voor zijn/haar 

inzet die de Straaterij tot een succes hebben 

gemaakt. Met name Evelien Karnmelk. 

Bedankt voor het rondbrengen van de flyers. 

Groeten

Franzi Sal

Start ouderensoos

De Straaterij
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Noordwijk, the Netherlands — Along a 

rugged, wide North Sea beach here on a 

recent day, children formed teams of eight 

to 10, taking their places beside mounds 

of sand carefully cordoned by candy-cane 

striped tape. They had one hour for their 

sand castle competition. Some built fishlike 

structures, complete with scales. Others 

spent their time on elaborate ditch and dike 

labyrinths. Each castle was adorned on top 

with a white flag.

Then they watched the sea invade and 

devour their work, seeing whose castle 

could withstand the tide longest. The last 

standing flag won.

Theirs was no ordinary day at the beach, 

but a newly minted, state-sanctioned 

competition for schoolchildren to raise 

awareness of the dangers of rising sea levels 

in a country of precarious geography that 

has provided lessons for the world about 

water management, but that fears that its 

next generation will grow complacent.

Fifty-five percent of the Netherlands is either 

Binnenkort (op het moment van uitkomen van deze Sleutel2000 is het wellicht 

al gebeurd) zal er een nieuwe mijlpaal worden behaald in de bouw van de 

Samenwoonschool: de betonnen balken van de eerste verdieping zullen worden 

geplaatst! Vervolgens zal met het plaatsen van de verdiepingsvloer het gebouw 

steeds meer vorm krijgen. Daarnaast wordt er door de verschillende gebruikers 

druk overleg gepleegd over hoe het schoolplein er uit moet komen te zien. Naar 

verwachting zal de Samenwoonschool in juni 2015 opgeleverd worden.

Samenwoonschool
Nigtevecht in The New York Times

Het moet u niet zijn ontgaan, de grote 

witte envelop met uw exemplaar van de  

dorpsvisie viel onlangs bij u op de mat of in 

de brievenbus. Een fraai vormgegeven kijk in 

de toekomst van Nigtevecht met interessante  

feiten over de inwoners, in opdracht van de  

Dorpsraad en geschreven en bedacht door 

een twintigtal Nigtevechters. 

Misschien bent u er nog niet aan toegekomen 

of lijkt het u niets, maar wij raden u aan om 

er doorheen te bladeren en te kijken wat de 

trends zijn vandaag en wat het gevolg kan 

zijn voor ons dorp. Door de opbouw leest 

het gemakkelijk weg. Het is de bedoeling 

dat het u aan het denken zet, hoe u zou 

willen dat we samen verder gaan met 

Nigtevecht, met haar 1541 inwoners in 545 

huishoudens. Wat we samen moeten doen 

in de grote gemeente en wat uw bijdrage 

daarin kan zijn. De Dorpsraad heeft de visie 

op 9 september toegelicht in een werksessie 

van de gemeenteraad en verwacht dat 

deze op 30 september wordt aangenomen 

door de gemeenteraad. Met deze herziene 

dorpsvisie heeft de huidige Dorpsraad een 

document voor haar opvolgers geschapen. 

Mensen kunnen zich aanmelden voor de 

nieuwe Dorpsraad.

Afgelopen zomer was Nigtevecht wereldnieuws! Op 29 juni verscheen er tot onze grote verrassing een artikel in 

The New York Times over een project waaraan zowel door de Tweemaster als door de Flambouw werd meegedaan. 

In dit project werd aandacht geschonken aan het bouwen van dijken (zandkastelen) en aan het feit dat wij ons 

moeten beschermen tegen het water, aangezien een groot deel van Nederland onder zeeniveau ligt. Volgens het 

landkaartje dat in The New York Times verscheen lijkt Nigtevecht het centrum van Nederland te zijn. Wij hopen 

dat het artikel leesbaar is, ook al is het in het Engels geschreven.

Workshop schilderen in Nigtevecht: in de 

tuin, op het terras, in de moestuin of langs 

de Vecht. Er zijn genoeg mooie plekjes waar 

je je schildersezel mag neerzetten. Lekker 

in de zon of in de schaduw een schilderij 

maken op zaterdag 27 september van 10.00-

15.00 uur. Tussendoor nog een overheerlijke 

landelijke lunch. Wil je buiten schilderen en 

heb je nog een schilderij wat af moet, neem 

mee en maak het af in Nigtevecht.

Is er iemand van wie je weet dat hij of zij 

dit ook leuk vind laten ze dan een berichtje 

sturen naar dijkmariek@xs4all.nl. Veel 

ervaring of weinig ervaring, geen probleem, 

kom gerust! We hopen natuurlijk op heel 

veel zon maar dat kan in Nederland wel eens 

anders zijn. Vandaar dat ik bij slecht weer op 

de zaterdag een alternatieve locatie heb in 

Nigtevecht.

Het programma daar is werken vanaf foto´s 

van de tuin, de steiger, de moestuin en langs 

de Vecht. Of ‘go abstract’: schilderen met zout 

en zand, steentjes, stof, verdikkingsmiddelen, 

pasta´s, aluminiumfolie of huishoudfolie.

De kosten van deze workshop zijn: inclusief 

koffie, thee, de lunch € 45,-. Het is de 

bedoeling dat je je eigen schildersspullen, 

ezel, stoel enz. meeneemt. Bij de abstracte 

workshop (als het slecht weer is en als je 

er voor kiest dit te doen) komt er € 5,- 

materialenkosten bij. 

Zaterdag 27 september bij mooi weer 

Klompweg 10 in Nigtevecht, bij slecht 

weer Verenigingsgebouwtje naast het 

kerkje in Nigtevecht. Inschrijven kan 

tot 21 september. Info Marieke van Dijk 

0618693943 of 253700

Workshop schilderen aan de Vecht

Dorpsvisie 
op de mat

De opvang van onze gastkinderen vindt plaats in de direct achter ons huis 

gelegen verbouwde koeienstal. Deze ruimte is speciaal voor hen ingericht met 

slaapkamer, voetbal/speelzaal en verblijfsruimte met keuken. We besteden veel 

aandacht aan buitenspelen en aan de dieren op de boerderij. De opvang vindt 

plaats op maandag, donderdag en vrijdag. Er zijn maximaal vijf kinderen van 0 t/m  

4 jaar per dag en er is op dit moment plaats voor enkele nieuwe kinderen. Ik ben 

erkend gastouder en werk samen met Stichting voor kinderopvang  De ”Klimboom”. 

Lijkt u een huiselijke opvang met veel speelruimte binnen en buiten ideaal voor uw 

kind(eren), neem dan contact met mij op en kom eens kijken.

Nieske Veldhuisen tel. 251361

Kleinschalige kinder- 
opvang op de boerderij

below sea level or heavily flood-prone. Yet 

thanks to its renowned expertise and large 

water management budget (about 1.25 

percent of gross domestic product), the 

Netherlands has averted catastrophe since 

a flooding disaster in 1953.

Experts here say that they now worry that 

the famed Dutch water management system 

actually works too well and that citizens will 

begin to take for granted the nation’s success 

in staying dry. As global climate change 

threatens to raise sea levels by as much as 

four feet by the end of the century, the 

authorities here are working to make real to 

children the forecasts that may seem far-off, 

but that will shape their lives in adulthood 

and old age.

“Everything works so smoothly that people 

don’t realize anymore that they are taking 

a risk in developing urban areas in low-

lying areas,” said Raimond Hafkenscheid, 

the lead organizer of the competition and 

a water expert with the Foreign Ministry.

Before the competition, the children, 

ages 6 to 11, were coached by experts in 

dike building and water management. 

Volunteers stood by, many of them freshly 

graduated civil engineers, giving last-

minute advice on how best to battle the 

rising water.

The event, sponsored by two regional water 

authorities, also featured sophisticated 

Dutch technology, including an airborne 

drone that monitors hard-to-reach water 

management infrastructure, and a jeep-

mounted infrared camera used to detect 

weaknesses in dikes, which showed thermal 

images of the most promising sand castles 

resisting the seas.

“If children can do it themselves, they really 

learn it,” said Harcko Pama, a teacher at an 

elementary school in Heemstede.

“I know that they will remember this when 

they are older — it has such great impact,” 

he said.

Mr. Pama’s class of 11-year-olds competed 

in three separate teams to build the most 

flood-resistant castle. Armed with shovels 

and using hands and feet to tamp down 

the wet sand, the children improvised, 

some bringing seawater up to the castles 

in their shoes, others using towels to move 

the sand. Plots measuring about nine 

square yards were carefully lined along the 

shore. Organizers had timed the exercise 

so that the children (and the judges) could 

watch their work being destroyed by the 

incoming tide just after they had finished 

construction. Some 250 children competed.

As if part of the greater lesson, the children, 

from four different elementary schools in 

low-lying regions of the country, met on a 

stretch of beach less than 10 miles north of 

a major dike renovation project. The new 

dike protecting the seaside resort town of 

Katwijk will feature a reinforced concrete 

core and an underground parking garage. 

The project is to be finished early next year 

at a cost of nearly $70 million.

Tekst: Christopher F. Schuetze, Foto: Ilvy Njiokiktjien voor The New York Times
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 11 oktober 2014
Verschijningsdatum: 24 oktober 2014

In de vorige uitgave van de Sleutel vroeg 

Xavier Hofman: Hoe heb je het voor elkaar 

gekregen om zolang je hier woont, nog 

nooit op de Achterklap van de Sleutel te 

komen? Wie heeft aan mij een boodschap?

Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen? 

Mijn accountant woonde in Nigtevecht 

en vroeg mij of het niet leuk zou zijn een 

tennisbaan achter je huis te hebben? Nu, 

dat leek me wel wat.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? 

Die plek dus: Geitenkamp. Er staat overigens 

in onze voormalige voortuin een Canadese 

acer die even oud is als mijn oudste dochter: 

24 jaar.

Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen 

vertellen? Volgens mij ben ik een open boek 

alleen weet ik zelf nooit op welke bladzijde 

ik ben.

Wat verwacht je dat er de komende10 jaar 

in Nigtevecht gaat veranderen? Ik woon 

hier nu zo’n 30 jaar. De veranderingen zijn 

minimaal dat maakt dat ik niet verwacht dat 

er in de komende 10 jaar veel zal veranderen. 

Behalve als ik 1 dag burgemeester wordt 

natuurlijk.

Wat is je favoriete muziek nummer 

en waarom dit nummer? Ik heb geen 

muziekstokparadepaardjes (3x woord-

waarde)… nou meer band-breedte King 

Crimson: Neurotica of Bach viool - piano 

sonates door Frank Peter Zimmermann en 

Enrico Pace

Als je 1 dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je allemaal gaan doen? 

Ah.. eens kijken: We gaan er één woonerf 

van maken. Al die misplaatste en afzichtelijke 

gebods- en verbodsborden mogen naar de 

firma Nagel. Van de opbrengst houden we de 

grootste woonerfbarbeque. Sociale cohesie? 

Wat doen dan al die richtingaanwijzers op 

elke straathoek? Geef elke lantaarpaal zijn 

oorspronkelijke functie terug! Vooral die 

naast de bushalte einde Raadhuisstraat. 

Als ik dat zie denk ik altijd: Wie is hier nou 

de weg kwijt? En naar Duits voorbeeld: 

“Sontag ruhetag”: Alle apparaten hebben 

ook recht op een dag rust. Bovendien een 

eige(n)wijze van verduurzaming: Een flink 

aantal hectaren landbouwgrond omkatten 

naar door landschaparchitect aangelegd 

coulissenlandschap: Bomen voor gezondheid, 

beschutting en geluiddemping en extra 

leefruimte. 

Welk gedrag van ‘de Nigtevechter’ zou jij 

graag anders zien zodat het leven voor een 

ieder aangenamer wordt? Er zijn families 

die in de veronderstelling verkeren dat hun 

zgn. gegoede afkomst automatisch aan de 

kinderen wordt doorgegeven. Een volstrekt 

misplaatste gedachte.

Wat houdt je nu bezig in het nieuws? Thomas 

Piketty. De mondiale chaos houdt meer 

verband met arm en rijk dan je denkt denk 

ik. Helaas viert de mensheid deze onvrede op 

elkaar bot. Terwijl er natuurlijk op de wereld 

maar twee soorten mensen zijn: 90% deugt 

10 niet.

Ben je actief op sociale media en wat doe je 

ermee? De waan van de dag boeit me niet.

Aan wie uit Nigtevecht ga je deze vragen de 

volgende keer stellen en waarom? 

Eigenlijk wilde ik eens een jeugdige 

Nigtevechter (Kan er in de Sleutel een sectie 

jeugd achterklap komen?) maar de keus viel 

op het tegenovergestelde: John Vonk.

Welke vraag stelt je aan die persoon? 

Of ie nog eens wil vertellen hoe hij als 7 jarige 

op de fiets bij een startbaan van Schiphol 

belandde.

Achterklap: Wim van Eeden  

Beschuit 
     met           
  muisjes

Naud, geboren 

15 augustus 2014, 

zoon van Louis en 

Maaicke de Smit-

Walraven

Daan, geboren 25 juli 2014,  

zoon van Hajo en Leonie
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