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Laten we zuinig zijn
op onze nieuwe school!
Op 28 oktober 2015 zijn de leerlingen
van de Tweemaster en de Flambouw in
een fonkelnieuw schoolgebouw aan de
rand van Nigtevecht getrokken. Een mooi
open en ruim gebouw met een ruime
buitenspeelplek.
Helaas constateren we steeds vaker
dat er vernielingen rondom de school
plaatsvinden. Zo is er al twee keer een
ruit gesneuveld van de school, worden er
‘s avonds of in het weekend palen uit de

grond getrokken en heeft iemand een
bijtend goedje over het plein uitgestrooid.
Ook vinden we regelmatig peuken,
wietzakjes en andere rommel op het plein.
Wij vinden het jammer dat dit steeds
gebeurt en roepen daarom iedereen op ons
te helpen een oogje in het zeil te houden.
Ook zijn we met de gemeente in overleg; er
zal een verboden toegang-bord geplaatst
worden. Wellicht komen er ook camera’s.
Jammer dat dit nodig is, want eigenlijk
willen we niets liever dan dat iedereen

gebruik kan maken van de ruimte om de
school. Maar dan moet die ruimte wel
heel en schoon gelaten worden, er spelen
immers ook kinderen. Laten we met elkaar
proberen de school en zijn omgeving heel
en netjes te houden.
Bij voorbaat dank voor uw en jullie
medewerking!
Namens de scholen,
Jana de Vries en Mirjam Schweppe
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Uitnodiging

20–21–22 juli:

TV Nigtevecht
TV Nigtevecht, een vereniging die staat voor
sportiviteit en veel gezelligheid voor de hele
familie.

Vakantie Bijbel Dagen

20–21–22 juli
Koken -

De enthousiaste vrijwilligers van de TVN
organiseren ook dit jaar een seizoen vol met
sportieve en bovenal gezellige activiteiten voor
jong en oud. Dit is ook precies waar tennis voor
staat; je tennist met veel plezier, van jong tot oud
en ieder op zijn eigen speelsterkte.
Een seizoen start bij de TVN met Openingstoernooien voor de senioren en junioren. Onlangs
is er ook met veel succes schooltennis voor de
basisscholen georganiseerd, waardoor we veel kids
van de basisscholen kennis hebben kunnen laten
maken met alle facetten van de tennissport. Dit
initiatief leidde tot een groot aantal inschrijvingen
voor het lidmaatschap bij de TVN.
Hoogtepunten van het tennisseizoen zijn het
Mini Maxi toernooi en de Clubkampioenschappen
voor
junioren
en
senioren.
Tijdens
de
Clubkampioenschappen strijden de TVN-ers,
ingedeeld op speelsterkte, voor de status van
Clubkampioen. Meedoen is belangrijker dan
winnen en de gezelligheid op en rond het clubhuis
staat ook dan voorop.

Sporten - Kletsen -

Vakantie
Bijbel Dagen
Thema: Aan Tafel!

Bedankje
Het was weer zeer goed toeven bij de activiteiten die ons aller Oranjevereniging
op touw heeft gezet voor de Oranjeweek, zo in de tweede helft van april.
Afgelopen editie was een lange door het gunstig vallen van Koningsdag en
dat hebben we geweten. Of het nou de vossenjacht was, het volleybaltoernooi,
de seniorenmiddag of de familie-avond, het was weer tiptop geregeld en voor
elk wat wils. Met als afsluiter natuurlijk het Nigtevechts uurtje, waar menig
dorpsgenoot waarschijnlijk nog weken met knallende hoofdpijn van wakker
geworden is. Oranjevereniging Nigtevecht, weer hartelijk dank! Ook door de
goede samenwerking tussen de diensten.

Wanneer
kunnen
we een
balletje
gooien?

Sporten • Kletsen • Knutselen
Je bent welkom van 9.45 -12.15 uur, in het Dorpshuis.
• Koken • Verhalen
Neem je vrienden en vriendinnen gezellig mee!

Thema: Aan Tafel!

Voor: groep 1 - 8 Door: Protestantse Gemeente Nigtevecht

Je bent welkom van 9.45 -12.15 uur,
in het Dorpshuis. Neem je vrienden en
vriendinnen gezellig mee!

Voor: groep 1 - 8
Door: Protestantse Gemeente Nigtevecht

Ook neemt de TVN deel aan de KNLTB-competities
voor junioren en senioren. Diverse TVN-teams
spelen dan tegen andere tennisverenigingen uit
de regio. Als lid van een competitie team ervaar
je dat tennis zowel een individuele- als een
teamsport is.
Tennisles volgen bij de TVN behoort tot
de mogelijkheden voor beginners en voor
gevorderden. Ieder seizoen kan je je inschrijven
voor tennisles. Deze lessen worden verzorgd door
een officiële tennisschool.
Nog geen lid en je hebt interesse om lid te worden
van de gezelligste vereniging van Nigtevecht en
omstreken, of zijn er vragen over lidmaatschappen
en over het reilen en zeilen bij de TVN, stuur een
email aan info@tvnigtevecht.nl. Kom gerust eens
kijken bij de TVN en geniet van enerverende
tennispartijen. Om op de hoogte te blijven van
alle activiteiten kan je jezelf inschrijven voor de
nieuwsbrief of raadplaag regelmatig de website
van de TVN. www.tvnigtevecht.nl

Verkeerssituatie N236 en Klompweg
Over de herinrichting van de entree van ons dorp, o.a. vanwege de nieuwe fietsbrug, wordt veel gesproken. Maar intussen
is men aan het einde van de Klompweg allang bezig met de herinrichting. Hier wordt niet alleen de N236 verbreed, maar
wordt ook het fietspad verbreed en komt er aan het einde van de Klompweg een rotonde. Daarnaast wordt de Vechtbrug
vervangen. De verwachting is dat in 2018 de werkzaamheden gereed zijn.

Het bestuur van de TVN, Barbara, Wendie, Arjan,
Roderick en Johan
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Een boules, wel te verstaan! Van het spelletje Petanque of Jeu de boules.
Dat gaat na de zomervakantie worden.
Op dit moment is de gemeente bezig een aantal offertes te beoordelen en zal
dan een beslissing nemen welke aannemer de opdracht mag uitvoeren.
De Jeu de Boules baan gaat op een veldje tussen het Dorpshuis en de
brandweerkazerne komen. De exacte locatie staat nog niet vast. Daarover gaat
de Jeu de Boules werkgroep in overleg met de gemeente en de toekomstige
aannemer.
U kunt alvast de ballen oppoetsen en oefenen op de camping deze zomer. Zodat
u in het najaar goed voor de dag komt op de Nigtevechtse Jeu de Boules baan.

Blikvangers
Dat was flink balen voor twee van onze dorpsgenoten, toen ze in de
ochtend van woensdag 18 mei jl. een blik op hun geparkeerde Honda Insight
wierpen. Iemand had met een voertuig (gezien de aard: waarschijnlijk een
vrachtwagen) 's nachts of vroeger op de ochtend voor duizenden euro's aan
schade toegebracht aan hun auto, maar geen briefje of andere referentie
achtergelaten. Dit met vervelend verzekeringswerk ten gevolg dus.
De auto stond in het parkeervak op de Garstenstraat, pal voor de
verkeersdrempel die de straat van Klein Muiden scheidt. Het is niet de eerste
keer dat op deze locatie een auto beschadigd raakt. Het kan een krappe
verkeerssituatie zijn, met name voor vrachtverkeer dat daar een bocht
probeert te maken op de drempel.
Heeft u die ochtend of de voorgaande nacht meer gezien, of heeft u in dit
parkeervak zelf ook wel eens schade aan uw voertuig opgelopen, neemt u
dan gerust contact op met de redactie!

D.O.B. gaat nooit verloren!

Dank!

Op 7 mei was het eindelijk weer eens zo
ver: een seniorenteam van v.v. D.O.B. dat
de titel greep in de competitie. Elf jaar
na het laatste (dubbele) kampioenschap
mochten de heren van het tweede elftal
de klus klaren in Almere, op bezoek bij
ASC Waterwijk 5. D.O.B. hield het hoofd
koel en liet weinig heel van de gastheer.
Mede door goals van Robert Heeren (4x,
seizoenstotaal 24) liep D.O.B uit naar een
1-9 overwinning en kon er gebierdouched,
slootje gesprongen en op de platte kar
door Nigtevecht gereden worden.

De
kledinginzameling
van
Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood die op
23 april in Nigtevecht is gehouden, heeft
600 kilo kleding opgebracht voor Cordaid
Mensen in Nood.
Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan
heeft bijgedragen hartelijk danken! Met
het aantal opgehaalde kilo’s worden
projecten gesteund van Cordaid Mensen
in Nood. Voor meer informatie over
Sam’s Kledingactie of over de gesteunde
projecten kijk op www.samskledingactie.nl
De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie
zijn van plan om op termijn weer een
kledinginzameling te organiseren voor
Sam’s Kledingactie. Om de actie ook dan
weer tot een succes te maken, vragen wij
iedereen om vanaf nu de kleding hiervoor
te bewaren. Mocht u echter eerder uw
kleding aan ons willen geven, kunt u
voor de dichtstbijzijnde container- of
depotadressen bellen naar tel. 073-6871060
of kijken op www.samskledingactie.nl.

Het afgelopen seizoen heeft DAW weer meegedaan aan de nodige wedstrijden.

Of het allemaal nog niet genoeg was,
deed de D2 van Nigtevechts enige
voetbalvereniging dit vier dagen later
nog eens dunnetjes over. Uit in en tegen
nummer twee ’s Graveland werd een niet
meer in te halen voorsprong neergezet
door er met 3-4 te winnen. Ook voor het
jeugdteam stond er uiteraard een platte
kar klaar en werden de spelers met een
mooie ronde door het dorp gereden.

3-4 KAMP:

Kampioenen, we zijn trots op jullie!

DAW turnen
seizoen 2015/2016
In januari hebben 2 groepjes jongens meegedaan aan de 3-4 kamp. Beide groepen zijn
doorgestroomd naar de finale in April in Soest. Daar heeft de groep van Jayden, Willem,
Luca en Bastiaan een mooie 2e plaats behaald.

ONDERLINGE WEDSTRIJD:

Zomerstop
voor onze
bloemenman Arjan

In mei was het tijd voor de onderlinge wedstrijden in onze eigen gymzaal. De kleuters
hebben allemaal aan Papa, Mama, Opa, Oma en anderen kunnen laten zien wat ze
allemaal al kunnen. Bij de grotere kinderen barstte de strijd echt los. Er waren 1e plaatsen
voor: Bo, Amber, Steven, Nils en Sander. De 2e plaatsen waren voor: Abby, Hanna, Jayden,
Terje, Thomas en Petra. 3e zijn geworden: Faye, Ruby, Bastiaan, Florian en Jesse. De
grote wisselbeker ging voor het 3e jaar op rij naar Sander die hem daarom mag houden.
Gefeliciteerd Sander.
Tijdens deze wedstrijd is ook officieel de nieuwe tumbling baan in gebruik genomen.

Voor de mensen uit Nigtevecht
die zaterdagmorgen trouw hun
bloemen halen bij Arjan zal het even
wennen worden: vanaf zaterdag 25
juni heeft onze bloemenman twee
maanden zomerreces en zal dus niet
met zijn kraam in Nigtevecht staan.
Wel is het in deze periode gewoon
mogelijk om bloemen telefonisch
te bestellen: 020-6188311. Als de
zomervakantie voorbij is, zal Arjan
weer wekelijks op zaterdagmorgen
zijn bloemen verkopen.

Een aantal kinderen heeft meegedaan met de recreanten wedstrijd in Kortenhoef. Ze
hebben het allemaal zeer goed gedaan en een aantal wist zelfs een prijs in de wacht te
slepen. Amber was 4e, Nils was 2e en Steven en Abby zijn zelfs 1e geworden!

Cabaretprogramma 2016 -2017
Het cabaretprogramma voor het nieuwe seizoen is inmiddels bekend geworden:

RECREANTEN WEDSTRIJD:

SELECTIE:

DATUM

NAAM

TITEL

17 september 2016
08 oktober 2016
29 oktober 2016
14 januari 2017
25 maart 2017

Tim Fransen
Javier Guzman
Jan Beuving
De Partizanen
Patrick Laureij

Het failliet van de moderne tijd
Zonde(r) Voornemens
Raaklijn
Welkom in Partizanië
Dekking hoog

Nog niet eerder kwamen er zoveel nieuwe
namen naar Nigtevecht, bekende namen en
het beste nieuwe talent. We beginnen met
het beste cabaretdebuut ooit: Tim Fransen.
Hij kreeg voor zijn eerste voorstelling een
vijf sterren recensie van De Volkskrant,
de overige kranten volstonden met vier
sterren. Een unieke prestatie. Voor het
eerst in Nigtevecht Javier Guzman! Nu
met zijn eerste oudejaarsconference! Jan
Beuving voltooide een bachelor wiskunde

Jesse en Sander hebben meegedaan aan de jongens selectie wedstrijden 6e divisie. Ze
trainen daarvoor zowel bij DAW als bij Vreeland. Beiden hebben de districtsfinale gehaald.
Jesse is bij de jongens instap 1e geworden en Sander is bij de pupillen 2e geworden.
Sara K, Debora, Ylaine en Petra zijn dit seizoen begonnen bij de meisjes selectie in Weesp.
Ze doen het daar heel goed. Debora heeft zelfs de 2e doorstroomwedstrijd gehaald, wat
een hele knappe prestatie is.
Zit je op de lagere school en wil je eens uitproberen wat turnen is, kom dan gerust op
woensdagmiddag een keer langs om mee te doen! Kleuters om 3 uur, jongens om 4 uur,
meisjes t/m 8 om 5 uur en de oudere meisjes om 6 uur.

4

5

en een master wetenschapsgeschiedenis
aan de Universiteit Utrecht. Daarna ging hij
studeren aan de Koningstheateracademie in
Den Bosch, waar hij eind 2010 afstudeerde
als liedtekstschrijver. Hij schreef liedteksten
voor theaterprogramma’s van Angela
Groothuizen en Karin Bloemen. Hij
ontving de Annie M.G. Schmidtprijs voor
het beste theaterlied van het jaar 2012
voor zijn tekst ‘Vinkeveen“ en is voor
dezelfde prijs in 2016 genomineerd voor

het hilarische lied “Meisje”. De Partizanen
waren in 2013 al te zien in Nigtevecht. Een
opeenstapeling van absurdistische humor,
typetjes, persiflages, voordrachten en
abstracte geluidsschilderijen. Dé belofte
voor het nieuwe seizoen: Patrick Laureij
komt naar Nigtevecht. De Winnaar van de
jury- en publieksprijs Cameretten 2013. Een
sterrenregen bij zijn debuutvoorstelling,
onlangs in de Kleine Komedie, zo kreeg hij
van de Volkskrant vier sterren.
Er zijn nog passe partouts voor vijf
voorstellingen
verkrijgbaar
(losse
voorstellingen zijn duurder). Een passe
partout kost € 87,- en kan telefonisch
gereserveerd op nummer 0294-252506,
of mail naar bgoes@goesconsult.nl. Alle
informatie is terug te vinden op www.
cabaret-nigtevecht.nl.

Ansicht Nigtevecht

Bijna failliet…

Etienne Mandos, Truus Brouwer, Carla Gentenaar en Robert Soen, de fotografen die u
regelmatig met de camera door ons Dorp kunt zien rondlopen, en de voltallige redactie
waren bijeen in het Dorpshuis begin juni om de eindsprint in te zetten. We hebben
geïnventariseerd wat we aan beeldmateriaal hebben en welke zaken er nog op de
gevoelige plaat gaan komen. Het ziet er veelbelovend uit en langzaam gaan we ons
voorbereiden op de apotheose: het boek zelf. Binnenkort gaat de redactie de eerste
selectie van Dorpsgezichten, markante dorpsgenoten en opvallende plaatsen maken. Een
bijna onmogelijke taak door het goede creatieve werk van ons viertal.

maar gelukkig gered

De Sleutel2000 moest het afgelopen jaar afscheid nemen
van een aantal hele trouwe sponsors. Dat betekende
bijna het einde van jullie dorpskroniek. Maar met de
hulp van nieuwe sponsors zijn we bijna weer op de rit.
De firma Hagen, een al bijna 100 jaar bestaand
familiebedrijf uit Weesp, steunt ons sinds dit
jaar. Hagen is een GWW bedrijf gespecialiseerd in
transport- en machineverhuur, zand- en grindhandel,
onderaanneming, op- en overslag, exploitatie
betonmortelcentrale en advies. Daarnaast is Hagen
leverancier van primaire en secundaire bouwstoffen
en KOMO gecertificeerd beton (en beton gerelateerde
producten). Ria en Robert Hagen, geweldig!
Daarnaast heeft Geert Jan van Oosten van Van Oosten
Advocaten onze de helpende hand toegestoken. Met
zijn team van advocaten behandelt Mr. Van Oosten de
meest uiteenlopende zaken, van strafrecht tot aviation
law. Geert Jan, bedankt voor je steun!
Deze nieuwe sponsors maken het samen met onze andere
sponsors mogelijk dat u 6x per jaar De Sleutel2000 gratis
in uw bus ontvangt. Alhoewel: we komen nog 1 sponsor
tekort. Dus mocht u interesse hebben in sponsoring en
de hyperlocale media een warm hart toedragen, neemt
u dan vooral contact op met de redactie.

Actuele
onderwerpen op
Dorpszaken.nl
Momenteel staan de volgende onderwerpen op
Dorpszaken.nl waarover u op de hoogte kunt blijven en
kunt meepraten. Neem eens een kijkje op het platform:
www.nigtevecht.dorpszaken.nl en laat weten wat u er
van vindt op inbox.nigtevecht@dorpszaken.nl.
Naast onderstaande actuele onderwerpen kan je veel
meer nieuws vinden van en over Nigtevecht
• Speelplek Garstenstraat
(update 19 juni met goed nieuws)
• De entree van het Dorp gaat op de schop
(met samenvatting bijeenkomst 20 juni)
• Nieuw: Maximum snelheid Vreelandseweg
en Klompweg naar 30 km/h

Erg spannend, maar vooral leuk waren de reacties op de eerste foto’s die we konden delen
met u tijdens Koningsdag in de tent. Velen hebben zich als geïnteresseerden gemeld bij
ons. Als u verhinderd was of vergeten uw e-mailadres achter te laten stuur dan een korte
e-mail naar info@sleutel2000.nl. Dan houden we ook u op de hoogte zodra de datum van
de tentoonstelling en de eerste blik in het prototype kan worden geworpen.

Hoe is het eigenlijk met…

Piet van der Roest?

In zijn jeugd ooit een begenadigd voetballer, later een ervaren
shovelmachinist. En altijd een zongebruind huidje om u tegen te
zeggen. Inmiddels woont Piet elders.

Wij verheugen ons op het najaar als we u deelgenoot kunnen maken van wat als een klein
ideetje begon en grote vormen begint aan te nemen: Ansicht Nigtevecht 2015-2016.
De redactie

Piet, hoe is met je? Perfect! 23 jaar lang heb ik op Vecht en Gein
gewoond, maar acht jaar geleden hebben mijn kinderen en ik de deur
daar definitief achter ons dicht getrokken. Toen woonde ik praktisch
al een tijdje samen met mijn huidige vrouw, op haar adres. Ik ben
het afgelopen jaar erg ziek geweest, maar herstellende daarvan.
Bij een medische controle voor een trip naar Azië werd eigenlijk bij
toeval een beginnend stadium van darmkanker geconstateerd, waar
ik zeven maanden geleden met succes aan ben geopereerd. Mijn
lichaam is nog herstellende hiervan en dit beperkt me de komende
maanden nog in mijn doen en laten, maar ik ben allang blij dat we
er zo vroeg bij hebben kunnen zijn. Ik probeer er vooral zo positief
mogelijk in te staan.

Van een AZC
(asielzoekerscentrum)
naar een huis in Nigtevecht
Hoe werkt dat?
Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn maar ook in ons dorp zijn de afgelopen tijd
een aantal nieuwe mensen komen wonen vanuit een asielzoekerscentrum. Hoe komt een
gezin of een alleenstaande eigenlijk in Nigtevecht terecht?

Waar ben je tegenwoordig te vinden en hoe is het leven daar? Al
jaren woon ik met mijn vrouw, met wie ik afgelopen jaar getrouwd
ben, samen in Amstelveen. Tot vorig jaar was dit op de Watercirkel,
waar we in een doorstroomflat zaten. Dit was nou niet bepaald
een gezellige buurt te noemen, niet een flat waar je gezellig bij de
buren op de koffie komt. Gelukkig hebben we binnen Amstelveen
een leukere flat kunnen vinden, waar we nu op de eerste etage
wonen. Helaas zit ik door het herstel van mijn ziekte voorlopig al
zeven maanden in de ziektewet en dus al die tijd wel al thuis. Ik
haal desondanks veel plezier uit mijn kinderen, die inmiddels ook
allemaal zelf een kind gekregen hebben. Met mijn nieuwe vrouw
zijn we allemaal een hecht clubje. Het is nu nog de vraag of mijn
endeldarm weer goed terug aangroeit, dat zou me dan in ieder geval
weer een stuk mobieler maken.

In een AZC wonen mensen die een asielverzoek hebben ingediend. Op het moment dat
deze asielzoekers een vergunning tot verblijf krijgen mogen zij in Nederland blijven. We
noemen ze dan statushouders of vergunninghouders. Vanaf dat moment wachten zij in het
AZC op een huis in een gemeente in Nederland. Elke gemeente heeft een lijst met namen
van statushouders die aan die gemeente gekoppeld zijn. Ook voor Stichtse Vecht is er zo’n
lijst met namen die in 2016 in Stichtse Vecht geplaatst zullen worden.
Als er een huis vrij komt in een van de plaatsen binnen Stichtse Vecht, bijvoorbeeld in
Nigtevecht, dan geeft de woningbouwvereniging dit door aan de gemeente. Die zoekt
een gezin of alleenstaande passend bij de grootte van het huis. Dan wordt Welzijn Stichtse
Vecht gevraagd of er een vrijwillige maatschappelijke begeleider beschikbaar is.
Samen met woningbouwvereniging, gemeente en Welzijn Stichtse Vecht wordt dan op
zeer korte termijn een datum gepland voor een zogenaamde ‘regeldag’. De zogenaamde
statushouder komt dan voor de eerste keer het huis bekijken met de woningbouwvereniging
en de maatschappelijk begeleider Stichtse Vecht. Alles in het huis wordt uitgelegd,
hoe het werkt bijvoorbeeld met gas, water en licht en daarna wordt het huurcontract
getekend. Binnen 2 weken moet de statushouder het AZC dan verlaten en het huis met
een beperkt budget ingericht hebben, zodat er gewoond kan worden. Vaak is het AZC ver
van Nigtevecht en is het praktisch moeilijk om als niet Nederlands sprekende vluchteling dit
vanuit het AZC te regelen. Vrijwilligers worden dan ingeschakeld om het huis binnen twee
weken bewoonbaar te maken.

Verlang je stiekem nooit terug naar ons mooie dorp? Nee, niet echt.
Ik ben opgegroeid in het dorp en heb er jaren met plezier gewoond,
maar dat geouwehoer, hè? Met de overgang van gemeente Nigtevecht
naar gemeente Loenen zijn er veel yuppen van buitenaf in het dorp
komen wonen en die wilden ineens overal inspraak in hebben. Dat
werd me te gek op een gegeven moment. Dat neemt trouwens niet
weg dat ik er nooit meer kom; ik heb er nog wat familie wonen en ik
blijf toch wel nieuwsgierig naar hoe het dorp er bij ligt. Dan rijd ik er
gewoon even doorheen.
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Nieuw bedrijf
in Nigtevecht:
Lengers
Housing
Lengers Housing is misschien nog niet lang
officieel in de lucht. Maar door het werken
bij zowel het winkel vastgoedbedrijf en
multinational (Unibail-Rodamco), bij een
architect met 5 directeuren (Rijnboutt
van der Vossen Rijnboutt), 12 jaar als
aftersales service bij een internationale
jachtmakelaar/importeur én ook nog bij
twee woningmakelaars is er voldoende
knowhow in huis om uw woning goed
in de markt te zetten voor verhuur of
verkoop! Door o.a. een aantal A- en
O-levels behaald op Oxford University en
diverse Makelaardij-certificaten kunt u
erop vertrouwen dat ik goed op de hoogte
ben van de vastgoedmarkt. Tevens ben ik
al sinds 1970 inwoner van Nigtevecht en
heb door de gevarieerdheid van functies
in het bedrijfsleven een enorm netwerk
opgebouwd waardoor Lengers Housing
de mogelijkheid heeft om op diverse
deskundigen een beroep te doen; zowel
financieel als bouwkundig.
Waardoor onderscheiden wij ons van
de gemiddelde makelaar? Door het
enthousiasme, geen 9 tot 5 mentaliteit!
Eigenaren willen juist graag ná 17.00
uur over hun vastgoed nadenken en zijn
of haar makelaar kunnen bellen! Geen
enkel probleem, belt u gerust wanneer
het u uitkomt! Het werkgebied ligt
grotendeels in en om Amsterdam tot en
met Nigtevecht.
U kunt in ieder geval kijken op de Lengers
Housing facebookpagina en de grootste
verhuursite van NL, www.Pararius.nl
waar al 2 appartementen (Tolstraat 83
I en II H) door deze makelaardij worden
aangeboden. Website gaat in week 24 de
digitale snelweg op!
Jacqueline Lengers tel: 06-40603543

Achterklap:
Sylia de Graaf

Vraag van Mireille: Sylia, wie bewonder
je en waarom?
Bewondering heb ik voor mijn moeder,
die op zo’n mooie manier in dit dorp
oud is geworden. Zelfs op hoge leeftijd
(ze is vorig jaar op 92-jarige leeftijd
overleden) regelde ze bijna alles nog
zelf: ze zorgde dat ze op tijd een traplift
kreeg, belde naar instanties als iets
niet klopte, maakte afspraken in het
ziekenhuis. En als klap op de vuurpijl
ramde ze met haar rollator een vrouw
die haar wilde bestelen het huis uit,
waarna ze de politie belde. Mijn moeder
was een leuk, vrolijk en geïnteresseerd
mens, bij wie je graag even wilde
buurten. Daardoor had ze ook lieve
dorpsgenoten om zich heen verzameld,
die met plezier dingen voor haar deden.
Ze was iemand aan wie je een voorbeeld
kunt nemen.
Waar moeten de mensen uit het dorp je
van kennen?
Misschien via mijn moeder, of nog van
de basisschool. Ik ben zo’n ‘avonturier’
die in Nigtevecht is geboren, korte tijd
is weggeweest en daarna nooit meer is
vertrokken. Aangezien ik a-sportief ben,
zullen mensen mij niet kennen van enige
actie bij een sportvereniging. Misschien
wel van het aanmoedigen langs de lijn
bij DOB, als mijn zoon Boaz in het doel
staat.

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht
over jezelf vertellen?
Tsja. Ik woon met mijn vrouw Inge
(Diepman), zoon Boaz, hond Frodo
en kat Peppa (mochten de huisdieren
ooit weglopen dan zijn ze vanaf nu
bekend) op Petersburg 20, bij het kleine
speeltuintje. Dochter Dagmar studeert in
Breda en is daar neergestreken. Ik ging
na de basisschool naar het Willem de
Zwijger College in Bussum, studeerde
in de avonduren Nederlands, werkte bij
uitgeverijen en omroepen, was vrij lang
bureauredacteur en radionieuwslezer.
Ik schreef twee romans en zette een
feuilleton op internet: Hey Buuf (www.
heybuuf.nl), waarvoor het dorpsleven
een ideale inspiratiebron was. Het is nog
steeds mijn streven om daarmee verder te
gaan, dus wees gewaarschuwd.
Wat houdt je bezig in het nieuws?
Toen ik stopte met mijn werk bij de
radio, was het prettig om niet meer
beroepsmatig alles te hoeven volgen.
Maar het begon toch weer te kriebelen.
Ik ben een spons als het gaat om
actualiteiten. Alles is interessant. Als
middelbare scholier was ik een tijdje
‘correspondent in Nigtevecht’ voor De
Nieuwe Weesper. Ik merkte, al fietsend
achter de brandweerauto aan, dat ook
kleine gebeurtenissen dicht bij huis grote
impact kunnen hebben.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
De Klompweg. In alle jaargetijden een
verademing.
Als je één dag burgemeester van
Nigtevecht zou zijn, wat zou je dan
allemaal gaan doen?
Ik zou mijn favoriete ‘Klomp’ alleen
nog
toegankelijk
laten
zijn
voor
bestemmingsverkeer en het uit alle
navigatiesystemen
als
route
naar
Nigtevecht laten verwijderen. Ook zou ik
naast het fietspad naar Weesp een voetpad
aanleggen. Daar is ruimte voor, sowieso
tot de bocht bij de Kanaaldijk. Kunnen de
wielrenners lekker langs sjezen…

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze
vragen de volgende keer stellen en
waarom?
Aan Yuri Dalmulder, omdat hij over een
jaloersmakende energie beschikt.
Welke vraag wil je die persoon graag
stellen?
Yuri, op de gekste plaatsen kom je
de oranje busjes van Dalmulder Infra
tegen. Hoe is het jou en je broer Casper
gelukt om in betrekkelijk korte tijd zo’n
imperium op te bouwen?
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