
Het is leuk om te speuren op het wereldwijde 

web naar wat je kan vinden op Facebook, 

Instagram, Google News of gewoon via je 

zoekmachine over ‘Nigtevecht’. Je komt 

dan veel foto’s tegen van Zwaanwijck, de 

Vechtbrug of het pontje. Maar met stip is 

de fietsbrug, officieel Liniebrug, het meest 

gepubliceerde kiekje gelinkt aan ons dorp. 

Passanten te voet of per fiets worden 

geïnspireerd door het lijn- en lichtspel van 

beton, aluminium, staal en gaas met op de 

achtergrond weidevelden, waterpartijen 

populieren en Hollandse luchten. De 

Liniebrug wordt door vele ogen op diverse 

manieren in beeld gebracht en via sociale 

media getoond aan de rest van de wereld. 

We hebben een aantal mensen gevraagd of 

we hun prachtige foto’s van Instagram of 

Facebook mochten publiceren. 

We danken daarvoor de makers: Jochum 

Casemier, Tom Loman (TomLoman.com), Adri 

Noort, Marian van Weert, Hugo Lingeman, 

Ipv Delft, Pieter Heymeijer (pieter.picture), 

Guido Luybé en Thomas Fontein.
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Kinderopvang Kidswereld Nigtevecht is in 1988 begonnen in de 

keuken van de operationele veehouderij aan de Kanaaldijk in 

Weesp. Inmiddels is Kidswereld gegroeid tot een organisatie met 

100 medewerkers en zes vestigingen. In de Samenwerkschool zitten 

naast twee scholen ook een kinderdagverblijf, een peuteropvang 

en naschoolse opvang gehuisvest. Wij bieden professionele opvang 

door goed opgeleide en ervaren pedagogische begeleiders. Hierbij 

stellen wij het kind centraal. 

Op dit moment hebben wij op de peuteropvang nog een aantal 

plekken vrij voor peuters die ervan houden om spelenderwijs de 

wereld te ontdekken. Wij zijn geopend op maandag, woensdag en 

donderdag ochtend en eventueel met verlengde opvang tot half 

twee op maandag en donderdag en woensdag tot half drie.

Lijkt het jullie leuk om wat meer te weten te komen over 

Kidswereld? Kijk dan op www.kinderopvangkidswereld.nl. U kunt 

op de site een rondleiding aanvragen, u kunt dan een kijkje nemen 

op de locatie. Ook hebben wij momenteel verschillende vacatures 

bij Kidswereld. Misschien bent u het zelf of kent u iemand die een 

leuke baan zoekt in de kinderopvang? Kijk dan op de website voor 

meer informatie. 

Kinderopvang in de samenwerkschool

De voorgenomen fusie van de Nigtevechtse 

basisscholen De Flambouw en De Twee-

master zal naar alle waarschijnlijkheid al in 

augustus van dit jaar een feit zijn. Vooral de 

wens om snel te beginnen aan het bouwen 

van één team van leerkrachten voor de 

nieuwe school, geeft de doorslag om de 

samenvoeging met een jaar te vervroegen.

De nieuw te vormen school krijgt een 

nieuwe naam en wordt onderdeel van 

Vechtstreek + Venen, de stichting voor 

protestants-christelijk basisonderwijs waar 

de Flambouw nu ook al deel van uitmaakt. 

Mirjam Schweppe, de huidige directeur 

van De Flambouw, wordt directeur van de 

nieuwe fusieschool.

NIJPENDE NOODZAAK

Naast de kansen en voordelen die de fusie 

biedt, is er een nijpende noodzaak om de 

scholen zo snel mogelijk samen te voegen, 

schrijven Schweppe en Tweemaster-

directeur Remko van der Heijden in een 

gezamenlijke brief die 29 maart naar de 

ouders van beide scholen is gestuurd. ‘Beide 

scholen bevinden zich qua leerlingenaantal 

net onder of boven de opheffingsgrens’, 

schrijven ze. De Tweemaster zou op basis 

van het geld dat het Rijk beschikbaar stelt 

volgend jaar nog maar drie groepen kunnen 

financieren. Dat zou dan betekenen dat 

er combinatiegroepen komen met drie 

leerjaren, terwijl de meeste leerkrachten 

voorkeur hebben voor ‘enkele’ groepen 

waarbij elke groep zijn eigen, vaste 

leerkracht heeft. Dit garandeert de beste 

onderwijskwaliteit en is dus het beste 

voor de leerlingen. Daarnaast is er bij De 

Tweemaster een leerkracht die vanwege 

een verhuizing na dit schooljaar vertrekt en 

gaan er bij De Flambouw twee leerkrachten 

met pensioen.

OUDERS STAAN MASSAAL ACHTER FUSIE

Bij het ter perse gaan van deze 

Sleutel was nog niet duidelijk of de 

medezeggenschapsraden en schoolbesturen 

definitief instemmen met de fusie. Het 

definitieve besluit hierover wordt genomen 

op donderdag 15 april. De ouderpeiling die 

de week ervoor is gehouden zal hierbij een 

belangrijke rol spelen. Uit die peiling blijkt 

dat 91 procent van de ouders van beide 

scholen met de fusie instemt op basis van 

de informatie uit de brief van 29 maart. 

Vijf procent van de ouders stemde tegen de 

fusie, vier procent stemde blanco.

Aan de brief gingen maanden van hard 

werken vooraf. Schoolbestuurders, leer- 

krachten en ouders gingen tijdens studie-

dagen en werksessies met elkaar in 

gesprek over hoe de nieuwe school er qua 

groepsindeling, leermethoden en identiteit 

uit moet komen te zien. Vooral over het 

laatste punt is veel gesproken omdat de 

nieuwe school officieel een protestants-

christelijke school wordt, maar ook ruimte 

moet bieden aan de wensen van ouders 

die in eerste instantie vaak bewust voor 

neutraal onderwijs hebben gekozen. 

LEVENSBESCHOUWELIJKE METHODE 

‘TREFWOORD’ 

Op de nieuwe school worden de christelijke 

feestdagen gevierd en staan de kernwaarden 

gelijkwaardigheid, betrokkenheid, naasten-

liefde, respect, eerlijkheid, zorgdragen 

voor de wereld, wereldwijs maken van 

onze kinderen en goed burgerschap 

centraal. De nieuwe school gaat werken 

met de levensbeschouwelijke leermethode 

‘Trefwoord’, waarin naast Bijbelverhalen ook 

ruimte is voor maatschappelijke thema’s en 

verhalen uit andere religieuze tradities. De 

leerkracht bepaalt zelf de verdeling van die 

verhalen en thema’s en kan ook voorgaan 

in gebed. Kinderen zijn niet verplicht om 

hieraan mee te doen, maar wordt wel 

geleerd om hier respectvol mee om te 

gaan. Een speciale identiteitscommissie      

met daarin de directeur, leerkrachten en 

ouders gaat de identiteit van de nieuwe 

school bewaken en de nieuwe werkwijzen 

regelmatig evalueren.

GROEP 7/8 FUSEERT NOG NIET

Als alles doorgaat, zullen er volgend 

schooljaar ‘enkele’ groepen 3, 4, 5 en 6 

gevormd worden met daarin leerlingen van 

zowel de huidige Flambouw als de huidige 

Tweemaster. De leerlingen uit groep 

7/8 blijven volgend jaar nog wel in hun 

‘oude’ groepen zitten. Zij kunnen zo hun 

basisschool afronden met de vertrouwde 

methodes en klasgenootjes. Voor de 

kleutergroepen 1 en 2 komen er twee 

combinatieklassen.

Basisscholen Flambouw en 
Tweemaster fuseren nog dit jaar
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Bericht van de Oranjevereniging
April is alweer aangebroken en Koningsdag 2021 nadert. 

De feestweek zoals wij Nigtevechters hem kennen en 

vieren kan helaas wederom geen doorgang vinden. 

Wij vinden dit ontzettend jammer, maar gezondheid 

staat natuurlijk voorop. Wel hebben wij een aantal 

activiteiten op de planning staan, geheel volgens de 

huidige maatregelen. Eerder deze maand heeft u oranje 

vlaggetjes door de brievenbus ontvangen. Na het succes 

van vorig jaar, vragen wij iedereen opnieuw zijn huis/

voortuin/straat zo mooi en oranje mogelijk te versieren. 

Hoe gaaf zou het zijn als we vorig jaar kunnen overtreffen 

en het hele dorp oranje is?! 

Voor de kinderen is er een leuke activiteit georganiseerd. 

En er zal een online bingo zijn voor het hele gezin 

met gave prijzen! Niet te vergeten onze traditionele 

fietstocht! Op Koningsdag zullen we om 10 uur de vlag 

hijsen en het Wilhelmus zingen. Zingt u mee vanuit de 

woonkamer of voortuin? Daarna zullen wij door het 

dorp rijden om de huizen te jureren. De mooist versierde 

huizen krijgen een prijs, die wij tijdens het ‘online’ 

Nigtevechts uurtje bekend zullen maken. Houd onze 

facebookpagina en website goed in de gaten voor de 

details van deze activiteiten! 

Wij wensen iedereen gezondheid en veel kracht toe in 

deze uitdagende tijd. Laten wij met z’n allen volhouden 

zodat we volgend jaar, in 2022, ons 75-jarig bestaan 

kunnen vieren. En er een week van maken om niet meer 

te vergeten! 

Lieve groet en tot snel! Het bestuur

Ter illustratie: in 1945 werd in Nigtevecht ook al een Bevrijdings- en Oranjefeest georganiseerd: inclusief  

‘klokgelui’ om 8 uur en ‘wedstrijd in gevelversieren’. We wilden u deze kopietjes van het feestboekje uit  

1945 niet onthouden…. Hoe anders is het nu geregeld, maar ook: hoe weinig is er toch veranderd!
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Met deze voorzichtige titel kondigen we de komst van Hans 

Berkheij als nieuwe dominee van de Protestantse Gemeente aan. De 

stemgerechtigden hebben met overgrote meerderheid (meer dan 

50%⁾ gekozen voor ds. Berkheij uit Woerden. De officiële uitslag van 

de stemming is bij het ter perse gaan van de Sleutel bekend gemaakt. 

Een slag om de arm is geboden omdat er na de bekendmaking 

nog bezwaar gemaakt kan worden tegen de beslissingsprocedure. 

Daarna zal er een zogenaamde beroepsbrief aan Berkheij worden 

overhandigd, met de officiële vraag om dominee in onze gemeente 

te worden waarna een beslissingstermijn van 3 weken in gaat.

Hans Berkheij is getrouwd met Anneke en zij hebben samen 5 

kinderen die allen het nest al hebben verlaten. Hans heeft buiten 

zijn pastorale activiteiten ook een mediation and personal coaching 

praktijk. Hans verheugt zich erop om alle taken op zich te nemen 

die een kleine kerkgemeenschap als Nigtevecht met zich meebrengt, 

het leiden van jeugdwerk tot het seniorenpastoraat. Hans' manier 

van werken is om vanuit geloof verbinding te zoeken, waarbij de 

liefde van God voor de mensen centraal staat. We hopen dat bij de 

volgende Sleutel de aankondiging definitief zal zijn.

De uitslag van het enige Nigtevechtse stembureau voor 

de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart jl. laat een 

beeld zien dat grotendeels in lijn is met de landelijke 

verkiezingsuitslag. Ook in Nigtevecht is de VVD van 

Mark Rutte de grootste partij en D66 van Sigrid Kaag de 

tweede partij. In Nigtevecht halen deze twee partijen 

verhoudingsgewijs wel meer stemmen binnen dan 

landelijk. Samen hebben VVD en D66 in Nigtevecht zelfs 

een absolute meerderheid van de stemmen. Als het aan de 

Nigtevechters ligt, zou er dus een liberale regering kunnen 

komen met alleen VVD en D66.

Liberale 
meerderheid 
voor Nigtevecht

Een nieuwe 
dorpsdominee?

Wat vind je van de groenvoorziening in het dorp? Hoe denk je 

over de diversiteit in ons dorp? Worden de meisjes en jongens 

in Nigtevecht gelijk behandeld? Hebben we teveel of te weinig 

agrarische bedrijven in ons landelijke dorp? Zijn onze verenigingen 

wel actief genoeg? Gaat de Vechtbrug niet veel te vaak open? Voel 

jij je veilig thuis? En zijn we wel zo’n saamhorige gemeenschap? 

We zijn benieuwd naar jullie mening over diverse onderwerpen die 

ons Nigtevechters aangaat. Elke zondag plaatsen we op Facebook 

een stelling waar je op kunt reageren onder de rubriek “Aan de 

dorpspomp”. Een experiment van Sleutel2000 om elkaar beter 

te leren kennen en begrijpen. Heb je zelf een stelling die je wilt 

voorleggen, stuur die dan naar info@sleutel2000.nl of trek een van 

de redactieleden aan de mouw.
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Aan de 
Dorpspomp



Het cabaret gaat, onder Covid voorbehoud, weer starten! Er dienen 

nog drie voorstellingen ingehaald te worden: die van Kasper van der 

Laan op 25 september, die van Glodi Lugungu op 29 januari 2022, en 

die van Veldhuis en Kemper zou nog medio mei - juni 2021 ingehaald 

worden. Bewaar de kaartjes! Het nieuwe programma begint 

op 2 oktober, daarna op 13 november en op 14 januari 2022, en  

9 april 2022 de laatste voorstelling met traditioneel weer een nieuw 

aanstormend talent. Het is de bedoeling dat het programma half juni 

bekend wordt gemaakt, en dan start meteen de kaartverkoop. Dus 

houd de website www.cabaret-nigtevecht.nl in de gaten! Schrijft 

allen in voor een passe-partout zodat onze unieke cabaret-traditie 

voort kan blijven bestaan. Kan gewoon via de site en per mail. 

Voor in de agenda
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Foutje!
Nee, ik heb het niet over de spelfouten 

die er regelmatig doorheen slippen 

in ons dorpssufferdje. In de vorige 

editie hebben we verslag gedaan hoe 

het onze sponsors vergaat in Corona 

tijden. Maar oplettende lezers en 

uiteraard de sponsor zelf zag, dat wij 

JBL Installatietechniek vergeten waren 

in het item. Met een lach aanvaarde Jan 

Blanken mijn excuses. Het foutje trekken 

we hiermee een beetje recht. 

JBL Installatietechniek staat in het goede 

rijtje als het gaat om de werkzaamheden. 

Corona heeft niet veel invloed op Jans 

dagelijkse werk en orderportefeuille en 

hij kan zijn werk doen met de nodige 

voorzorgsmaatregelen. Wel had hij 

last van een slordige Sleutel redacteur. 

(Naam onder strikt geheim bij de 

redactie bekend) 

Maar liefst drie nieuwe sponsoren!
We zijn blij verrast! Na onze oproep in de vorige editie meldden 

zich maar liefst drie Nigtevechters met de mededeling graag onze 

Sleutel2000 te willen ondersteunen als sponsor. Hiermee kunnen wij 

ook dit jaar weer zes edities maken en bij u allen in de brievenbus 

bezorgen. Met liefde! Wie zijn de nieuwe sponsoren? Ik sprak ze 

deze week.

Mike Schilperoort van Eikk Onderwijsgroep is relatief nieuw in 

Nigtevecht. De droom ooit op een plek aan de Vecht te gaan 

wonen kwam hier in ons dorp in vervulling aan de Klompweg. Onze 

Sleutel2000 gaat het gezin rond na uitkomen, dus aan de oproep 

voor steun geeft Mike graag gehoor.  Eikk Onderwijsgroep bestaat 

uit een aantal bedrijven met als grootste gemene deler opleiden. 

Zowel diplomagericht en –behoud als examinering. Persoonlijke 

ontwikkeling en vakinhoudelijk. Multibrand met verschillende 

bekende namen als Kenneth Smit en Lindenhaeghe. Allemaal te 

vinden op Eikk.nl

Waar Mike vers is neergestreken is Jaap Rehbock een bekende en 

gewortelde dorpsgenoot. Natuurlijk twijfelde hij geen moment na 

de oproep en bood de steun aan. Jaap geniet al van zijn pensioen, 

maar zit niet helemaal stil. Na jaren  in de advocatuur is hij nu nog 

actief in een paar Stichtingsbesturen. Stichtingen die woningen 

beheren in Amsterdam waar bijvoorbeeld jonge kunstenaars tijdens 

hun opleiding kunnen wonen. Onder meer in de Jordaan en aan de 

Oude Schans. Jaap en ook Margot dragen de Sleutel2000 een warm 

hart toe en bedanken ons voor ons jarenlange goede werk. Wij 

accepteren dat compliment met een welgemeende glimlach.

Roel ter Heide tref ik in Friesland waar zijn bedrijf WhisperPower 

al jaren is gevestigd. Ooit zo ontstaan omdat zijn vorige bedrijf in 

Amsterdam naar Friesland uitweek voor de productie. WhisperPower 

specialiseert zich in stroom leveren waar geen (goede) stroom is. Voor 

medische toepassingen, op schepen, voor de politie. En niet alleen 

in Nederland, maar over de hele wereld in 40 landen! En hier in 

Nigtevecht aan de Vreelandseweg is zijn eigen huis een waar ‘living 

lab’, waar hij alle technieken kan uittesten. En naast de kracht van 

stroom en accu’s zet zijn bedrijf ook stappen in waterstoftechniek, 

wat ook meer en meer toekomst wordt.

Drie ondernemers, die zich bij onze trouwe schare andere sponsoren 

voegen en ook de komende jaren ons weer in staat stellen u allen zes 

keer per jaar te voorzien van uw reeds ruim 21 jaar oude Sleutel2000. 

Wij bedanken alle sponsoren met een dankbare buiging.  



Actie voor Stichting 
Haarwensen door Felice
Ik, Felice Walraven, ga in juli mijn haar 

doneren aan Stichting Haarwensen. Deze 

stichting schenkt gratis haarwerken aan 

kinderen die door een medische achtergrond 

kaal zijn, zodat die kinderen zichzelf mooi 

kunnen voelen met hun haarwerk. Door de 

coronacrisis zit de stichting in geldnood. De 

kosten voor de productie, het aanmeten en 

het onderhoud van een haarwerk liggen 

rond de €1500,-.

Ik ben in maart de inzamelingsactie gestart 

om de stichting financieel te steunen en 

we zitten op dit moment op € 633,50. Een 

prachtig bedrag, maar ik denk dat wij als 

Nigtevechters daar een nóg mooier bedrag 

van kunnen maken samen! Dit zodat we er 

samen voor kunnen zorgen dat een kindje 

een mooi haarwerk kan krijgen van Stichting 

Haarwensen. 

Uw donatie mag overgemaakt worden naar:

NL64INGB0685707873  

t.n.v. Felice Walraven onder vermelding  

van ‘Donatie Haarwensen’. 

Alvast enorm bedankt!

Ps: ik zal het te doneren eindbedrag bekend-

maken via Facebook en via de sleutel2000!

Groeten Felice Walraven
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Hoe is het 
eigenlijk 

met… Remy 
Esser?

De meest vriendelijke en sociale postbode 

van het noordelijk halfrond die toevallig 

zijn wijk in ons dorp had. Inmiddels is Remy 

elders te vinden.

Remy, hoe is het met je? Goed, ik mag niet 

klagen! Opgeteld drie jaar lang heb ik als 

postbode gewerkt in Nigtevecht. In de 

laatste periode kreeg ik de mogelijkheid 

om een jaar vervroegd met pensioen te 

gaan. Dat is nu vijf jaar geleden, ik geniet 

sindsdien dus van de vrijheid. Dat na 25 jaar 

bij de post.

Waar ben je tegenwoordig te vinden en 

hoe is het leven daar? Ik woon nog steeds 

in Weesp en ben gelukkig met mijn vrouw 

Grada, die oorspronkelijk uit Nigtevecht 

komt. Wij houden erg van vissen, met 

name snoeken. Het is wel alweer een tijdje 

geleden dat we gevist hebben. We hebben 

jarenlang een tuin aan de Vecht gehad, 

maar die hebben we verkocht. Met mijn 

broer heb ik een bootje in het Gein liggen, 

waar ik een aantal dagen in de week te 

vinden ben. Verder heb ik altijd interesse 

gehad in Kringloopwinkels. Het is altijd 

mooi om er rond te snuffelen, het verbaast 

je soms wat je tegenkomt. De buitenbeurs 

in de IJ-hallen bezoek ik daarom ook graag.  

Ik houd van motorfietsen en dat is mooi, 

want mijn drie broers ook. (red: Remy is de 

een-na-jongste van de vier). Graag gaan we 

samen touren. Jaarlijks huren we een huis 

in Frankrijk en dan gaan we daar vandaan 

met zijn vieren op pad op de motor, maar 

dat kon de laatste keer door corona niet 

door gaan. 

Corona moet vooral voor een hoop 

werkende mensen erg vervelend zijn. 

Omdat ik met pensioen en daarom vrij 

ben, is het voor mij toch anders. Ik ben 

graag buiten en kan gaan en staan waar ik 

wil. Ook de huidige avondklok is voor mij 

anders, als hondenbezitter loop ik zo mijn 

rondje. Ik bezorg misschien geen post meer, 

maar aan die kilometers kom ik nog wel.

Verlang je niet stiekem ooit terug naar ons 

mooie dorp? Ik kom nog vrij regelmatig 

in Nigtevecht, onder andere om de 

begraafplaats te bezoeken. Het is dan 

verder altijd gezellig om een rondje door 

het dorp te lopen. Dan kom ik iemand als 

Henk de Bruin of Raymond Vonk tegen en 

dan voel ik me altijd als met open armen 

ontvangen. Dat is nou het mooie aan 

Nigtevecht, dat de mensen heel warm zijn 

en anderen voor altijd in het hart lijken te 

sluiten. Dat zie je ook met een evenement 

als Koningsdag. De families die er altijd 

al wonen, maar ook de ‘import’ maken er 

een geweldige dag van. Nigtevechters zijn 

warme, spontane mensen en daarom kwam 

en kom ik er met veel plezier.  



Een opsteker in coronatijd: er mag ook door 

volwassenen weer gesport worden. Dit 

dient buiten te gebeuren en mag in groepen 

van maximaal vier en maximaal 27 jaar oud. 

Bij TV Nigtevecht en v.v. D.O.B. wordt er 

in ieder geval dankbaar gebruik gemaakt 

van de versoepeling en worden de nodige 

meters weer bewogen. De jeugd blijft ook 

onverminderd actief, in trainingsverband 

wel te verstaan. Bij D.A.W. wordt met 

groepen buiten gegymd. Bij TV Nigtevecht 

was in maart zelfs een heuse jeugdclinic 

georganiseerd om ook de jongsten kennis 

te laten maken met de tennissport. Bij v.v. 

D.O.B. worden de trainingen nog steeds 

afgewerkt, wel zonder de ouders langs de 

kant. Het zijn die middagen en avonden die 

net even de energieboost kunnen geven 

die we momenteel zo hard nodig hebben, 

voor jong en oud. Nog even volhouden en 

we staan weer met zijn allen tussen of langs 

de lijn(en)!

Sporten

Elektrische auto’s zijn steeds meer aan de orde van de dag. Het aantal exemplaren 

in Nigtevecht groeit ook. De mogelijkheden om op te laden zijn echter magertjes, 

slechts 1 openbare laadpaal telt ons dorp, op de hoek waar de Garstenstraat en de 

Raadhuisstraat samen komen. Omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft thuis 

een persoonlijke laadpaal te laten plaatsen, is het soms dringen geblazen om 

gebruik te maken van deze enige openbare plek. Vanuit het dorp bereiken ons 

geluiden dat er enkele bestuurders zijn die soms, als hun auto al lang en breed 

opgeladen is, de auto nog dagenlang op de bijgelegen parkeerplaats laten staan 

en zo het laden van anderen belemmeren. Niet bepaald sociaal en dit gedrag 

kan anderen logistiek nog in de problemen brengen ook, zelfs in coronatijd. 

Daarom een oproep om de auto, indien voldoende opgeladen, zo snel mogelijk 

te ontkoppelen van de laadpaal en te parkeren op een andere plek. Denk aan een 

ander!

Momenteel zijn er in de dorpskern een aantal andere plekken waar laadpalen 

door bewoners zijn aangevraagd, echter het duurt lang voordat zo’n paal 

uiteindelijk staat, als de aanvraag al wordt goedgekeurd. Doe daarom gerust 

via onderstaande link een aanvraag, bij meer aanvragen gaat Stichtse Vecht 

eerder tot actie over.  

Wel zo sociaal

Altijd handig, zo’n glasbak. Wel als 

‘ie goed gebruikt wordt. De laatste 

tijd valt op dat glas vaak vóór in 

plaats van ín de glasbak belandt. 

Je zou maar iets in de bak willen 

gooien en in andermans glas gaan 

staan. Daarnaast ligt de glasbak 

op de meest bewandelde route 

van Nigtevecht (Attent), zeker in 

coronatijd. Eén goede windvlaag en 

iedereen kan scherven ontwijken, 

ook honden en katten. Dus als glas 

niet gaat passen, breek het thuis 

eerst in kleinere stukken voordat je 

naar de glasbak gaat!
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Vraag van Anja: Samantha, je woont al 

je hele leven in Nigtevecht. Wat beweegt 

jou, ambitieuze, jonge vrouw ertoe om in 

Nigtevecht te blijven wonen? Er is hier voor 

jou en jouw leeftijdsgenoten niet echt een 

actief bestaan... Wat maakt Nigtevecht een 

aantrekkelijke woonplaats of heb je tips 

om Nigtevecht aantrekkelijker te maken 

als woonplaats voor jonge mensen? Ik 

heb bíjna mijn hele leven in Nigtevecht 

gewoond. Toen ik 21 jaar was ben ik met 

mijn beste vriendin gaan samenwonen in 

Weesp. Dat was heel gezellig, maar ik wist 

dat ik uiteindelijk weer terug zou gaan 

naar het dorp. Mijn vriend Timo komt ook 

uit het dorp en had hier een huurhuis. 

Na 2 jaar in Weesp wonen ben ik bij hem 

ingetrokken. Voor ons is het perfect hier. 

Onze vrienden en familie wonen hier 

allemaal in het dorp, het is gezellig en het 

ligt centraal tussen Amsterdam en Utrecht 

in. Volgens mij is het daarom nu al zo’n 

aantrekkelijke woonplaats. Op dit moment 

is er alleen weinig woonruimte voor 

jonge mensen. Er komen helaas weinig 

huurwoningen vrij en een huis kopen voor 

een starter is hier ook lastig. 

Waar moeten de mensen uit het dorp 

je van kennen? Waarschijnlijk als de 

kleindochter van, de dochter van, zus 

van, vriendin van, nichtje van.  Zoals ik al 

zei woont mijn hele familie hier en als ik 

mezelf voorstel herkennen de meesten 

wel mijn achternaam. Verder heb ik op de 

basisschool De Tweemaster gezeten en ben 

ik tijdens de Koningsweek in de oranjetent 

te vinden waar ik mijn moeder help die in de 

Oranjevereniging zit.

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over 

jezelf vertellen? Ik ben dus Samantha 

van Roemburg en ben 25 jaar. Ik ben 

kinderverpleegkundige in het Amsterdam 

UMC locatie AMC. Ik ben graag creatief 

bezig en hou van schilderen. Begin dit jaar 

heb ik samen met mijn vriend Timo van 

Hilst een prachtig huis kunnen kopen hier 

in het dorp en ik hoop hier nog erg lang te 

blijven wonen.

 Wat houdt je bezig in het nieuws? Op mijn 

werk krijg ik natuurlijk veel te maken met 

alle maatregelen rondom corona. Wat mij 

aangrijpt de laatste tijd is dat het met de 

mentale gezondheid van jongeren achteruit 

gaat. Veel jongeren raken depressief en 

eenzaam. En helaas heeft de ggz niet 

genoeg ruimte en middelen om hulp aan 

hen allemaal te bieden.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? In 

april in de oranjetent natuurlijk! En de rest 

van het jaar het stuk natuur rond de nieuwe 

fietsbrug, ik fiets daar elke dag over naar 

mijn werk. Elk seizoen zie ik daar weer 

nieuwe dingen. 

Als je één dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan 

doen? Dan zou ik een plek maken waar 

jongeren kunnen samenkomen in het 

dorp. Een tafel en bank met een afdakje. 

Ik begrijp dat het niet de bedoeling is dat 

ze rondhangen op het schoolplein s’avonds 

laat. Maar er is ook niet echt een plek waar 

ze dan wel naar toe kunnen.

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en 

waarom? Jaco Veldhuisen.

Welke vraag wil je die persoon graag 

stellen? Jaco, ik hoorde dat je de boerderij 

van je vader gaat overnemen. Is het nog 

wel aantrekkelijk om boer te worden in 

Nederland nu er steeds meer regels bij 

komen? 

Achterklap: 
Samantha van Roemburg
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Beschuit  
met muisjes

Lisa, dochter van Arjan Mul  

en Annemieke Bijleveld, 

geboren op 25 januari 2021


