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Dorpshuis nu eigendom
van gemeente
Het Dorpshuis Nigtevecht is niet langer eigendom van de stichting
die het beheert. Door een nieuw subsidiesysteem van de gemeente
was het onderhoud niet langer op te brengen voor de stichting.
In de nieuwe opzet is de gemeente als eigenaar verantwoordelijk
voor het onderhoud van het pand.
Door deze verandering is Stichting Dorpshuis Nigtevecht
nu huurder van het Dorpshuis. De stichting blijft wel
verantwoordelijk voor de exploitatie en organisatie. De
gemeente heeft de garantie gegeven dat het Dorpshuis in
de toekomst beschikbaar blijft, maar heeft daar wel twee

voorwaarden aan verbonden. Er moet een bestuur blijven én de
Nigtevechtse gemeenschap moet daadwerkelijk gebruik blijven
maken van het Dorpshuis.
DOE MEE AAN DE ENQUÊTE OVER ONS DORPSHUIS!
Om de Nigtevechters hierbij te betrekken, heeft het bestuur een
online enquête opgezet om ideeën te verzamelen over hoe het
Dorpshuis gebruikt kan (blijven) worden ten behoeve voor de
Nigtevechtse gemeenschap.
Lees de brief van het bestuur van Stichting Dorpshuis op pagina 5

DOB boos over
‘ordinaire bezuiniging’
De gemeente Stichtse Vecht vindt dat alle voetbalverenigingen in
de gemeente hetzelfde aan onderhoud en vervanging moeten gaan
betalen. De ‘Privatisering en Harmonisatie van Voetbalverenigingen’
is volgens volgens v.v. DOB op zich een goed streven, maar de
"ordinaire bezuiniging" die er aan toe is gevoegd vindt het bestuur
onverteerbaar. "We gaan de barricaden op!"
“De gemeente stelt binnen de nieuwe regels een vast budget
beschikbaar waar je alles mee moet doen, dus ook zelf de
aanbesteding van werkzaamheden regelen en zelf de directievoering
doen. Best wel complex en het geeft een grotere belasting op de
vrijwilligers van de vereniging, maar toch denken we dat we het
gezamenlijk met andere voetbalverenigingen in Stichtse Vecht wel
aan kunnen”, aldus voorzitter Dick Verweij.
Lees verder op pagina 2
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180.000 EURO VOOR NIEUWE GRASMAT
Verweij: "DOB vervangt iedere vijftien
jaar de grasmatten van haar twee velden.
Volgens de gemeente hoeft dit maar eens in
de twintig jaar. De gemeente wil daar een
derde aan meebetalen, de rest komt voor
rekening van de vereniging. Dat betekent
voor DOB iedere vijftien jaar een kostenpost
van € 180.000, in tegenstelling tot € 0,nu. Een heel groot bedrag! De gemeente
schermt met een subsidie waarvan niet
bekend is of die over vijftien jaar nog
bestaat en maakt ons warm om beslist wel
te tekenen, want dan zal de gemeente de
komende vervanging volledig vergoeden.
Die vervanging is volgens onafhankelijk
expert binnen twee jaar noodzakelijk. Als
we niet tekenen gaat deze vervanging
dus niet door. Voor ons als bestuur de
onmogelijke taak dit de komende jaren bij
elkaar te sparen.”

“Als we niet tekenen
gaat deze vervanging
dus niet door”
CONTRIBUTIE MOET MET 50 EURO OMHOOG
De rekenaars in de vereniging hebben
inmiddels becijferd dat als de nieuwe regels
doorgaan, de contributie met € 50,- per lid
per jaar verhoogd moet worden. Verweij:
“U zult begrijpen dat wij samen met andere
voetbalverenigingen in Stichtse Vecht de
barricaden op gaan!! Gelukkig hebben we
veel kennis in het bestuur en met adviseur
Kees Neervoort erbij, houden we vertrouwen
in de toekomst.

Wie gaan er mee met
Wendy en Anouk?
Mocht je er ooit van gedroomd hebben een echte wielertocht te rijden, dan is
dit je kans. Onze dorpsgenotes Anouk Smulders en Wendy van Dijk zullen onder
leiding van Leontien van Moorsel samen met 500 vrouwen op 11 september a.s.
een beroemde tocht gaan fietsen, namelijk de Amstel Gold Race.
Het wordt geen wedstrijd, want iedereen die wil en kan meedoen, is welkom. Gewoon,
500 vrouwen die 100 km fietsen door de Limburgse heuvels, of dit nu op een
racefiets, stadsfiets of e-bike is. Dit is jouw kans om de beruchte Cauberg een
keertje te trotseren op een laagdrempelige manier. Je kan ook kiezen voor de
60 km of een aangepaste route. Voorlopig kom je Anouk en Wendy vooral in de
buurt op de racefiets tegen op onze bekende fietspaden, want er moet natuurlijk
wel getraind worden.
Vrouwen die met Wendy en Anouk willen meefietsen kunnen zich op één van
hun online platforms opgeven. Om je in te schrijven ga je naar graceandus.com
of wendyonline.nl.
De Redactie

Talentfabriek eindelijk van start!

Deelauto’s in Nigtevecht?
Vul de interessepeiling in!
Wij willen kijken of deelauto’s in
Nigtevecht haalbaar zijn. Wij zijn daarvoor
terechtgekomen bij OnzeAuto. Zij kunnen
elektrische deelauto’s plaatsen en exploiteren,
als daarvoor voldoende belangstelling is.
Daarom onze oproep: vul de interessepeiling
in. Ook als je zelf geen interesse hebt. Want
ook dat willen we graag weten.
Je kan de peiling eenvoudig vinden
op internet. Ga naar https://www.
samenslimrijden.nl/nigtevecht/ en vul daar
in hoe jij denkt over deelauto’s in Nigtevecht.

Er worden ook flyers gemaakt en posters
opgehangen waar de QR-code op staat. Nóg
makkelijker. En praat erover met anderen:
Wat vind jij ervan? Zinloos? Of een goed
idee? Of reken eens uit wat je huidige auto
kost. Dat is vaak meer dan je denkt.
WAAROM EIGENLIJK DEELAUTO’S ?
Deelauto’s zijn ideaal als vervanging van
een auto die niet permanent nodig is.
Bijvoorbeeld als je met de auto af en toe
boodschappen doet, en voor de rest meestal
met de fiets gaat. Het is milieuvriendelijk,

Het geduld van de Nigtevechtse muziektalentjes werd de afgelopen maanden door
corona flink op de proef gesteld. Maar
vrijdagmiddag 4 juni was het dan toch
eindelijk zover: de eerste bandklas van De
Talentfabriek ging van start in het Dorpshuis!

want je rijdt elektrisch. Zeker als jouw oude
dieseltje verdwijnt, heb je dubbele winst:
beter voor het milieu én je rijdt in een nieuwe
auto. Een deelauto is bijna altijd goedkoper
dan een volledige auto aanhouden. En héél
misschien biedt het een kleine bijdrage
aan ons parkeerprobleem: als er vijftien
auto’s weggaan en drie deelauto’s voor
terugkomen, komt er toch wat meer ruimte
voor parkeren.

Een investering in de programmering van
het Muziekfestival Nigtevecht van 2030, zo
zien initiatiefnemers Koen Brouwer, Geertjan
Kampman, Rens Ulijn en Erik-Jouke Bijl hun
initiatief om basisschoolkinderen op een
laagdrempelige manier kennis te laten maken
met het plezier van muziek maken in een
band. “We weten allevier zelf hoe leuk het is
om in een band te spelen en hopen dat onze
kinderen dat ook ontdekken", zegt Rens
Ulijn. Wat pré-corona begon als een spontane
brainstorm bij het brengen van de kinderen

Jonathan Barth
06-26364315
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op het schoolplein, eindigde 4 juni in 36
dolenthousiaste kids die voor het eerst van hun
leven een echte elektrische gitaar omgehangen
kregen. “Die smile die je dan ziet op hun
gezicht. Dat is echt onbetaalbaar’, aldus Ulijn.

koptelefoon. Met knopjes kan je vervolgens
ook zelf de mix van de instrumenten
bepalen, net als in een echte band. Er zijn
drie klasjes ingedeeld op leeftijd (5 t/m 7, 8
t/m 10 en 11 t/m 13).

PLEZIER STAAT CENTRAAL
Vooralsnog gaat het om een pilot van
vier lessen die worden verzorgd door
conservatorium-docent Jaimie van Hek van
de Amsterdam School op Popular Music.
Plezier hebben in muziek maken staat bij
haar aanpak centraal. Waar de eerste les nog
in het teken stond van kennismaking met
(bas-)gitaren, keyboards en drums, wordt in
de vervolglessen al echt samengespeeld op
de speciale ‘hubtowers’, verrijdbare torens
waar alle instrumenten in zitten en waarop
je jezelf en de anderen kunt horen via een

EERSTE OPTREDEN OP MUZIEKFESTIVAL
De oudste groep gaat de komende lessen
gebruiken om een nummer voor te bereiden
dat ze gaan performen op het Muziekfestival
Nigtevecht op 4 september. Ze denken nog na
over hun artiestennaam :-) Bij genoeg animo
gaan de bandklasjes na de zomervakantie
door. De organisatie is nog wel op zoek naar
sponsoren en subsidies zodat het bedrag
voor deelname laag blijft. Als je het initiatief
wil sponsoren, neem dan contact op met
Rens Ulijn (06-21702215) of Koen Brouwer
(06-30070504).

Hoe is het eigenlijk met…
Nienke de la Rive Box?
Was vroeger het meisje van het
Polderheem / de Tweemaster en was
altijd op de boerderij. Kreeg later de baan
die iedereen wil: presentatrice van Het
Klokhuis. Kreeg daarna de baan die écht
iedereen wil: presentatrice van 3 op Reis.
Nienke, hoe is het met je? Goed! Ik zit
momenteel lekker op het balkon. Corona
is een grote omslag geweest en ik was
aan het begin bang dat het tegen deze
tijd scherven rapen zou zijn. Uiteindelijk
valt het me mee en ik ben er tot nu
toe ook helemaal gezond doorheen
gekomen.

Hoe ben je bij de televisie terechtgekomen?
Na de middelbare school ben ik naar
de toneelschool in Arnhem gegaan.
Afgestudeerd en wel merkte ik na een
aantal kleine rolletjes dat het lastig was om
aan werk te komen als actrice. Je investeert
vooral heel veel tijd in auditie doen en dat
moet je liggen. Tijdens mijn werk als gids in
het Scheepvaartsmuseum merkte ik toen wel
hoe leuk ik het vind om voor een groep iets
te vertellen. Toen kwam de vacature voor
Het Klokhuis voorbij en ik dacht: ik probeer
het gewoon. Ik kon het echt niet geloven
toen ik uiteindelijk gekozen was. Het was
een ontzettend vrolijke baan om te hebben.

Waar ben je tegenwoordig te vinden en
hoe is het leven daar? Hemelsbreed ben
ik best dicht bij Nigtevecht gebleven:
Amsterdam Oost. Ik woon samen
met een ras-Amsterdammer. Op een
volkstuinencomplex bij ons in de buurt
heb ik een eigen tuintje. Het klinkt
misschien een beetje suf, maar ik word er
heel rustig van. Ik ben graag buiten, net
als vroeger in het dorp. Vaak was ik op de
boerderij te vinden bij de familie Willig.
Die drang om lekker in de natuur bezig
te zijn, is er dus nog steeds. Klussen vind
ik ook mooi, lekker bouwen en klooien.
Verder zwem ik om in beweging te blijven.

Nu presenteer je het programma 3 op Reis.
Dat lijkt ons de ultieme droombaan… Met de
crew komen we op veel plekken in de wereld,
al is momenteel allemaal een stuk dichter bij
huis. Meestal wordt alles vooraf gepland in
de winter en is een filmsessie maar maximaal
drie weken door de tijdsschema’s van de
verschillende crewleden. Het mooiste aan
alles is dat met wie je ook op pad gaat (wisselt
nog wel eens); het is altijd een avontuur
omdat je een paar weken heel intensief met
een kleine groep beleeft. Soms ben je een
paar uur per dag aan het opnemen, dan
ben je weer een halve dag onderweg van
A naar B, dat ligt erg aan de bestemming.

Beste inwoners van Nigtevecht,
U heeft er in de Sleutel2000 eerder al wat over kunnen lezen.
Er zijn veel ontwikkelingen betreffende ons Dorpshuis.
We zijn begonnen met het noodzakelijke onderhoud. Het dak krijgt een
nieuwe laag. Gymzaal, de soosruimte en de dorpskamer krijgen een nieuw
luchtverversingssysteem. De warmwaterketels worden vervangen en binnenkort
zal gestart worden met het schilderen van de buitenkant. Zo wordt het
Dorpshuis weer op orde gebracht voor toekomstig gebruik.

Iets grappigs gebeurde in Gambia. Het land
is bekend van de vele resorts aan de kust,
maar het binnenland is bijna onbereisd. We
kwamen aan in een dorpje waar ze eigenlijk
nooit toeristen zagen en we werden heel
gastvrij onthaald. We mochten bij de
chief van het dorp komen en die had een
bijzonder cadeau voor ons: een levende
haan, die zo in mijn handen werd gedrukt.
We hebben de haan toen meegenomen, niet
beseffend dat het eigenlijk de bedoeling
was dat ’s avonds het dier voor ons geslacht
zou worden en dat we die dan met de
familie waar we verbleven op zouden
eten. Ik heb die nacht in mijn kamer nog
met de haan op mijn bed geslapen. In de
ochtend wisten we nog niet goed wat we
met het beest moesten. Uiteindelijk leek
het de regisseur niet slim om hem mee
te nemen in de fourwheeldrive en toen
hebben we de haan maar teruggegeven.
Volgens mij snapten ze het wel.

Een ander belangrijke wijziging is dat de gemeente Stichtse Vecht een
nieuw subsidiebeleid voor alle dorpshuizen heeft vastgesteld. Dit beleid heeft een
behoorlijke financiële impact voor ons Dorpshuis. De kosten die we jaarlijks maken
als eigenaar van het Dorpshuis zouden niet meer op te brengen zijn met
de nieuwe subsidie en huidige opbrengsten. Daarom heeft het bestuur besloten
om het eigendom van het Dorpshuis over te dragen aan de gemeente. Zo worden
zij o.a. verantwoordelijk voor het onderhoud. Door deze verandering is de
Stichting nu niet meer eigenaar, maar huurder van het Dorpshuis. Maar we blijven
nog steeds verantwoordelijk voor de organisatie/exploitatie van het Dorpshuis.
De gemeente heeft de garantie gegeven dat het Dorpshuis in de toekomst
beschikbaar blijft, maar heeft daar wel twee voorwaarden aan verbonden.
Er moet een bestuur blijven én de Nigtevechtse gemeenschap moet
daadwerkelijk gebruik blijven maken van het Dorpshuis.
En daar komt u als inwoners in beeld. Wij vonden dit een goede
gelegenheid om u hierbij te betrekken en bij u na te vragen welke mogelijkheden
u ziet voor het Dorpshuis. En welke ideeën en wensen u wellicht heeft.
Denk daarbij gerust buiten de normale kaders.

Verlang je stiekem nooit terug naar ons
mooie dorp? Ik mis de Vecht heel erg. Ook
de Oranjeweek is nergens zo gezellig als
in Nigtevecht. Vroeger speelde ik niet heel
vaak op straat, maar was ik zogezegd dus
veel bij de familie Willig te vinden. Ik heb
daar veel avonturen beleefd daar en kom
ook zeker af en toe nog terug.

U kunt uw ideeën kenbaar maken via de bijgevoegde enquête, die zowel online
als op papier in te vullen is. Ook gaan we als bestuur graag met u in gesprek.
Voor de online invulling kunt u gebruik maken van:
URL: https://nl.surveymonkey.com/r/3CQGNX8
Of via de facebookpagina van het Dorpshuis.
Of via de link van de website van het Dorpshuis www.dorpshuis-nigtevecht.nl.
Of via mail aan te vragen via bestuur@dorpshuis-nigtevecht.nl

Vrienden van de Sleutel2000
Na onze oproep tot sponsors in de vorige editie, kregen wij als
redactie de vraag of het niet mogelijk is om als persoon ‘vriend
van de Sleutel2000’ te worden. Want: veel mensen willen wel
helpen, maar kunnen het sponsorbedrag niet missen of hebben
geen bedrijf. Wat ons betreft is dit natuurlijk een prima idee, en
erg welkom zelfs. Maar wel willen dit heel laagdrempelig maken.

Auto op
fietsbrug
Snel na het openen van de Liniebrug raakte
een brugdeel aan de kant van Nigtevecht
beschadigd door een baldadige en licht
beschonken bestuurder. Het bleek niet de
enige keer te zijn dat een automobilist
vanaf de overkant de stoute schoenen
aantrok om een stuk af te snijden, zag
Cees van Roemburg afgelopen maand.
‘Hierbij weer een bewijs dat niet iedereen
de verkeersborden goed kan lezen en
begrijpen. De auto kwam vanaf Fort
Nigtevecht en dacht zo naar Nigtevecht te
kunnen komen maar stuitte op de rood/
witte paaltjes en moest toen weer terug.
Begeleid door verwensingen van fietsers en
wandelaars. Maar nog niet begrijpen hoor.’

Te koop
gevraagd:
GARAGEBOX IN NIGTEVECHT
Geertjan van Oosten 06 53562478

Beschuit
met muisjes
Erik, zoon van
Karolina Bloch
en Thijs Ebbers,
geboren op
8 april 2021

Natuurlijk zullen we de resultaten aan alle bewoners terugkoppelen.
Wij hopen op een hoge respons!

Dus: wilt u te boek staan als Vriend van de Sleutel2000, stuur dan
een mail naar info@sleutel2000.nl, en geef aan voor welk jaarlijks
bedrag(je) u ons wilt steunen. We zullen de complete lijst met
vrienden gaan publiceren op de website www.sleutel2000.nl.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Nigtevecht
Alfred Hartog, Cees Lipsius, Anita Lenssinck,
Daniëllo Boszhard, Sandra Heymans & Henk van Vliet

Uw dankbare redactie
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Gijs van
der Kroon,
zoon van Bas
en Froukje,
geboren op
30 april 2021

“Blijf het gesprek
aangaan. Mijn deur
staat altijd open”

CABARET SEIZOEN 2021 – 2021

Mirjam Schweppe,
directeur nieuwe fusieschool

We gaan weer beginnen!
Na een cabaretloze periode van bijna twee
jaar mogen we weer van start met de
cabaretvoorstellingen in het Nigtevechtse
Gymtheater! Er komen dit seizoen twee
inhaalvoorstellingen
en
vier
nieuwe
voorstellingen, alles nog steeds onder
voorbehoud van de geldende Covidmaatregelen.
Minister De Jonge heeft gezegd dat er
per 1 september geen beperkende Covidmaatregelen meer nodig zijn. Niettemin, ijs
en weder dienende, wordt het programma
als volgt:
• Zaterdag 25 september 2021: Kasper van
der Laan. De eerste voorstelling is een
inhaalvoorstelling en uitverkocht.
• Zaterdag 2 oktober 2021: Martine Sandifort,
voor het eerst solo! De eerste nieuwe
voorstelling van het nieuwe seizoen.
Sandifort is een oudgediende, ze kwam al
in 2002 met Alex Klaassen naar Nigtevecht
en daarna drie keer met Remko Vrijdag.
• Zaterdag 13 november 2021: Wim Helsen,
voor de eerste keer! Een topnaam uit
België die nog niet in Nigtevecht te zien
was. Hij is de eerste cabaretier die de
Poelifinario (de hoogste cabaretprijs)

voor twee programma’s achter elkaar in
ontvangst mocht nemen.
• Vrijdag 14 januari 2022: Kees van Amstel.
Hij kwam al in 2016, toen hij nog een
onbekende naam was. Inmiddels is hij een
veelgevraagd cabaretier geworden. Voor
deze voorstelling kreeg hij een recensie
met liefst vier sterren van De Volkskrant.
Hij is zo succesvol dat hij alleen op
vrijdagavond geboekt kon worden.
• Zaterdag 29 januari 2022: Glodi Lugungu.
Ook deze inhaalvoorstelling is uitverkocht.
• Zaterdag 9 april 2022: Liza Ostermann.
Voor de laatste voorstelling programmeren
we traditioneel een nieuw aanstormend
talent. Gaat ook Liza een imposante
carrière tegemoet en treedt zij in de
voetsporen van illustere namen als
Jochem Myjer, Marc-Marie Huijbregts
en Najb Amhali die haar in Nigtevecht
voorgingen?
VELDHUIS EN KEMPER
Over de inhaalvoorstelling van Veldhuis
en Kemper wordt dit najaar besloten of er
mogelijkheden zijn voor een voorstelling het
volgende seizoen. Hoe het ook zij, bewaar
uw kaarten voor de inhaalvoorstellingen!
Ook deze voorstelling is uitverkocht.

PASSE-PARTOUT
Passe-partouthouders van seizoen 2019 –
2020 worden automatisch ingeschreven voor
het nieuwe seizoen, makkelijker kan het niet.
Een passe-partout kost € 70,-. Bent u nieuw,
of wilt u extra passe-partouts? Reserveren
kan vanaf nu op de website www.cabaretnigtevecht.nl, of gewoon telefonisch op
0294-252506 of 06-44522302. Via Whatsapp
reserveren kan ook. Reserveren is zonder
verplichtingen. Bij beperkende Covidmaatregelen komen er geen voorstellingen.

BASISSCHOLEN ZIJN KLAAR VOOR FUSIE

Alleen de naam nog…
Maandag 23 augustus 2021 wordt
een
bijzondere,
leuke,
maar
ook
spannende dag voor de Nigtevechtse
basisschoolkinderen.
De
voormalige
leerlingen van De Flambouw en De
Tweemaster gaan dan voor het eerst
naar hun nieuwe school, met nieuwe
klasgenootjes en nieuwe juffen. De
samenstelling van het leerkrachtenteam
van de nieuwe fusieschool is inmiddels
bekend, de naam nog niet.

Met een passe-partout is een voorstelling
nooit uitverkocht. Indien u wel een passepartout had in 19/20 maar er komend seizoen
onverhoopt toch geen wil, meld dit dan aan
mij. Dat kan via het formulier op de website
of telefonisch. Maar: laten we vooral onze
unieke cabarettraditie voortzetten! Juist
nu we er zo aan toe zijn om elkaar weer te
ontmoeten. Een complete avond uit met
diner in Nr100 behoort natuurlijk ook weer
tot de mogelijkheden. En ook gaat de pont
gaat speciaal voor de cabaretavonden weer
om 20:00 uur varen voor onze bezoekers uit
Nederhorst. Ik heb er zin in!

Het is even zoeken naar een gaatje om de
schooldirecteuren Mirjam Schweppe van
De Flambouw en Remko van der Heijden
van De Tweemaster begin juni te spreken
te krijgen voor dit artikel. Het schooljaar
loopt richting einde en dat is normaal al een
drukke tijd. Maar met de aanstaande fusie
en alles wat daarbij komt kijken, draaien
de twee letterlijk overuren. Belangrijkste
focus ligt daarbij op het tijdig samenstellen
van een sterk leerkrachtenteam voor de
nieuwe school. In de krappe arbeidsmarkt
voor basisschoolleerkrachten is dat niet
makkelijk. Maar het is ze op één nog niet
ingevulde vacature na gelukt. Het nieuwe
team bestaat uit een aantal vertrouwde
gezichten van de oude scholen, aangevuld
met een aantal nieuw aangenomen
leerkrachten. Mirjam Schweppe is als
directeur van de nieuwe school blij dat het
gelukt is om op tijd een gemotiveerd team
samen te stellen. ‘Afgelopen week hadden
we na schooltijd een vrijwillig overleg met
alle nieuwe teamleden. Iedereen was erbij
en dat laat zien dat het enthousiasme groot
is.’ Remko: ‘Je merkt dat de leerkrachten
van beide scholen nu al vaker bij elkaar
binnenlopen of elkaar appen. Er hangt een
goede, positieve sfeer.’

Ben Goes

Muziekfestival Nigtevecht XS (eXtra Small)
op zaterdag 4 september
Het muziekfestival 2021 gaat door! Maar wel in een zeer kleine XS versie. Als de ontwikkeling van de Covid-situatie daartoe
aanleiding geeft blijft de kans bestaan dat op het laatste moment de af te geven vergunning wordt ingetrokken. Daar hebben we
ons op ingesteld door een kleinschalig festival te organiseren. Geen lichtinstallatie en een bescheiden geluid. Geen hoge financiële
verplichtingen. Onder voorbehoud van geschikt weer. Alleen deelname van bands en artiesten die een link hebben met Nigtevecht.
De publiciteit beperkt zich tot Nigtevecht. Het ligt in de bedoeling dat een ponton aan het Amesz park als podium gaat dienen.
Naar verwachting wordt er gestart op 16:00 uur. Het muziekfestival duurt tot ongeveer zonsondergang, zo rond 20:00 uur.
MELD JE AAN ALS ARTIEST!
Iedereen die wil komen spelen (bands/solo/akoestisch) kan zich per mail/app aanmelden via info@muziekfestival-nigtevecht.nl en/
of 06-44522302. De akoestische acts worden ingezet om in de ombouwpauzes te spelen (ongeveer 10 minuten).
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OPLUCHTING EN TROTS
Bij beide directeuren overheerst het
gevoel van opluchting, maar vooral
trots dat ze de fusie in een recordtempo
voor elkaar hebben gebokst. Remko:
‘Eerst was het plan om vanaf schooljaar
‘22-’23 samen te gaan, maar we hebben
het uiteindelijk in een half jaar geregeld.
Dat was een intensief traject dat we
uiteindelijk
zonder
noemenswaardige
hobbels hebben genomen.’ Mirjam: ‘Als
we niet nu al gefuseerd waren, waren
we het nieuwe schooljaar als twee kleine
schooltjes allebei met een 1-0 achterstand
begonnen. Dat we nu samen als één sterke
school verder kunnen, is in het belang van
de kinderen en goed voor de toekomst van
de school en de toekomst van Nigtevecht.’
NIEUWE NAAM NOG NIET BEKEND
Hoe de nieuwe school gaat heten is nog
niet bekend. Een eerste brainstorm onder
ouders leverde maar zeven namen op,
waarna de termijn voor inzenden tot 11
juni werd verlengd. Inmiddels wordt op de
Facebookpagina van Sleutel2000 ook flink
meegedacht. Mirjam en Remko hopen dat
de nieuwe naam via de ouders of andere
Nigtevechters binnenkomt, maar krijgen
ook hulp van het communicatiebureau van
een vader van één van de leerlingen van de
school. Mirjam: ‘De naam moet niet alleen
goed bekken, je moet ook rekening houden
met praktische vragen als: is de url nog vrij?
Degene die de nieuwe naam inzendt, krijgt
in ieder geval een leuke prijs.’
GROTE VERHUISDAG
Op woensdag 7 juli, in de laatste schoolweek
voor de vakantie, staat een grote verhuisdag
gepland. Ouders en leerkrachten gaan dan

samen de nieuwe lokalen inrichten en de
kinderen gaan de dag erna met hun spulletjes
voor het eerst naar hun nieuwe klaslokaal,
waar ze voor het eerst samen zullen komen
met hun nieuwe klasgenootjes van de
andere school. Voor de leerlingen van groep
3 t/m 6 zullen dat ‘homogene’ groepen zijn:
niet langer met 2 groepen samen in 1 klas,
maar alleen met kinderen van de eigen
leeftijd. Alleen de twee kleutergroepen en
groepen 7/8 blijven nog wel samengestelde
groepen. Voor de kleuters omdat dit
beter is voor hun ontwikkeling, voor de
zevende- en achtstegroepers omdat het
ze de mogelijkheid geeft om met hun
vertrouwde klasgenootjes en lesmethodes
hun basisschooltijd af te sluiten.
OOK MR EN OR FUSEREN
Met de scholenfusie, fuseren ook de
medezeggenschapsraden en ouderraden. In
de nieuwe MR nemen van beide scholen 1
leerkracht en 1 ouder zitting. De namen zijn
inmiddels bekend, evenals de namen van de
leerkrachten en ouders die zitting nemen in
de identiteitscommisssie die de identiteit van
de nieuwe school gaat bewaken en borgen. In
de samenstelling van de commissie is gezocht
naar een goede afspiegeling van de school.
Mirjam: ‘Iedereen mag zichzelf zijn, dat is
het uitgangspunt. Of je nu wekelijks naar
de kerk gaat of er nooit komt. We vieren de
christelijke feestdagen, maar hebben – als die
behoefte er is - ook aandacht voor feesten
uit andere tradities. Samen met de mensen
in de identiteitscommissie gaan we ervaren
hoe dat in de praktijk werkt. Ik heb daar veel
vertrouwen in. En ik kan me ook voorstellen
dat er mensen zijn die nog vragen of zorgen
hebben. Tegen hen wil ik zeggen: blijf het
gesprek aangaan. Mijn deur staat altijd open.’

Achterklap: Jaco Veldhuisen
tegenwoordig kunnen de mensen mij kennen
van onze boerderij op de Vreelandseweg. In
2018 en 2019 hielden wij een Campina open
dag op de boerderij.

Vraag van Samantha: 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 bijkomen? Verandering in regelgeving
en omstandigheden horen een beetje bij
de Nederlandse boeren. Dat maakt het
lastig, maar als mij de tijd wordt gegund om
mijn bedrijfsvoering aan te passen aan de
toekomstige regels dan zie ik het zeker zitten
om hier verder te boeren.
Waar moeten de mensen uit het dorp je van
kennen? De mensen kunnen mij kennen uit
het dorp, ik woon hier al van kleins af aan.
Ik ben opgegroeid in Nigtevecht, heb leren
voetballen bij onze voetbalclub D.O.B. en

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over
jezelf vertellen? Samen met mijn ouders
heb ik een melkveebedrijf met ongeveer
130 melkkoeien aan de Vreelandseweg.
Daarnaast werk ik bij ABN Amro als agrarisch
relatiemanager, zet ik me in voor de ABN
Amro foundation, ‘Boer zoekt Klas’ en
voetbal ik nog steeds bij D.O.B.. Op dit
moment ben ik bezig met het creëren van
twee recreatieappartementen op het bedrijf.
Wat houdt je bezig in het nieuws? Politiek, en
dan voornamelijk de politiek met betrekking
tot de agrarische sector, zoals de stikstofcrisis
en biodiversiteit. Daarnaast hou ik erg van
voetbal en kijk ik uit naar het aankomende EK.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Uiteraard onze boerderij, thuis. Dit is de
plek waar ik graag verder ga met de koeien
en het bedrijf verder wil gaan ontwikkelen.
Daarnaast kijken wij uit op de Vecht, de
Hoekermolen en de grote weide waarin de
koeien staan te grazen.

Als je één dag burgemeester van Nigtevecht
zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan
doen? Ik zou dan alle basisschoolleerlingen
uit Nigtevecht een dagje uitnodigen om
te komen kijken wat er op een dag op de
boerderij gebeurt. Zoals ik eerder noemde
doe ik mee aan het project ‘Boer zoekt
Klas’, hierbij krijgen basisschoolleerlingen
de kans om vragen te stellen aan
verschillende boeren over de boerderij. Ik
vind het belangrijk dat kinderen leren waar
hun eten en drinken vandaan komt.
Aan wie in Nigtevecht moeten we deze
vragen de volgende keer stellen en waarom?
Jarmo de Bruin.
Welke vraag wil je die persoon graag stellen?
Jarmo, je hebt nu al een tijdje je eigen bedrijf.
Wat voor klussen doe je nu allemaal?
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COLOFO N

Nigtevechtse kunst
in Fort Nigtevecht
Twee kunstenaars uit Nigtevecht, Mieke Teelen en Sophie Walraven, nemen deel
aan de exposities van de KunstRonde Vecht en Plassen. Dit jaar bestaat die 25 jaar
en dat zal gevierd worden op een bijzondere manier.
Niet alleen is er de gebruikelijke KunstRonde in september met het werk van
de leden op allerlei locaties in het Vecht & Plassengebied, ook is er een unieke
expositie in de open lucht te zien. Deze speciale expositie zal rondreizen langs
drie monumentale forten van de Hollandse Waterlinie waaronder ook Fort
Nigtevecht vanaf 2 juli. Op een serie grote fotoborden zal het werk van de leden
op een kwalitatief hoogstaande manier worden tentoongesteld zodat een uniek
samenspel van landschap, geschiedenis en kunst ontstaat. Zonder twijfel wordt
een wandeling langs deze tentoonstelling op een van de forten een bijzondere
ervaring, die u niet wilt missen.
Kijk voor actuele informatie op hun site: www.kunstronde.nl of op de social kanalen
www.facebook.com/kunstronde en Twitter en Instagram: @KunstRonde
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