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De eerste twee weken van de nieuwe 

Nigtevechtse Basisschool De Verbinding zijn 

in een ‘enorm goede sfeer’ verlopen, zegt 

directeur Mirjam Schweppe. ‘Deze school is 

het laatste stukje verbinding dat Nigtevecht 

nog miste.’

Voor Schweppe was de eerste schooldag 

op maandag 23 augustus de kroon op een 

hectisch en druk jaar waarin de voorgenomen 

scholenfusie tussen de openbare basis- 

school De Tweemaster en de protestants-

christelijke basisschool De Flambouw in een 

stroomversnelling kwam. ‘Achteraf kan ik 

zeggen dat dit precies het goede moment 

was’, blikt ze terug. ‘Het is een proces dat al 

jarenlang loopt en een idee waar je langzaam 

aan went. Tien jaar geleden was het nog 

te vroeg, nu waren de voordelen van een 

fusie voor beide scholen zo groot, dat het 

de enige logische optie was.’ Schweppe was 

met enkele collega's tot diep in de vakantie 

druk met het vullen van de laatste vacatures 

in haar team. ‘Ik ben blij dat dat gelukt is en 

trots op het team dat er nu staat.’

FEESTELIJKE OPENING

Op 23 augustus was onderwijswethouder 

Hetty Veneklaas van Stichtse Vecht al 

vroeg naar Nigtevecht gekomen om vlak 

voor het begin van de eerste schooldag in 

aanwezigheid van schoolplein vol ouders de 

officiële openingshandeling te verrichten. 

Die bestond uit het leggen van het laatste 

stukje van een puzzel waarop het nieuwe 

logo te zien was. Alle leerlingen van de 

school hadden een puzzelstukje toegestuurd 

gekregen die ze mee mochten nemen op de 

eerste schooldag. Eén voor een legden de 

leerlingen hun stukje neer waardoor het 

nieuwe logo langzaam zichtbaar werd.  

FIETSBRUG

De naam De Verbinding werd bedacht door 

oud-leerling van de Flambouw Rachel Kroon, 

die het aan de keukentafel noemde waarna 

haar vader de naam officieel indiende. 

‘In totaal kregen we 45 namen binnen uit 

het dorp’, weet Schweppe. ‘De Verbinding 

kwam op de longlist tussen een aantal 

andere mogelijke namen. Uiteindelijk kozen 

we deze naam, omdat de nieuwe school 

echt de verbinder is van Nigtevecht. Het 

verenigingsleven had die rol al, daar is de 

school nu bijgekomen. Het was het laatste 

stukje verbinding dat Nigtevecht nog miste.’ 

In het logo zien we de fietsbrug over het 

Amsterdam-Rijnkanaal. ‘Dat is in korte 

tijd echt een kenmerkend element voor 

Nigtevecht geworden’, licht Schweppe toe. 

‘En natuurlijk ook een mooie metafoor voor 

verbinding. Wie goed kijkt ziet trouwens 

ook de vorm van het dak van de school terug 

in het logo.’ Het logo werd ontworpen door 

het Nigtevechtse bedrijf Proworks.

IDENTITEIT

De nieuwe school is een fusie tussen een 

openbare een protestants-christelijke 

school. Hoewel de school onderdeel is 

van de protestants-christelijke stichting 

Vechtstreek + Venen, houdt het bestuur 

nadrukkelijk rekening met de diverse 

samenstelling van de school. Tijdens een 

speciale, drukbezochte informatie-avond 

op 31 augustus gaf Carlinka Vonk de ouders 

lees verder op pagina 2 >



Het mooie initiatief Helpt u Hopen is al sinds 

2000 actief. De toenmalige diaconie van de 

Protestantse gemeente Nigtevecht heeft het 

project opgezet. Het doel is om aidswezen in 

Oeganda financieel te ondersteunen zodat 

zij naar school kunnen gaan. Om ze een 

kans te geven om te leren lezen en schrijven. 

Het gedoneerde geld komt meteen op de 

juiste plek. In Oeganda is een betrouwbare 

contactpersoon (Catherine) en er zijn twee 

controleurs. Het geld wordt gebruikt voor 

boeken, uniformen, schoolgeld, een maaltijd, 

pennen, schriften en ander lesmateriaal. Voor 

ons zijn dit vanzelfsprekende items, maar 

voor deze kinderen is dit niet bereikbaar.

Op zaterdag 11 september willen we met 

Helpt u Hopen een boekenmarkt houden. 

De markt zal bij mooi weer gehouden 

worden rondom de kerk. Bij minder weer 

zal het binnen worden gehouden in het 

verenigingsgebouw rekening houdend met 

de geldende corona-restricties. Deze dag zal 

de kerk ook geopend zijn om te bezoeken 

in verband met Open Monumenten Dag. 

Naast het uitzoeken van boeken kunt u ook 

genieten van een kopje koffie, thee en wat 

lekkers. De opbrengst van deze dag komt ten 

goede aan de kinderen van Helpt u Hopen.  

We starten om 11.00 uur en eindigen om 

15.00 uur. 

Op zaterdag 30 oktober zal er een 

sponsorloop worden gehouden van 15.00-

16.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven bij 

Ed Rensenbrink, Nieuweweg 1 of per email 

e.rensenbrink@chello.nl. 

De Oeganda-groep 

Helpt u Hopen organiseert  
boekenmarkt en sponsorloop

Bron: Niels Onderwater  

www.nielsonderwater.nl

Op 2 en 3 september 

jongstleden vond de 1e editie 

van de GAM & friends Car 

Tour plaats, een autotocht 

waaraan ook een aantal 

Nigtevechters deel heeft 

genomen. De tocht leidde  

o.a. door Nigtevecht, wat  

een paar mooie plaatjes heeft 

opgeleverd bij de molen aan 

de Vreelandseweg!

GAM & Friends Car Tour
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uitleg over de nieuwe levensbeschouwelijke 

methode ‘Trefwoord’. Vonk is moeder 

van een leerling uit groep 3 en heeft veel 

ervaring met de methode omdat ze er zelf al 

een tijd mee werkt als leerkracht op de Van 

der Muelen-Vastwijkschool in Weesp. Kern 

van de methode is dat aan de hand van een 

dagelijks thema of onderwerp het gesprek 

gevoerd wordt. De onderwerpen vallen in de 

categorieën ‘Bronnen & tradities’, ‘Kind ‘en 

‘Samenleving’. Vooral in de eerste categorie 

is ruimte voor Bijbelverhalen, maar ook 

verhalen uit andere religies kunnen daarin 

aan bod komen. De leerkracht heeft veel 

ruimte om hier zelf binnen de afgesproken 

kaders ruimte aan te geven. Een speciale 

identiteitscommissie met ouders en 

leerkrachten van de voormalige Flambouw 

en Tweemaster gaan in de komende periode 

de identiteit verder vormgeven en bewaken.

TWEE SCHOOLCULTUREN

Zijn er dan helemaal geen problemen? 

Schweppe:  ‘Het gaat echt heel goed, maar 

het samenbrengen van twee schoolculturen 

gaat niet vanzelf. Leerlingen moeten wennen 

aan nieuwe regels en nieuwe lesmethoden. 

Ook is er bij sommige groepen sprake van 

niveauverschillen tussen leerlingen die 

aangepakt moeten worden. Maar ik ben 

ervan overtuigd dat we dat gaan oplossen. 

De eerste weken van het schooljaar zijn 

daarin belangrijk. Daarin wordt de toon en 

de sfeer gezet: als die goed is, is er een basis 

voor de rest van het jaar. We noemen dat in 

de onderwijswereld de gouden weken. De 

eerste twee zijn uitstekend verlopen.’

< vervolg van pagina 1

Einde van een tijdperk
Het is even slikken, maar het staat echt te gebeuren. Alfred Kersbergen gaat 

stoppen met zijn eetcafé No. 100 Eten & Drinken. Corona is daar mede debet 

aan, ook al is het wel altijd Alfreds ambitie geweest om dit ongeveer vijf jaar te 

doen. In de zes jaar dat hij uiteindelijk zijn horecaonderneming in Nigtevecht had 

wist hij er een kenmerkende zaak van te maken en werd er veel georganiseerd, 

van bokbierevenementen, pubquizzen tot skihutfeestjes. De immer vrolijke ras-

horecaman heeft altijd de gast op nummer 1 gehad en serveerde maaltijden die 

regelmatig de noemer ‘eetcafé’ ontstegen. En daarom is het juist zo jammer dat 

No.100 verdwijnt. Wel spreekt Alfred met verschillende overnamekandidaten, dus 

we hopen dat iemand anders het stokje overneemt. Want wat zou Nigtevecht zijn 

zonder dorpscafé-restaurant…



Wie wordt  
de vrijwilliger 
van 2021?
CAMPAGNE VRIJWILLIGERSPRIJS  
STICHTSE VECHT 2021 VAN START

Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor het sociale leven in de wijken en 

kernen van onze gemeente en zeker ook in ons dorp. Denk alleen 

al aan de sportverenigingen, de dorpskamer, de ouderensoos, de 

jeu-de-boules en natuurlijk de dorpsjournalistiek. Om dit werk te 

waarderen en vrijwilligers in het zonnetje te zetten, organiseert 

gemeente Stichtse Vecht samen met de Vrijwilligerscentrale Stichtse 

Vecht elk jaar de Vrijwilligersprijs. 

“Vrijwilligerswerk is zoveel waard!”, aldus wethouder Sociaal Hetty 

Veneklaas. “Onze gemeente wordt gevormd door iedereen die er 

woont. Vooral ook door de mensen die het de normaalste zaak 

van de wereld vinden om een ander te helpen. Deze vrijwilligers 

zetten zich belangeloos in voor de sport- of muziekvereniging, 

ze collecteren voor een goed doel, doen boodschappen voor de 

buren, organiseren activiteiten in de buurt of op school, wandelen 

wekelijks met iemand die die niet meer zo goed ter been is. Er zijn 

zoveel verschillende voorbeelden. Verspreid over de twaalf kernen 

van Stichtse Vecht zijn veel inwoners op deze manier actief. Gewoon 

uit betrokkenheid en saamhorigheidsgevoel. Zij leveren ieder op 

hun eigen manier een onmisbare bijdrage aan onze samenleving en 

aan de leefbaarheid in de wijken”.

 

WIE KAN DE VRIJWILLIGERSPRIJS KRIJGEN?

Om in aanmerking te komen voor de Vrijwilligersprijs moet de 

vrijwilliger (jong of oud) of de vrijwilligersgroep een bijzondere 

prestatie hebben geleverd of een lange staat van dienst hebben. 

De verkiezing bestaat uit twee categorieën: u kunt één vrijwilliger 

online voordragen of een hele groep vrijwilligers. Hetty Veneklaas 

roept nadrukkelijk op om ook jonge mensen te nomineren: 

”Uit landelijke cijfers blijkt dat de helft van de 15 tot 25 jarigen 

vrijwilligerswerk doet. Dat vind ik een geweldig aantal! Alleen 

noemen jonge mensen zichzelf vaak geen vrijwilliger. Als je als 

16-jarige de F’jes traint, dan noem je jezelf trainer/coach, en komt 

het niet in je op dat je een vrijwilliger bent. Maar ook die komen 

in aanmerking voor deze prijs! Nomineren dus!”

 

VOORDRAGEN: HOE WERKT HET? 

Alle maatschappelijke organisaties en inwoners van gemeente 

Stichtse Vecht kunnen vrijwilligers of groepen vrijwilligers 

voordragen. Doe dat uiterlijk voor 25 september. Een onafhankelijke 

jury beoordeelt de voordrachten en kent de Vrijwilligersprijzen 

toe. Op 26 november tijdens het door de Vrijwilligerscentrale 

georganiseerde Vrijwilligersfeest maken we bekend wie de 

Vrijwilligersprijs 2021 heeft gewonnen.

Op de website van de Vrijwilligerscentrale vind je meer informatie en 

een formulier om een voordracht te doen: vrijwilligersstichtsevecht.

nl/voordrachtsformulier-vrijwilligersverkiezing-2021

mila

Bericht van  
het Dorpshuis
Bij de vorige editie van de Sleutel2000 heeft u de enquête over 

het Dorpshuis aangetroffen. Zoals beloofd koppelen wij graag de 

resultaten aan u terug.

Van de 550 adressen hebben we 70 ingevulde reacties ontvangen, 

waarvoor onze hartelijke dank. De respondenten waren het unaniem 

eens: het Dorpshuis moet blijven. Waarbij het merendeel graag zou 

zien dat het Dorpshuis gerund wordt door een aangestelde beheerder. 

Qua activiteiten hebben we de huidige aangeboden activiteiten 

langs zien komen maar ook een aantal leuke nieuwe suggesties. De 

mogelijkheden om deze ook te verzorgen in ons Dorpshuis gaan we 

als bestuur de komende periode onderzoeken. De meerderheid van 

de respondenten is bereid om financieel bij te dragen, dus ook daar 

gaan we als bestuur mee aan de slag. Fijn om te constateren dat er 

ook veel mensen mee willen helpen als vrijwilliger. De inwoners die dit 

aangegeven hebben, willen we op korte termijn uitnodigen voor een 

gesprek. Wellicht heeft u gezien dat er ook het nodige aan onderhoud 

is verricht. Het schilderwerk is bijna gereed en op het dak is een 

compleet nieuwe installatie geplaatst. Het dak is daarnaast voorzien 

van een nieuwe bitumen laag. Als bestuur zijn we nog in gesprek met 

de gemeente over de overdracht en het huurcontract. Dit willen we in 

het laatste kwartaal van 2021 rond maken.

Tot slot hopen wij natuurlijk dat de COVID maatregelen nog verder 

afgeschaald dan wel opgeheven zullen worden, zodat we snel weer 

met alle activiteiten kunnen starten. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, suggesties of 

opmerkingen hebben, dan horen we deze natuurlijk graag. U kunt 

een e-mail sturen naar bestuur@dorpshuis-nigtevecht.nl

Bestuur Dorpshuis Nigtevecht
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Beschuit  
met  
muisjes

Mila, dochter 
van Sara Blom 
en Rowl Aaij, 

geboren op  
17 juni 2021

Lilou, dochter 
van Frank en 

Denise ten Have, 
geboren op 
16 juli 2021

Tygo, zoon van 
Thijs en Annemieke 
Hoogenboom, 
geboren op  
11 mei 2021



Het demissionaire kabinet hoopt de 

anderhalvemeter-regel in de derde 

week van september volledig te kunnen 

afschaffen. Daarmee zouden ook de meeste 

maatregelen vervallen. Het definitieve 

besluit wordt op 17 september genomen. 

Dit wordt 20 september bekend gemaakt. 

Er geldt dan geen maximumcapaciteit voor 

theaters en die mogen weer helemaal 

vol zitten. Dit zou betekenen dat de 

uitverkochte voorstelling op 25 september 

van Kasper van der Laan gewoon door kan 

gaan. Deze versoepelingen zijn wel onder 

voorbehoud van de covid-ontwikkelingen: 

de vaccinatiegraad is daarbij belangrijk, en de 

ontwikkeling van het aantal besmettingen. 

Deze kan in de tijd wisselen. Mogelijk kan er 

bij de ingang een vaccinatiecontrole komen 

in de vorm van een QR-code check. Dit is 

eenvoudig te regelen: bezoekers kunnen 

hun geprinte of digitale QR code laten zien. 

En neem uw ID mee.

Kortom de seinen lijken weliswaar op 

groen te staan voor een volledig nieuw 

cabaretseizoen, maar zekerheid over 

het doorgaan van de voorstellingen kan 

nog niet gegeven worden. Voor actuele 

informatie wordt geadviseerd in te schrijven 

op de Cabaretnieuwsbrief, dit kan via de 

nieuwsbriefbladzijde van de website. Naam 

en mailadres appen kan ook. Gelukkig 

blijven we optimistisch en verloopt de 

passe-partoutsverkoop erg goed. Er zijn 

nog passe-partouts beschikbaar dus wie 

interesse heeft kan ze nog reserveren via 

Verkoop cabaret passe-partouts gaat goed
de website www.cabaret-nigtevecht.nl. 

Vermeld het aantal gewenste pp’s. Of bel/

app ze naar 06-44522302. Dit kan inmiddels 

ook voor losse voorstellingen. Alle passe-

partout houders van het vorige seizoen 

zijn al automatisch ingeschreven voor het 

nieuwe seizoen (indien onverhoopt dit niet 

gewenst is graag even afmelden via site of 

app). Inschrijven is alleen noodzakelijk als er 

meer passe-partouts gewenst zijn. Of als u 

voor de eerste keer een passe-partout wil. 

Reserveren verplicht tot niets. 

Het programmaboekje kan gedownload 

worden op de Agendabladzijde van 

de cabaretsite. Een passe-partout kost  

€ 70,-, en geeft je de zekerheid dat een 

voorstelling nooit uitverkocht is. Passe-

partouts en losse kaarten kunnen weer 

afgehaald worden in de Dorpsstraat 3. 

 

   ALLE VOORSTELLINGEN VAN SEIZOEN 21/22

  •  02 oktober 2021  

Martine Sandifort “Namasteetjes”

   •  13 november 2021 

Wim Helsen “Niet mijn apen,  

niet mijn circus”

   •  14 januari 2022 

Kees van Amstel “Een bang jongetje  

dat hele enge dingen doet”

   •  09 april 2022  

Lisa Ostermann “Met z’n allen”

MARTINE SANDIFORT OP 02 OKTOBER 2021

Martine Sandifort komt op 02 oktober 

2021 komt met de voorstelling 

“Namasteetjes”. Martine is bekend van 

Dokter Corrie, Kopspijkers, Koefnoen, 

Klokhuis, cabaret met Alex Klaasen 

en Remko Vrijdag. Een life-changing-

experience-event! Ben jij op zoek naar 

geluk, rust en balans in je leven? Wil je 

eindelijk weer eens zorgeloos van het 

leven genieten? dan moet je niet bij 

Martine Sandifort zijn! Met haar online-

trainingen ‘Creëer je eigen crisis!’, ‘Het 

is wat het is!’ en ‘Ben je er nou nóg niet 

overheen?’ heeft Martine Sandifort het 

afgelopen jaar al duizenden mensen 

naar de klote gecoacht! En met SUCCES! 

Entree € 18,-.

INHAALVOORSTELLINGEN

Op 29 januari 2022 komt Glodi Lugungu 

met “Ze bedoelen het goed”, een 

uitverkochte inhaalvoorstelling uit 19/20. 

Veldhuis en Kemper staan gepland voor 

seizoen 22/23. De kaarten en e-tickets van 

de inhaalvoorstellingen blijven geldig. 

Ben Goes

In de februari-editie van de Sleutel van dit 

jaar berichtten wij over het volgende: door 

een gebrek aan nieuwe sponsoren kregen 

wij de begroting niet sluitend, waardoor 

we vreesden geen zes Sleuteledities per 

jaar meer te kunnen maken. 

Gelukkig zijn er na het verschijnen 

van dit bericht gelijk een aantal lokale 

ondernemers geweest die zich aan hebben 

gemeld als nieuwe sponsor. Daarnaast 

hebben we van gemeente Stichtse 

Vecht een bedrag van € 504,- ontvangen 

ter compensatie van de misgelopen 

sponsorinkomsten door de Corona 

epidemie. Door onze nieuwe sponsoren 

en de eenmalige extra bijdrage van onze 

gemeente hebben wij gelukkig weer een 

sluitende begroting ontwikkeld en dat is 

iets waar we heel blij mee zijn! Want hoe 

fijn is het dat we gewoon zes edities van 

de Sleutel per jaar kunnen maken….

Gemeente Stichtse Vecht en sponsoren 

van Sleutel2000: enorm bedankt voor 

jullie financiële steun! Door jullie 

kunnen wij de kosten voor vormgeving, 

drukken en bezorgen ook in 2021 weer 

betalen, dus een bedankje is hier zeker 

op zijn plaats.

De redactie  

Gemeente Stichtse Vecht  
en sponsoren: bedankt!
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Amélie Overdijk (8) en Eef Korthals Altes (8) lopen al weken met prikkers rond in 

het dorp, ‘op plasticjacht’. Zij vinden iedere week een vuilniszak vol met peuken, 

bierblikjes, oude schoenen, plastic verpakkingen etc… en vinden dit heel slecht voor 

het milieu. Een prachtig initiatief natuurlijk van de milieubewuste dames, maar nog 

beter zou het zijn als ze iets minder zouden ‘oogsten’ en wij ons afval gewoon in de 

vuilnisbak zouden gooien, waar het hoort!

Flinke oogst voor 
jonge plasticjagers

Na een lange periode van voorbereiding 

is op maandag 23 augustus jl. officieel een 

start gemaakt met de renovatie van het 

tennispark aan de Korte Velterslaan. 

De eerste stap in het renovatieplan is het 

vervangen van de oude gaslampen door 

energiezuinige Ledverlichting. Er schijnt nu 

meer en beter licht op de banen waardoor 

het zicht voor de spelers aanzienlijk is 

verbeterd. Ook is de lichtsterkte instelbaar. 

De masten zijn niet verplaatst en de lampen 

hangen weer op dezelfde hoogte. De 

omwonenden zijn al eerder over de plannen 

geïnformeerd en hebben uitleg gekregen 

wat de renovatiewerkzaamheden inhouden 

en wat zij daarvan de komende periode 

gaan merken.

Na het tennisseizoen zal het gravel worden 

afgegraven en de ondergrond weer water 

doorlaatbaar worden gemaakt. Daarna komt 

er nieuw gravel op en zullen ook de netten en 

belijning worden geplaatst. De gravelbanen 

kunnen dan weer 20 jaar mee. Het gaas van 

het hekwerk wordt vervangen, er komt een 

extra toegangsdeur voor het groot onderhoud 

en de bestrating zal opnieuw worden gelegd.

De renovatie is noodzakelijk omdat de 

gravelbanen zijn verouderd en het regenwater 

niet meer goed wordt afgevoerd. Na regenval 

staan er vaak plassen op de baan die niet snel 

verdwijnen. Dit komt met name door een 

oude verharde laag in het gravel. Het gaas in 

het hekwerk is op diverse plaatsten stuk en de 

bestrating op het park ligt er schots en scheef 

bij. Beide moeten vanwege de veiligheid 

vervangen worden. De renovatie is mogelijk 

omdat de tennisvereniging naast eigen 

financiële middelen ook gebruik kan maken 

van de subsidieregelingen van de gemeente 

en het Rijk. 

De oude gaslampen krijgen een her- 

bestemming. De tennisvereniging schenkt 

de lampen aan onze ijsvereniging De Korte 

Baan.

Renovatie tennisbaan is begonnen!

Wij hebben in onze tuin -bewust- weinig 

tegels en heel veel plantjes. Daar zijn insecten, 

vogels en vlinders blij mee, maar helaas ook de 

vele katten in onze buurt. Tegen de overlast 

hebben we van alles geprobeerd: dure flits- en 

piepapparaten, ultrasone kattenverjagers, 

kattenschrik, anti-kattenkorrels, koffiedik, 

peper, satéprikkers ...tevergeefs. Zelfs onze 

emmer-moestuin is niet veilig. Zie bijgaande 

foto. En dit is niet de eerste keer.

Onze oproep: kattenliefhebbers geniet 

van uw huisdieren, maar leer ze alsjeblieft 

hun eigen kattenbak in uw eigen huis te 

gebruiken.

Fam. L. Bron, Vecht en Gein

Kat & Bak
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De meeste Nigtevechters hebben er inmiddels misschien wel van 

gehoord, de Kussenmakers! De Kussenmakers maken kussens, 

tassen, knuffels, slingers en nog veel meer, en de opbrengst is 

voor Artsen zonder Grenzen. Inmiddels is er in ruim een jaar 

tijd bijna € 15.000 voor dit goede doel bij elkaar gebracht. Dit 

bijzondere, duurzame initiatief bestaat volledig uit vrijwilligers, 

alle naaimachines en stoffen worden gedoneerd en er wordt 

dagelijks vanuit de Dorpskamer gewerkt. Hier komen de 

opdrachten binnen, worden ze gemaakt en uiteindelijk verstuurd. 

De Kussenmakers zijn op zoek naar mensen die enthousiast zijn 

om wat vrije uurtjes te besteden aan dit goede doel, op wat 

voor manier dan ook - er is altijd genoeg te doen! Ook als je niet 

met de naaimachine overweg kunt, we leren het je graag! Maar 

bovenal zijn we op zoek naar iemand die de administratie voor 

zijn/haar rekening wil nemen. Ben of weet je iemand die dit leuk 

zou vinden? Neem contact op en we vertellen je graag meer!

Patty Weber en Roos Korthals Altes  

(06-82001114 of kussenmakers@gmail.com) Vanwege groot succes zijn er weer nieuwe vlaggen van het  

Wapen van Nigtevecht te koop. Wij hebben tevens meerdere 

verzoeken gekregen voor een kleine vlag voor op de boot of 

bij de caravan. Deze zijn vanaf nu ook beschikbaar op formaat  

30 x 20 cm. Omdat we het prachtig zouden vinden het wapen 

van Nigtevecht overal tegen te komen, maken we deze vlaggen 

voor u tegen kostprijs.

•  De grote (gevel)vlag van 150 x 100 cm kost € 29,95

•  De kleine (boot)vlag van 30 x 20 cm kost € 16,95

Bestellingen graag per e-mail: contact@pwreclamegroep.nl

Raymond Vonk

Wapen van 
Nigtevecht  
vlag te koop
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Felice Walraven wil jullie allemaal  

bedanken voor jullie bijdragen. Er is  

een mooie vlecht én maar liefst € 690  

onderweg naar Stichting Haarwensen. 

Opbrengst 
Stichting 
Haarwensen

Kussenmakers 
gezocht (en hulp bij 
de administratie)!



Eerste Nigtevechtse triathlon groot succes
Het was een wens die initiatiefneemsters 

Annebeth de Vries en Maartje Bijl 

eigenlijk vorig jaar al in vervulling 

wilden laten gaan:  met een groep 

gelijkgestemde sportieve vrienden samen 

een kleinschalige, achtste triathlon doen. 

Vorig jaar werd het plan vanwege corona 

op het laatste moment uitgesteld, maar 

afgelopen zaterdagmiddag 4 september 

was het om klokslag 16:30  eindelijk 

zover. 23 Nigtevechtse sportievelingen 

lagen bij het pontje aan het Adri 

Ameszpark in de Vecht voor de start 

van de eerste officieuze Nigtevechtse 

triathlon. De wedstrijd bestond uit 500 

meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 

tot slot 5 kilometer hardlopen (3 rondjes 

door het dorp).

Na een spannende race waarin onze 

nieuwe dorpsgenote Paula van de Pouw 

tot in het laatste looprondje aan kop 

lag, kwam Erik-Jouke Bijl met 1 uur, 8 

minuten en 44 seconden toch als eerste 

over de meet in zijn eigen achtertuin, 

gevolgd door Paula met een tijd van 1 

uur 9 minuten en 49 seconden. Koen 

Brouwer kwam met 1 uur, 13 minuten en 

6 seconden als derde over de streep.

Annebeth, Maartje, maar zeker ook de 

deelnemers zijn erg enthousiast over deze 

eerste editie. ‘Volgend jaar volgt een 

nieuwe editie. Maximaal 30 deelnemers 

en Nigtevechters only!’
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 16 oktober 2021
Verschijningsdatum: 29 oktober 2021

Vraag van Jaco: Jarmo, je hebt nu al een tijdje 

je eigen bedrijf. Wat voor klussen doe je nu 

allemaal?

Ik heb inderdaad sinds 1 januari 2019 een 

eigen installatiebedrijf. Mijn bedrijf is 

best breed. Denk hierbij aan installatie-, 

loodgieters- en elektra-werkzaamheden. 

Eigenlijk alles wat met installatie te maken 

heeft. Elke dag is voor mij anders, de ene 

dag sta ik een dak te plakken en de andere 

dag een cv-ketel te monteren. De ene keer 

sta ik midden in het centrum van Amsterdam 

en de andere keer in een klein dorpje zoals 

Nigtevecht. Dit is ook één van de redenen 

waarom ik dit werk zo leuk vind om te doen, 

veel afwisseling. Hoewel het enorm druk is 

in de installatiebranche, het is vast niet erg 

om hier een visitekaartje achter te laten: 

JarmoInstallatie@outlook.com

Waar moeten de mensen uit het dorp je van 

kennen?

De mensen in het dorp zullen mij waarschijnlijk 

kennen als “de zoon van Henk de Bruin”. 

Een aantal mensen zal mij kennen van mijn 

eigen installatiebedrijf, maar de meesten van 

de basisschool en de brandweer. Ik ben hier 

opgegroeid en heb op de C.B.S. de Flambouw 

gezeten. Sinds 2017 zit ik ook bij de vrijwillige 

brandweer in Nigtevecht.

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over 

jezelf vertellen?

Mijn naam is Jarmo de Bruin (21 jaar) en 

ik woon mijn hele leven al in Nigtevecht. 

Nigtevecht is voor mij een plek die ik nooit 

meer zal verlaten. Ik heb 6 jaar op de 

boerderij bij Henk den Hartog gewerkt op de 

Klompweg. Daarna ben ik gaan leren voor 

het vak installatiemonteur. Na 4 jaar heb ik 

mijn diploma’s gehaald en 2 jaar later ben ik 

voor mezelf begonnen. Als ik vrij ben doe ik 

graag een biertje met mijn vrienden. Ook kan 

ik er erg van genieten om in m’n eentje langs 

de Klompweg te vissen.

Wat houdt je bezig in het nieuws?

Formule 1 is altijd wel wat mij bezighoudt in 

het nieuws. Ik ben een Formule 1 liefhebber, 

daarom wil ik wel altijd op de hoogte blijven 

van alle nieuwtjes.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?

Mijn favoriete plek in Nigtevecht is het 

bushokje in het “centrum” van Nigtevecht. 

Hier verzamel ik altijd met mijn vrienden als 

we bijvoorbeeld naar een feestje gaan. Vanaf 

dat moment kan de voorpret al beginnen. 

Daarnaast is de kroeg van Nigtevecht,  

No. 100, een plek waar ik het ook goed kan 

vinden.

Als je één dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan doen?

Ik zou met oud en nieuw een heel groot 

feest organiseren. Een soort “Oranjetent”. 

Iedereen uit Nigtevecht mag dan komen. Er 

zal een live band en dj zijn. Daarnaast zou 

ik een kerstboomverbranding organiseren 

met een vuurwerkshow. Ook zou ik de 

Oranjefeestweek van Nigtevecht verlengen 

met een week (hou erg van feesten).

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en waarom?

De volgende keer zou ik graag Liv Vink aan 

het woord zien. Ik ken haar van de basisschool 

en heb haar al een tijdje niet gesproken.

Welke vraag wil je die persoon graag stellen?

Liv, ik hoorde dat je gevraagd was om te 

helpen bij het Formule 1 evenement in 

Zandvoort. Hoe is dit zo gekomen en hoe zie 

jij je toekomst verder?

Achterklap: Jarmo de Bruin

It’s a wrap
De afgelopen weken heeft u 

wellicht camera’s en vreemd 

aangeklede mensen op de Vecht en 

in het dorp gezien. Onder andere 

op het water, bij de pont en op 

de tennisbaan zijn filmopnames 

gemaakt voor een nog te monteren 

film. Meerdere dorpsgenoten 

mochten een gastrolletje vervullen. 

De opnames zijn klaar, we zijn 

benieuwd naar het eindresultaat. 

Zodra we hier meer informatie over 

hebben, dan leest u het hier!
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