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De ophaalbrug, trots herkenningspunt van 

ons dorp. “Over de brug en dan rechtdoor en 

dan links, dan kom je weer op het fietspad”. 

Hoe vaak hebben we fietsers niet al de weg 

gewezen? Maar: de brug is ook een punt 

van irritatie en de laatste tijd lijkt deze 

irritatiefactor vaker voor te komen. Sinds de 

herstelwerkzaamheden van eind 2018 is het 

eigenlijk nooit helemaal goed gekomen met 

de brugbediening. Wat is er nu aan de hand?

Allereerst: vanwege een falend videosysteem 

worden de bruggen in de wijde omtrek weer 

met de hand bediend. Niet echt een groot 

probleem, want het is best gezellig om een 

praatje te maken met de brugwachter. Die 

verblijft inmiddels in een mooie keet naast 

de brug, inclusief internet en televisie. Het 

Wat is er aan de 
hand met onze brug?

telefoonnummer op de brug verbindt je 

rechtstreeks met de brugwachter, dus de 

brug gaat snel open. 

De technische mankementen zijn een stuk 

vervelender. De brug staat geregeld vast 

of open. Als dit net gebeurt wanneer de 

kinderen moeten worden opgehaald van 

school, zoals 3 juni j.l., dan is dit zelfs echt heel 

irritant. Gelukkig zijn er dan botenbezitters 

die de ouders en de kinderen heen en weer 

kunnen varen, maar dat is in de zomer wel 

een stuk leuker dan in de winter. De storing 

is steeds een andere: men kan er niet echt 

achter komen hoe het nu precies veroorzaakt 

wordt. Nog vervelender wordt het als, zoals 

een aantal weken geleden op zondag, 

de brug open staat en een opgeroepen 

ambulance een aantal minuten stil staat, 

voordat de brug bediend wordt. Dit wordt 

dan veroorzaakt door een logistieke of 

menselijke fout. Mocht dit voor komen, dan 

is het slim hiervan een melding te maken bij 

de RAVU, Regionale Ambulancevoorziening 

Utrecht. Zij hebben een meldformulier 

op hun website staan. Ongetwijfeld 

doen de brandweer en het dienstdoende 

ambulancepersoneel dit ook. Wachten is 

vervelend, maar dit is ronduit gevaarlijk. En 

dat zou zoveel mogelijk voorkomen moeten 

kunnen worden. 

Blijft dat de brug, die Nigtevecht aaneen 

smeedt, een prachtig iconisch beeld van ons 

dorp is. Dus allemaal soms even zuchten, dan 

is de wachttijd zo weer voorbij. 
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Muziekfestival  
Nigtevecht 2022
Het Muziekfestival Nigtevecht 2022 gaat door! We 

kunnen namens de organisatie melden dat de komende 

editie is gepland op zaterdag 3 september a.s. En als 

vanouds komen zowel de bands met een connectie met 

ons eigen dorp op het podium als de artiesten met naam 

en faam! De laatste editie zette onder meer Shirma Rouse 

en Krystl het Adri Ameszpark op zijn kop. Maar denk 

eens aan de eerdere versies! Aan DJ Ronald Molendijk 

die met een band met Hans Dulfer de avond afsloot. Of 

de legendarische avonden met Trijntje Oosterhuis, Ellen 

ten Damme en Diggy Dex. Kortom: zet 3 september in de 

agenda! Het programma is volop in de maak en gezien de 

kwaliteit van alle festivals sinds 2011 zal ook deze niemand 

teleurstellen. Meer nieuws volgt!



STAG Fonds Stichtse Vecht 
krijgt nieuw bestuur

Aandacht 
voor 
snelheid

Per 1 april jongstleden heeft de STAG Fonds (Stichting Aanvullende Gezondheidszorg) 

Stichtse Vecht twee nieuwe bestuursleden. Penningmeester Jan Willem van der Linden heeft 

plaats gemaakt voor Mark Klompmaker en voorzitter en Nigtevechter Cas Kruidenberg 

wordt vervangen door Bert van Rossum, ook dorpsgenoot. 

Aanvankelijk werd het fonds opgericht voor de toenmalige gemeente Loenen en Nigtevecht, 

maar inmiddels is de gehele gemeente Stichtse Vecht hun werkgebied. In de jaren 70 waren 

er verschillende plaatselijke kruisverenigingen die eigen kapitaal hadden, maar ook geld 

van de overheid kregen. De overheid wilde dat die verenigingen gingen fuseren en ging 

eisen stellen. De AWBZ, nu de Wet Langdurige Zorg, zou de nieuwe verenigingen gaan 

financieren, maar dat betekende dat ze hun eigen kapitaal en gebouwen ook kwijt zouden 

raken. Het kapitaal en de gebouwen zijn toen in Loenen, Nigtevecht en Vreeland apart gezet 

en er is een stichting opgericht. Dat is de STAG geworden. Het kapitaal dat ze beheren, wordt 

besteed aan donaties aan initiatieven op het gebied van welzijn en gezondheidszorg - daar 

waar het niet collectief gefinancierd wordt - en die ten goede komen aan de bewoners. 

“Zelfredzaamheid ondersteunen is ons belangrijkste doel.” 

In Nigtevecht stimuleren ze het bewegen voor ouderen en verhuren ze een gebouw aan de 

huisarts en de fysiotherapeut. Op de site www.stagfondsstichtsevecht.nl staat een aantal  

projecten en ook hoe subsidie aangevraagd kan worden. Het is belangrijk dat in de kleine 

kernen van Stichtse Vecht vitale organisaties, die gericht zijn op het welzijn van de bewoners, 

in stand worden gehouden!

Beschuit met 
muisjes

We hebben er in de Sleutel 2000 al 

vaker aandacht aan besteed: het te hard 

rijden in Nigtevecht. Recent is er in de 

Raadhuisstraat een kat doodgereden voor 

de voordeur van de bewoners, daarom 

willen wij aan dit onderwerp toch weer 

eens een artikeltje wagen, om zo de 

bewustwording onder Nigtevechters te 

vergroten!

Bij navraag onder dorpsgenoten blijkt 

dat een hoop mensen niet weten dat de 

maximum snelheid in heel Nigtevecht 30 

km/uur is. Wellicht komt dit deels omdat 

er in het dorp weinig 30km borden en 

herinneringsborden zijn geplaatst. Maar 

wist u ook dat Veilig Verkeer Nederland 

(VVN) kan helpen om de bewustwording te 

vergroten door verschillende buurtacties, 

zoals het gratis verstrekken van 30km kliko 

stickers of het uitlenen van een lasergun? 

Daarnaast heeft VVN ook leuke acties voor 

scholen. Meer informatie over alle buurt- 

en schoolacties kunt u vinden op vvn.nl.

Onze oproep aan alle Nigtevechters: zorg 

ervoor dat u zich houdt aan de maximum 

snelheid van 30 km/uur, het maakt echt 

een verschil!

vlnr Cas Kruidenberg, Jan Willem van der Linden, Mark Klompmaker en Bert van Rossum

Thomas, geboren  

op 15 april 2022, zoon  

van Martijn en Merel

Tess, geboren op  

7 april 2022, dochter 

van Carlos en Ilana
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Als fervent wandelaar in onze mooie omgeving kom je nog wel 

eens ergens. En je ziet de prachtigste dingen. Natuur en mooie 

gebouwen, maar zo ook het stalletje voor de deur aan de Klompweg 

van de familie Schilperoort (voorheen: Schoonhoven). Flesjes water, 

appels en chipjes liggen voor de passerende fietser of wandelaar 

klaar. Als je deze lekkernijen koopt, steun je meteen het goede 

doel: De Tour of Life, waarmee er geld wordt ingezameld voor het 

Daniel den Hoed Fonds. Voorheen was Daniel den Hoed bekend als 

het Rotterdamse ziekenhuis gespecialiseerd in behandeling tegen 

kanker. Dit ziekenhuis is ondertussen onderdeel van het Erasmus 

MC. Een appel kopen dient dus drie doelen: het stilt de honger en 

lest de dorst. En je doet er goed mee. Ik kan daar van genieten!

Hij was jarenlang zeer actief in het dorp met 

allerlei soorten van bedrijvigheid, maar deed 

ook een hoop voor het dorp als vrijwilliger. 

Inmiddels woont meneer Barten elders.

Meneer Barten, hoe is het met u? Het gaat 

redelijk, zeker gezien mijn leeftijd van 

alweer 80 jaar.

Waar bent u tegenwoordig te vinden en 

hoe is het leven daar? In Nigtevecht was ik 

altijd met een hoop bedrijvigheid bezig. 

Eerst heb ik de scheepswerf gekocht van 

de familie Faber, later kwam hier ook nog 

het tankstation en oliehandel bij, later 

weer het winkeltje en de coffeeshop. 

Ook was ik betrokken bij de verschillende 

verenigingen. Ik was eerst sponsor bij v.v. 

DOB en later voorzitter, ook zat ik in het 

bestuur van de Oranjevereniging en bij de 

ondernemersvereniging. Ik heb van 1975 tot 

1995 in Nigtevecht gewoond.

Tegenwoordig doe ik het wat rustiger aan. Ik 

woon sinds 27 jaar in Nijkerk in Gelderland 

en ben al geruime tijd gepensioneerd. Mijn 

vrouw is helaas vier jaar geleden overleden. In 

Nijkerk houd ik me graag bezig met tuinieren 

en ook oldtimers is een hobby van me.

Verlangt u stiekem nooit terug naar ons 

mooie dorp? Ik heb met veel plezier in 

Nigtevecht gewoon en denk er nog met veel 

plezier aan terug.

Hoe is het eigenlijk met…  
Jan Barten?

Koop een  
appel voor  
Daniel den Hoed
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De verkoop van de cabaret passe partous is weer in volle gang. Een 

passe partout voor vijf voorstellingen kost € 99,-. Op de site kunt u 

het nieuwe programma op de agendabladzijde downloaden! 

Gelukkig komen er veel reserveringen binnen, waarmee we ook in 

de toekomst verzekerd kunnen blijven van cabaretvoorstellingen in 

ons eigen dorp. Het blijft een unieke traditie. En dan te bedenken 

dat het slecht gaat met de zaalbezetting in de theaters in Nederland. 

Laten wij nou dat enige dorpje zijn dat dapper stand hield in het 

land in weerwil van die dalende trend. 

Met dank aan het programma vol topnamen: Martijn Koning  

(3 december), Lebbis (29 april), Rob en Emiel (11 februari), Merijn 

Scholten (ex De Partizanen, 14 januari) en de nieuwste talenten zijn 

ditmaal: het damesduo n00b, op 29 oktober. In de volgende Sleutel 

verschijnt een uitgebreide beschrijving van de voorstellingen. En 

ook bij Eetcafé de Waterkant wordt weer voor een complete avond 

uit een cabaretmenu geserveerd.

Voor wie het nog niet weet: wie al een passe partout had dit seizoen 

is automatisch ingeschreven voor 22/23. Opnieuw inschrijven 

is niet nodig. Bent u nieuw, of wilt u extra passe partous? Dan 

graag inschrijven via www.cabaret-nigtevecht.nl, of via WhatsApp:  

06-44522302. Indien u onverhoopt geen passe partout meer wil, 

dan kunt u dit afmelden via het formulier op de site. 

Een goede vakantie toegewenst en op een nieuw cultureel seizoen.

Ben Goes

Passe partous 
cabaret nu volop 
in de verkoop



DAW Onderlinge 
Wedstrijd

De Kussenmakers maken kussen(s) en nog 

veel meer. Dit doen we inmiddels al ruim twee 

jaar, met veel liefde, plezier en op vrijwillige 

basis, waardoor we 100% van de opbrengst 

kunnen schenken aan het goede doel. 

Wij dragen het werk van Artsen zonder 

Grenzen een warm hart toe, en zijn er 

bijzonder trots op dat we inmiddels ruim 

16.000 euro hebben kunnen bijdragen! We 

blijven AzG ook in de toekomst steunen, maar 

er gaat iets veranderen… De Kussenmakers 

hebben namelijk besloten om vanaf nu 50% 

te besteden aan… Nigtevecht! 

Waarom? Omdat we dol zijn op “ons dorp” 

en we iedereen graag willen uitnodigen om 

mee te denken aan hoe we het met elkaar 

nóg fijner hier kunnen maken. Misschien 

een (extra) bankje in het park? Iets voor 

de ouderen in Nigtevecht of juist voor de 

jongeren? Hoe dan ook, denk met ons mee! 

Dan blijven wij kussen(s) en meer maken met 

liefde en op vrijwillige basis in de Dorpskamer 

van Nigtevecht. Voor Nigtevecht. 

PS: ook enthousiast over ons 

vrijwilligersproject en handig met een 

naaimachine? We zoeken Kussenmakers!  

Kus van de Kussenmakers

Nieuws van de Kussenmakers!

Op zondag 22 mei konden we na twee lange coronajaren gelukkig weer onze jaarlijkse 

onderlinge turnwedstrijd houden in het Dorpshuis! 

Het was weer een feestje: de gymzaal was versierd, alle toestellen zijn uit de kast gehaald en 

er was een echte jury. De kleuters lieten als eerste op klimbaan, brug ongelijk, tumblingbaan 

met lange mat en sprong, zien wat ze dit jaar allemaal hadden geleerd en dat was best 

veel vonden de ouders! Daarna waren alle meisjes, in twee categorieën, aan de beurt en 

tot slot de jongens. De meisjes turnden op balk, brug ongelijk, tumblingbaan en sprong 

en de jongens op rek, brug gelijk, tumblingbaan en sprong. Er waren diploma’s, medailles, 

beker en natuurlijk de felbegeerde Grote Wisselbeker te verdienen en natuurlijk was er voor 

iedereen iets lekkers.

De prijsuitreiking was als volgt:

En de wisselbeker? Die ging naar…… Ize Kampman!

Mochten kinderen belangstelling hebben: er wordt geturnd op woensdagmiddag van 

15.00 uur – 19.00 uur. Loop gerust eens binnen, beter nog: doe meteen maar mee!

MEISJES 6-8 JAAR:

1e Ize Kampman

2e Amelie Overdijk

3e Vera Dalmulder

  JONGENS:

1e Quinten Clement

2e Steijn Lenssinck

3e Caylen Beckers

MEISJES 9 JAAR EN OUDER:

1e Annelotte Heerschop

2e Isa van den Broek

3e Nova van den Broek

Ook wel eens nieuwsgierig naar de 

verborgen, maar prachtige flora in ons 

dorp? Op 10 juli kan iedereen genieten 

van Nigtevechtse tuinen, die voor 

één keer door de bewoners worden 

opengesteld. 

De Tuinenroute start tussen 12.00 

en 14.00 en de tuinen zijn geopend 

tot 17.00 uur. Je kan ook vooraf 

reserveren: stuur dan vóór 8 juli een 

mail naar inaboshuizen@planet.nl. 

Kaarten kunnen worden opgehaald 

op 10 juli bij de Dorpskerk, Dorpsstraat 

45 te Nigtevecht. Dit is het startpunt 

van de route. Voor een bijdrage van 

5 euro kan je deelnemen, kinderen 

tot 12 jaar zijn gratis. De tuinenroute 

wordt georganiseerd door een groep 

vrijwilligers voor het project “Helpt u 

Hopen”. Hiermee bouwen we mee aan 

de toekomst voor kinderen in Oeganda. 

Starttijd tussen 12.00 en 14.00 uur
De tuinen zijn open tot 17.00 uur

U kunt genieten van verschillende
soorten tuinen die normaal gesproken
niet zichtbaar zijn.

Deelname €5,- p.p.
(kinderen t/m 12 jaar mogen onderbegeleiding gratis mee)

Kaarten reserveren kan t/m 8 juli per mail naar: inaboshuizen@planet.nl. 
De kaarten kunnen worden opgehaald vanaf 12.00 uur bij het startpunt de Dorpskerk te Nigtevecht. (Dorpsstraat 45) 

Losse verkoop zondag 10 juli vanaf 12.00 uur tot 14.00 uur bij de Dorpskerk te Nigtevecht. 

Bouw mee aan een toekomst voor kinderen in Oeganda

Nigtevechtse
tuinenroute

De opbrengst is voor het project ‘Helpt U Hopen’

ZONDAG 10 JULI 2022

Zondag 10 juli: 
Nigtevechtse 
Tuinenroute
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Lintjesregen  
boven Nigtevecht

Fiks het  
met Fixi!
De bekende ochtend drukte in huize 

Brouwer liep/viel even iets anders; 

kinderen uit bed, ontbijt maken, brood 

smeren voor school, voorkomen dat het 

ontbijt eindigt tegen de muur, kinderen 

aankleden, zelf aankleden, schoenen 

en jas aan, snel naar school, terug naar 

huis (tas vergeten), rennen om op tijd te 

komen. En toen.. BAM! Plat op de grond 

door een losse tegel en gelukkig net een 

ijzeren uitsteeksel kunnen ontwijken die 

normaal gesproken de taak heeft om de 

prikkelbosjes in toom te houden. Haastige 

spoed, dacht ik even en vervolgde mijn 

weg naar school. Iedereen op tijd binnen. 

Soort van.

Op de terugweg keek ik nog even waar 

ik was gestruikeld. Het liep goed af, maar 

dit mag niet weer gebeuren. Toen schoot 

mij iets te binnen wat op mijn to-do lijstje 

stond: “Fixi-app gemeente downloaden”. 

Met behulp van de Fixi-app kun je snel 

en gemakkelijk een melding maken van 

gevaarlijke situaties aan de gemeente.

De melding maken ging makkelijk en snel. 

1. Maak melding 

2. Voeg een foto toe 

3. Voeg locatie toe op de plattegrond 

4. Melding verzenden 

Binnen een week was het probleem 

opgelost. Wat top! Ik moet uitkijken dat 

het geen hobby wordt, want heb op zich 

genoeg te doen. 

Samen kunnen we gevaarlijke situaties 

voorkomen door deze te melden via de 

app. Een losse tegel, kapotte lantaarn of 

andere gevaarlijke situaties.

Download de app op je smartphone en 

fiks het met Fixi! Heb je hulp nodig om de 

app te installeren op je telefoon? Of uitleg 

nodig? De deuren van de Dorpskamer 

staan altijd open om hulp de bieden. 

Dinsdag 14 juni  
17.00 – 19.30

Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht

Kosten  €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje

Vooraf aanmelden tot 13 juni bij Joyce 0653286981

Gerda en Joyce koken 3 gangen menu voor U.
In het sfeervolle Verenigingsgebouw naast de Dorpskerk

Dorpsstraat 43 Nigtevecht
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Het zal je maar gebeuren! Jacobien Kalule 

dacht op 26 april gezellig met haar man 

Sam, haar dochter en schoonzoon ergens 

te gaan eten, iets waar ze zeker al naar uit 

keek. Wel was het wat vreemd dat Sam  

’s ochtends al zo sjiek voor de dag kwam, 

het ging toch gewoon om een vroege 

lunch? De locatie bleek de Universiteit van 

Nyenrode te zijn in Breukelen, ook al niet 

verkeerd. Zouden ze er een rondleiding 

krijgen? Wat leuk zou dat zijn! 

Daar eenmaal aangekomen blijkt het 

allemaal anders te zijn, maar zeker niet 

minder memorabel. Een grote deur gaat 

open en tot Jacobiens verbazing staat een 

hele menigte te klappen: de dag blijkt om 

haar en vijftien andere Stichtse Vechters te 

gaan die een Koninklijke Onderscheiding 

zullen krijgen. Voor Jacobien op dat 

moment een complete verrassing, maar 

zeker niet onverdiend gezien haar enorme 

staat van dienst op het vrijwilligersvlak. 

onder andere jarenlang voorzitterschap 

van de peuterspeelzaal, secretaris van 

het bestuur van de Flambouw tussen 

1991 en 1998, 16 jaar in de diaconie 

van de protestantse kerk Nigtevecht, 

oprichter en lid van de vakgroep reizigers 

verpleegkundigen van het AMC en 

misschien wel het meest waardevolle: 

22 jaar onderdeel van de groep Helpt u 

Hopen, als schakel tussen hier en Oeganda.  

 

Jacobien was overigens niet de enige 

Nigtevechter die een lintje kreeg. 

Ook de heer Frans van Bergen kreeg 

deze onderscheiding, voor o.a. zijn 

betrokkenheid als voorzitter en secretaris 

bij de Vereniging Woonarkbewoners Gooi- 

en Vechtstreek vanaf 2000. Ook breidde hij 

als vrijwilliger van het Kromhoutmuseum de 

collectie uit tussen 2012 en 2018. Ook was hij 

tussen 2000 en 2018 schaats -skeelertrainer 

van Vereniging Schaatstraining groep 

Zaanstreek, waar hij ook lid van verdienste is. 

 

Jacobien en Frans, chapeau!



Truus Brouwer is een van de oprichters 

van het vrijwilligersplatform Omzien 

naar Elkaar dat in juni 2014 werd opgezet. 

 

Omzien naar Elkaar werd opgericht 

om hulpbehoevende dorpsgenoten een 

steuntje in de rug te geven door hulp 

van dorpsgenoten.

 

Truus kort over Omzien naar Elkaar: 

“Ik had mensen bij elkaar gezocht die 

zoveel mogelijk de dorpsgemeenschap 

vertegenwoordigen in het kader van 

zorg. Dus de kerk, ziekenhuis, thuiszorg, 

kinderarts, GGZ en iemand met een 

juridische achtergrond. We hadden op 

een gegeven moment best veel te doen 

met elkaar. Er zijn in die tijd zelfs ook 

verschillende ‘eigen’ initiatieven gestart 

van mensen uit het dorp.  Door Corona 

kwam er geen enkele hulpvraag meer 

binnen. Voor die tijd was het ook al 

heel stil. We zijn erachter gekomen dat 

Nigtevechters goed voor elkaar zorgen 

en elkaar in de gaten houden. Dit is de 

reden waarom wij gestopt zijn met het 

de coördinatie.

Maar met een enorme vergrijzing 

voor de deur lijkt het me goed de 

vinger aan de pols te houden voor 

wat betreft het omzien naar elkaar.” 

 

Mocht je iets willen betekenen voor 

een dorpsgenoot of kun je zelf wat 

hulp/gezelligheid gebruiken, neem 

dan contact op met de redactie van 

de Sleutel2000. Dan kunnen wij je 

in contact brengen met bestaande 

activiteiten in het dorp of wellicht 

meedenken met een volledig 

nieuw initiatief voor Nigtevecht. 

 

Dank aan alle Omzien naar Elkaar 

vrijwilligers!

Omzien 
naar 
Elkaar
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Op 20 april startte in de Oranjeweek-tent net 

het moordspel. En, alsof het erbij hoorde, 

werd Nigtevecht opgeschrikt door sirenes. 

Twee oplettende jongens, Sil en Quin, hadden 

vanuit de achtertuin ineens rookwolken 

bij de tennisbaan gezien en sloegen snel 

alarm. De brandweer rukte meteen uit naar 

de tennisbaan. Door deze snelle melding 

en het daarom rap ter plaatse zijn van de 

brandweer is er veel schade voorkomen. 

Alleen de buitenkant van het clubhuis is 

behoorlijk beschadigd en de haag van de 

buren is deels weggebrand. Binnen was er, 

behalve rookschade en stank, niet veel aan de 

hand. En zo kon het tennisseizoen gewoon 

doorgaan, mét clubhuis. Als er 10  minuten 

later was ingegrepen was er van het houten 

clubhuis weinig overgebleven. De schade 

aan de buitenkant is nog niet hersteld, maar 

het bestuur is er druk mee bezig dit zo snel 

mogelijk voor elkaar te krijgen. 

Hulde aan deze jongens en onze vrijwillige 

brandweer!

Brand op tennisbaan 
snel onder controle



Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 3 september 2022
Verschijningsdatum: 10 september 2022

Na vele jaren met dezelfde vragen heeft 

de redactie besloten om eens wat andere 

vragen aan ‘de Achterklapper’ te stellen. 

Nick Grootveld heeft daarbij de primeur! 

De Achterklap ‘nieuwe stijl’ is nog in 

ontwikkeling en kan dus ook een volgende 

keer weer gewijzigd worden. Mocht u 

als lezer in dat kader nog leuke tips of 

opmerkingen hebben, dan horen wij dat 

uiteraard graag.

Vraag van Noad: “Nick, je woont nu een tijdje 

in een nieuwbouwhuis aan de Dorpsstraat. Is 

het huis al helemaal naar jullie zin of moet er 

nog het één en ander gebeuren?” Dat klopt 

en we zijn er op m’n verjaardag op 30 juli vorig 

jaar ingetrokken. Het begon allemaal met 

een inschrijving op 29 mei 2019. Na eerst te 

zijn uitgeloot werden we uiteindelijk gebeld 

dat de door ons opgegeven kavel beschikbaar 

was. Heel spannend allemaal en uiteindelijk 

de keus gemaakt om het gewoon te doen. 

Inmiddels 3 jaar verder en nagenoeg klaar, 

op de achtertuin na. Hier ben ik momenteel 

mee bezig.

Voor de mensen die je niet kennen: hoe ziet 

een gemiddelde dag uit jouw leven eruit?

Ik denk net zoals vele anderen: opstaan (na 

zeker 4x gesnoozed te hebben), ontbijten, 

douchen en op naar het werk. Vervolgens 

achter in de file aansluiten op de terugweg 

en dan hopen dat mijn vrouw inmiddels al 

thuis is, want dan hoef ik niet te koken. Wat 

ik wel een erg leuke verandering vind, die 

is ontstaan door de Covid- periode, is het 

naar school brengen van mijn kinderen in de 

ochtend. Heerlijk om te doen. 

Wat staat er momenteel bovenaan jouw 

bucketlist? Ik heb wel meerdere dingen op 

deze lijst staan, maar helemaal bovenaan 

staat toch wel een jeepsafari in Afrika, met 

mijn gezin, en zoeken naar de Big Five. Als 

de kinderen wat groter zijn dan willen we 

dit echt gaan doen. Tegen die tijd maar 

hopen dat de angst voor beestjes, met name 

spinnen, wel minder is geworden bij de 

dames. 

Wat is het eerste dat je aan een 

buitenstaander vertelt die vraagt: waar zou 

ik Nigtevecht van kunnen kennen? Meestal 

als mensen vragen waar ik woon, zeg ik altijd 

“Ken je Nigtevecht?” Negen van de tien 

keer krijg ik dan een “Nee” als antwoord, 

waarop ik dan altijd zeg “drie weilanden 

naast Weesp”. Dan zegt het ze meestal wel 

meer, in ieder geval de richting. Uiteraard 

maak ik dan reclame voor de mooie ligging 

en natuurlijk onze mooie Vecht.

Wat is jouw tip aan mensen die nieuw in 

Nigtevecht komen wonen? Schaar je onder 

de lokale mensen, sluit je aan bij de vele 

vrijwillige organisaties en hou voldoende 

ruimte vrij in de agenda tijdens de feestweek 

rond Koningsdag. Wat was het dit jaar toch 

weer goed verzorgd en weer heerlijk dat 

het allemaal kon. Toppers zijn het van de 

Oranjevereniging Nigtevecht.  

Met wie zou je weleens een bakkie willen 

doen en waarom? Met de stamceldonor van 

mijn zus. Helaas voor ons een onbekende, 

aangezien deze persoon zijn stamcellen 

heeft gedoneerd bij de bloedbank en dit 

altijd in volledige anonimiteit gebeurt. 

Naast een goede bak koffie, uiteraard een 

hele dikke knuffel, gezien het feit dat hij 

uiteindelijk het verdere leven van mijn zus 

heeft geschonken.

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en 

waarom? De enige echte Belg die ons 

dorp rijk is (denk ik). Michiel Seaux van de 

Dorpsstraat 59 en onze nieuwe buurman.

Welke vraag wil je die persoon graag 

stellen? Hoe ben je in Nederland terecht 

gekomen en waarom heb je voor Nigtevecht 

gekozen?

Achterklap:  
Nick Grootveld
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Redactie
Pieter Tammens       06-13880005
Annelieke Sijbesma        06-20430315
Freda Bekker       06-26076501
Kasper Rensenbrink       06-36105866
Michelle Brouwer-van Nood      06-30037624
E-mail: info@sleutel2000.nl

Opmaak en vormgeving
Ursula Hopson Graphic Design      06-42413331
Druk  
Postfly - Amsterdam Zuidoost

      Twitter: @sleutel2000
      facebook.com/sleutel2000

Met dank aan de sponsors:
• ALLSAFE Mini Opslag • Compromis Tankvaart 
BV • CDA Stichtse Vecht • Gebr. Dalmulder 
Infra • Eikk Onderwijsgroep • Fotopersbureau 
Peter Smulders b.v. • R. Hagen b.v. Weesp • JAL 
Rehbock Praktijk BV • JBL Installatietechniek • 
Kidswereld • Lengers Housing • PBH Techniek • 
ProWorks reclamegroep • HC Schoonhoven VOF 
Technische Installatie • Taxi Coen van der Lubbe 
• The Data Agency • Uitjes.nl • Van Oosten Schulz 
De Korte Advocaten • WhisperPower

Sleutel 2000 redactie is een 
werkgroep van Stichting het 

Dorpshuis Nigtevecht

Coen Hermans, 
gebiedsregisseur 
15 juni in de 
Dorpskamer

Gevonden op  
24 mei 2022:

Coen heeft 15 juni a.s. weer een 

spreekuur in de Dorpskamer voor  

vragen aan de gemeente. En omgekeerd 

hoort hij zo wat er leeft in het dorp. 

Heeft u op voorhand al een vraag 

voor Coen waar hij zich op kan 

voorbereiden? Hij is bereikbaar op  

coen.hermans@stichtsevecht.nl of

telefonisch op 06-58076175. 

navulbare aansteker, verloren door 

rokende jongeman op de fiets in 

Nigtevecht. tel. nr. van de vinder:  

06-10323792


