
Een nieuwe traditie 
is geboren

1. Vincent  1.08.15

2. Lambert  1.13.01

3. Sjors   1.13.57

TOP 3 MANNEN EN VROUWEN 2022

Afgelopen 11 september was er de Tweede 

Nigtevechtse Kindertriathlon, georgani-

seerd door Tess Lourens en Annelotte 

Heerschop. Het idee van de meiden was 

dat kinderen net zo goed als volwassenen 

(of misschien wel beter…) een traithlon 

kunnen doen. Lekker bewegen en plezier 

hebben was het belangrijkste voor de 

meiden. Er waren ongeveer 20 deelnemers 

en er waren eerlijke groepen gemaakt. Na 

de warming-up ging het van start! De kids 

hebben het allemaal heel goed gedaan, 

waarbij er menig grens is verlegd en vele 

persoonlijke records werden verbroken.

Kinder- 
triathlon 
2022

1. Annebeth  1.22.30

1. Maartje  1.22.30

2. Kim   1.25.52
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Dat we een prachtig dorp hebben bleek 

zaterdag 3 september wel weer! Met 

zoveel organisatie en muzikaal talent 

hebben we enorm kunnen genieten van het 

muziekfestival.

Een nieuwe traditie vond ook plaats op  

3 september; de triathlon van Nigtevecht. Na 

het succes van vorig jaar stonden er dit jaar 

weer vele sportievelingen te popelen bij de 

start. Daar gingen we dan; 500m zwemmen 

in de Vecht, 20km fietsen door het Gein en 

in drie rondjes 5km hardlopen door ons dorp. 

De één nog fanatieker dan de ander, maar 

bovenal, iedereen met een hoop plezier.

We zijn heel blij met onze ‘drijvende 

krachten’; de 12 vrijwilligers die de boeien 

uitleggen in het water, het startschot laten 

knallen, voor draaipunt spelen, verkeer op 

moeilijke punten vriendelijk vragen even 

te wachten etc. Dankzij deze toppers loopt 

dit evenement gesmeerd!

Mocht je volgend jaar mee willen doen? 

Leuk! Vooralsnog Nigtevechters only 

en max. 30 deelnemers. Je kan je bij ons 

alvast aanmelden voor de groepsapp.  

Blijf/ga vooral lekker trainen! Maartje  

(06-45520372) en Annebeth (06-33972580)



Wat een editie! De zevende van het 

Muziekfestival Nigtevecht bracht ons een 

breed scala aan muziek. En volgens de 

traditie stonden muzikanten op het podium 

uit Nigtevecht of met een Nigtevechtse 

binding. Plus dit jaar de terugkeer van 

de ‘musical founding father’ van het 

festival: Michiel Borstlap. De eerste vijf 

edities stonden, dankzij zijn contacten en 

welwillende adressenboekje, al bol van de 

grote, verrassende namen. Mooi hem weer 

op het podium te zien. 

Je hart smelt als je de openingsact ziet: een 

groep kinderen op hun eerste instrumenten, 

al bouwend aan hun talent. Net als drie jaar 

Muziekfestival  
Nigtevecht 2022

geleden speelden de leden van de Groningse 

studenten AMF tussendoor. Liesbeth Ulijn 

en Thijs Hoogenboom spelen daarin ook 

mee. Onze dorpsgenoten en hun muzikale 

vrienden bij Superfly, De Locals, Michiel 

Borstlap, Geertjan van Oosten met Ruud 

Breuls en het Gelegenheidskoor waren samen 

met icoon Ronnie Tober de opmaat voor de 

professionals! De band van onze eigen Koen 

Brouwer A band called Friday opende de 

tweede set. Jett Rebel & friends verrasten ons 

met, wat zij zelf noemden, een experiment. 

Zeer geslaagd wat mij betreft! En als slotact 

de traditionele combi van DJ’s en muzikanten. 

Ronald Molendijk en Nigtevechters Erland 

Galjaard, Michiel Borstlap, Thijs Hoogenboom 

en ondertussen vaste deelnemer Ruud Breuls 

brachten een geweldig slotakkoord!

Koen Brouwer, nu de muzikale ruggengraat 

van het festival, de medeorganisatoren, 

de vrijwilligers van opbouw en opruimen, 

de horeca en uw presentator annex  

verslaggever kijken terug op een fantastische 

7e editie. Niet alleen vanwege het publiek 

en het weer, maar wat een unieke avonden 

zijn het toch met zoveel muziek, talent en 

die geweldige sfeer! 

Op naar editie 8! Eerst maar even volop 

nagenieten.

Pieter Tammens
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Ouderwets goed…Ronnie Tober

Het is net het Prinsengrachtconcert

The Locals staan garant voor topentertainment!

De 'musical founding father' van het festival, 
Michiel Borstlap, in actie

De frontmannen van Friday, 
Koen en Quinten

Jett Rebel & friends als “Mystery Guest” Ronald Molendijk en 
Erland Galjaard als slotact
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Laat ik mij kort voorstellen. Ik ben Roy, vader 

van Faas (3, bijna 4) en man van Joke. Sinds de 

zomer van 2020 wonen we met veel plezier 

in Nigtevecht. Ondertussen voelen we ons 

heel erg thuis in het dorp en wil ik iedereen 

bedanken voor de hartelijke ontvangst. 

Om bij het begin te beginnen; ik ben 

opgegroeid in een dorpje naast Sittard. Mijn 

(groot)ouders hadden een loonbedrijf waar 

ik opgroeide in het groen, met tractoren en 

landbouw. Ik zou niet willen zeggen dat ik 

twee linkerhanden heb, maar ik was geen 

geboren agrariër zullen we maar zeggen. 

Op mijn 18e ben ik naar Maastricht verhuisd 

waar ik rechten heb gestudeerd en Joke heb 

ontmoet. Na onze studie trokken we beiden 

naar Amsterdam, waar we 10 jaar hebben 

(samen)gewoond. Ondertussen werd Faas 

geboren en omdat ik heel plezierig terugkijk 

op mijn dorpse jeugd (en Joke ook op haar 

jeugd dichtbij veel groen), wilden we Faas 

een soortgelijke jeugd geven. Het snel 

drukker wordende Amsterdam was dan 

ook steeds minder aan ons besteed, zeker 

met een kind, dus vandaar dat we naar 

Nigtevecht zijn verhuisd. 

 

Sinds dit jaar ben ik lid van de TV Nigtevecht 

en naast tennis hou ik o.a. van wielrennen. 

Al ruim 4 jaar werk ik bij HEMA als 

bedrijfsjurist (en heb voorheen bij enkele 

andere bedrijven/kantoren als jurist en 

advocaat gewerkt). 

Nieuwe redactionele 
versterking: Roy Brands

DOB breidt uit
Sinds dit seizoen is DOB uitgebreid met een 2e senioren team (Onder-23). 

Waar in het verleden de overgang van junioren naar senioren vaak 

een breekpunt was voor veel spelers, is het dit seizoen gelukt om een 

volledig team aan boord te houden. In de aanloop daarvan is in het 

voorgaande seizoen door de switch naar de zondag het JO18-19 team 

voor een groot deel intact gebleven. Met de inzet en betrokkenheid van 

het DOB-bestuur, maar zeker ook van het team zelf is een 5-tal spelers 

van buiten de club het team komen versterken. De relatief nieuwe KNVB 

speelcategorie O23 (leeftijdscategorie 15 tot 23 jaar) biedt invulling 

aan de behoefte een soepele overgang naar de senioren te realiseren.  

DOB O23 gaat uitkomen in de 1e klasse zaterdag. Eenieder is van harte 

welkom langs de lijn om hun prestaties te komen aanschouwen. Wij 

wensen hen veel sportief succes en plezier. De thuiswedstrijd op 10 

september is gewonnen, dus dat belooft veel goeds. 

NB eerstvolgende thuiswedstrijden: 17 sep. 13:00u, 1 okt. 13:00u  

(www.vvdob.nl) 

Sluiting 
supermarkt 

dreigt
Afgelopen week ontving u nog een flyer in de  

bus over de situatie van de Centerrr. Ook ontving  

ons het bericht dat er vanaf afgelopen maandag  

weer geleverd zou worden, maar deze  

berichten zijn alweer achterhaald. 

Het ziet er allemaal heel zorgelijk uit en de kans 

dat de winkel met deze ondernemer openblijft is 

niet realistisch meer.  De ontwikkelingen volgen 

elkaar razendsnel op. Er is overleg met gemeente, 

wethouders, WUTA, andere ondernemers en 

betrokken dorpsgenoten om de opties te bekijken. 

Er zijn al ondernemers die een kijkje komen nemen. 

Kortom: wilt u op de hoogte blijven, volg dan  

vooral de Facebookpagina van de Sleutel2000.  

En bent u ondernemer, of wilt u meedenken, dan 

kunt u contact opnemen met de Projectgroep 

“Doorstart Centerrr” via Rens Ulijn,  

rensulijn@hotmail.com of 06-21702215.
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Al vier keer hebben Joyce en Gerda deze 

zomer gekookt voor de ouderen. En waren er 

de eerste keer ongeveer 20 gasten, de laatste 

keer was dit aantal al bijna verdubbeld. 

Alleen door mond-op-mondreclame, want de 

ouderen zijn enorm enthousiast. En daarom 

wordt dit leuke initiatief gecontinueerd. 

Bij mooi weer wordt er buiten gegeten, maar 

zodra het te fris wordt gaan ze naar binnen. 

De locatie, het Verenigingsgebouw van de 

kerk, is onlangs gerenoveerd en is gezellig 

vol als iedereen er is. Voor een bijdrage van 

10 euro krijg je een borrel met een hapje, 

een voorgerecht én een hoofdgerecht. En 

heb je zin in meer drankjes, dan betaal je 

maar 1 euro per consumptie. Elke maand is 

er een verrassend menu en soms komt er een 

‘mystery guest’. Zo schoof onlangs André 

van de Heuvel nog aan. Gerda en Joyce 

hebben een passie voor koken en doen het 

verder vooral vanwege de vele positieve 

reacties: er wordt geen winst gemaakt.  De 

kookavond verplaatst zich voorlopig naar de 

woensdag en vindt ongeveer één keer per 

maand plaats. De eerstvolgende datum is 

woensdag 5 oktober. 

De reguliere ouderensoos zelf begint weer 

op dinsdag 27 september. Ook hier is 

iedereen natuurlijk weer van harte welkom 

voor een gezellige dorpsroddel, een spelletje 

en een kop koffie.  

Soosnieuws:  
koken voor 
ouderen 
groot succes

N00B, 29 OKTOBER

Het duo n00b (Laura Bakker en Isabelle 

Kafando) beleefde afgelopen zomer een 

droomdebuut. Ze wonnen in 2021 op het 

Amsterdams Kleinkunst Festival de jury- én 

de publieksprijs. Laura is te zien in de Netflix 

serie “Dirty Lines”. De Volkskrant schreef: De 

twee spelen overtuigend, zingen prachtig 

en hun voorstelling zit vol schrijnende 

humor. ‘De humor is op het randje en 

hun ‘ladyperspectief’ maakt dat extra 

interessant’. Zie ook op: www.n00bofficial.nl 

(met twee nullen!). Toegang € 19. 

MARTIJN KONING, 3 DECEMBER

Martijn Koning,  voor het eerst naar 

Nigtevecht! Een lang gekoesterde wens gaat 

eindelijk in vervulling. Martijn: bekende 

Nederlandse stand-upcomedian, cabaretier, 

columnist en tekstschrijver. Stuiterbal, 

hilarisch, absurd en bovenop de actualiteit. 

Het werd tijd dat hij 3 december naar het 

Dorpshuis komt. Toegang € 21.

MERIJN SCHOLTEN, 14 JANUARI

Merijn Scholten is de cabaret CULTUURTIP 

van De Volkskrant over de culturele 

hoogtepunten van seizoen 22/23. Merijn 

heeft bijna 74 duizend gretig delende 

volgers en een paar terugkerende 

publiekslievelingen op zijn Instagram. Er 

zijn nu al veel uitverkochte zalen in het 

land. Merijn maakt  absurde uitvergrotingen 

van een menstype waarmee Scholten iets 

specifieks van deze tijd aanraakt. Scholten 

neemt een aantal Instagram personages 

mee het podium op. Toegang € 22.

ROB & EMIEL, 11 FEBRUARI.

In Quebec Canada werd in juli het 

wereldkampioenschap Magic gehouden. 

Meer dan 100 acts vanuit de hele wereld 

deden mee. Rob en Emiel wonnen zilver 

op dit WK! Ze  kwamen uit in de categorie 

mentalisme met hun inmiddels bekende 

blinddoek act, waarbij Rob geblinddoekt 

voorwerpen raad van het publiek. Ze 

behoren op het gebied van mentalisme tot 

de absolute wereldtop. Al jaren verweven 

Rob en Emiel magie, cabaret, verwondering 

en humor in feel-good performance-acts 

voor hun eigen televisieprogramma's, 

theatershows en evenementen. Rob & 

Emiel gaan Los in deze wervelende show. Ze 

vertonen een aantal van hun beste acts van 

de afgelopen 20 jaar. Toegang € 23

LEBBIS EN VERHALLEN, 27 APRIL

Met trots kan vermeld worden dat Hans 

Sibbel (Lebbis) voor het eerst naar ons 

Dorpshuis komt! Het hele leven is toeval. 

Waar je geboren bent, hoeveel talent je 

hebt, wie je tegenkomt. Toevallig komen 

Mattijs Verhallen en Hans Sibbel elkaar 

tegen. Op een goed moment. En verdomd, 

ze gaan een voorstelling maken met muziek 

en verhalen. Twee mannen in de bloei van 

hun leven die een bak liedjes en gedachten 

over u uitstorten waar U u tegen mag 

zeggen. Toegang € 23.

Er zijn nog passe partouts en losse  

kaarten voor de voorstellingen beschikbaar. 

Een passe partout voor vijf voorstellingen 

kost € 99 en is nog verkrijgbaar bij de 

Centerrr en in de Dorpsstraat 3. Op www.

cabaret-nigtevecht.nl kan gereserveerd 

worden of app 06-44522302. Bellen kan ook 

op 0294-252506. Ook voor reserveren losse 

voorstellingen. 

Programma cabaret 
seizoen 2022 – 2023
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Afgelopen week is er in de Dorpskamer een mooie nieuwe boekenkast 

geplaatst. En voor wie het niet wist…of was vergeten…u kunt gratis en 

voor niets boeken komen halen en brengen tijdens de openingstijden 

van de Dorpskamer. Er staan echte bestsellers en pareltjes in, zeldzame 

exemplaren, en boeken waarvan u nooit had gedacht dat u ze zou willen 

lezen. Dus kom ruilen, lenen en koffiedrinken. Nog gezellig ook. 

Boeken voor nop
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Gravure van bezoek tsaar Peter de Grote aan Petersburg. Eén van de in totaal  
12 gravures gewijd aan Petersburg van D.Stoopendaal, in diens ‘De Zegepralende 

Vecht. Vertoonende verscheidene Gezichten van Lustplaatsen en Heerenhuyzen  
en dorpen beginnende van Utrecht met Muyden besluytende’.

Fragment uit Covens en Mortier carte particuliere  
d’Amstelland, 1749 (uit boek Petersburg, Roem der Hoven)

De historie van  
ons Petersburg
Voor veel bewoners zal het bekend feit zijn, voor een aantal 

bewoners wellicht niet. Wisten jullie dat de straat Petersburg 

in ons dorp zijn naam ontleent aan eén van de mooiste 

buitenplaatsen aan de Vecht; Petersburg. 

We moeten terug naar de 17e en 18e eeuw. Het verhaal begint 

met de Amsterdamse koopman Christoffel Brants. Cristoffel 

dreef handel met Rusland en reisde veel naar Rusland om onder 

andere graan te verhandelen. Rond 1693 ontmoette hij op een 

van zijn reizen tsaar Peter I Aleksejevitsj Romanov (beter bekend 

als ‘Peter de Grote’) met wie hij bevriend raakte. Toen Cristoffel 

terugkeerde in Amsterdam en ondertussen een welgestelde 

koopman was, vond hij dat bij zijn status een buitenverblijf 

hoorde. Het was toen namelijk vrij gebruikelijk dat welvarende 

Amsterdammers een ‘zomerverblijf’ buiten de stad lieten bouwen 

om te ontsnappen aan de stank en drukte van de stad. Cristoffel 

kocht daarom Huys ten Ham; een buitenplaats aan de Vechtoever 

bij Nigtevecht. Hij doopte deze buitenplaats vervolgens 

‘Petersburg’, naar zijn vriend tsaar Peter de Grote. Op basis 

van een oude kaart uit 1749 zou de buitenplaats ongeveer op 

de oostelijke Vechtoever tegenover het huidige Villa Breevecht 

moeten hebben gelegen. Cristoffel bespaarde koste noch moeite 

om tussen 1709 en 1711 de plek nog mooier te maken dan dat hij 

al was. Hij liet naar ontwerp van Simon Schijnvoet enorme tuinen 

aanleggen en richtte de buitenplaats opnieuw in, zodat de polder 

om het huis (die soms nog steeds onderliep) werd veranderd in 

fraaie sier-, moes- en teelttuinen die in elkaar over liepen. Er 

waren fonteinen en brede lanen met prachtige bomen en hagen. 

Ook had Petersburg een aanlegsteiger zodat de buitenplaats 

makkelijk bereikbaar was vanuit Amsterdam. Aan de andere 

kant van de Vecht (de Nigtevechtse kant) stond een koetshuis en 

stal. En als kers op de spreekwoordelijke taart verbleef de tsaar 

geregeld op Petersburg, samen met een entourage van wel 80 

man. Helaas is voor zover bekend niets van dit alles overgebleven.

We kunnen dus wel stellen dat achter de ogenschijnlijke 

onopvallende straat Petersburg een mooi verhaal schuilgaat 

wat overigens ooit ongeveer op deze manier (gedeeltelijk) is 

bezongen:

Voor Petersburg, zo schoon van stand,

Waarvan zijn roem nimmer kan vergroten.

Waarnaar men alleen bedeesd kan kijken,

Naar zoveel wonderen mijn vriend.

De lustplaats uit Schijnvoets geest ontworpen,

Kan nauwelijks zijn weerga vinden.

Oh Vecht met uw mooie uitzicht.

Met een grote waardeering.



Verslag van 
bijeenkomst Dorpshuis
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis 

Nigtevecht (SDN) had uitnodigingen en een 

oproep aan de inwoners gedaan om wat 

zaken rond het Dorpshuis te bespreken.  

Op maandagavond 20 juni 2022 was er 

bijeenkomst in het Dorpshuis.

Het belangrijkste was de terugkoppeling 

van de resultaten van de in 2021 gehouden 

enquête, waar een zeventigtal mensen 

op hadden gereageerd, maar eerst werd 

er stilgestaan bij wat andere punten. 

Na een welkom van de voorzitter werd 

er een voorstelronde gedaan van de 

huidige bestuursleden van SDN en werd er 

stilgestaan bij een stukje historie van het 

Dorpshuis wat teruggaat naar beginjaren 60 

van de vorige eeuw. 

De afgelopen periode zijn er veel 

werkzaamheden verricht waardoor het 

Dorpshuis weer helemaal aan de eisen van 

deze tijd voldoet (er is o.a. een geheel nieuw 

warmte-terug-win systeem geïnstalleerd).

Een grote verandering was een wijziging 

van het eigendom van het Dorpshuis, 

per 1 januari van dit jaar is het eigendom 

overgegaan naar de gemeente. Als 

onderdeel van nieuw beleid voor buurt- en 

dorpshuizen in de gemeente Stichtse Vecht 

was deze overdracht een logisch gevolg en 

houdt in het kort in dat het bestuur van de 

SDN de huurder is van het Dorpshuis (in het 

kader van het beleid met voorlopig geen 

huur) en verantwoordelijk blijft voor de 

exploitatie van het Dorpshuis. 

De resultaten van de enquête werden 

gepresenteerd en uit de reacties kan 

geconcludeerd worden dat de meeste 

mensen zich wel kunnen vinden in een 

beheerder die het Dorpshuis beheert. Ook 

veel veel van de huidige activiteiten vallen 

in de smaak, maar er zijn ook suggesties 

naar voren gekomen voor mogelijk andere/

nieuwe activiteiten.

Ook belangrijk op deze avond is de vraag 

hoe ziet de toekomst van het Dorpshuis 

eruit zeker na de eigendom overdracht 

aan het begin van dit jaar. Los van het 

beleid is ook belangrijk hoe de gemeente 

naar het Dorpshuis kijkt. Uitgangspunt 

van de gemeente is dat het Dorpshuis ten 

goede moet komen aan de Nigtevechtse 

gemeenschap en kan blijven bestaan (zolang 

de Nigtevechtse gemeenschap het wil en 

kan). Hierbij is een belangrijke rol weggelegd 

voor het bestuur van SDN, zij dient zorg te 

dragen voor de exploitatie van het Dorpshuis 

op een financieel gezonde basis.

En dat laatste is een hele uitdaging want 

de huidige bezettingsgraad van het 

Dorpshuis kan wel wat omhoog en dat 

kan bereikt worden met meer gebruik van 

het Dorpshuis, eigenlijk meer activiteiten, 

Op de avond werd een oproep gedaan 

om samen met het bestuur te kijken 

naar mogelijkheden voor meer (nieuwe) 

activiteiten en gelukkig hebben daar een 

aantal mensen op gereageerd. Laten we 

er als Nigtevechtse gemeenschap alles aan 

doen om het Dorpshuis een toekomst vaste 

plek te geven, een mooie uitdaging toch!

Voor meer info over het Dorpshuis ga naar de 

webpagina: https://dorpshuis-nigtevecht.nl

Let’s get 
in shape….
discoshape! 
Vanaf woensdagavond 5 oktober kan 

het eindelijk weer. De deuren van het 

Dorpshuis gaan dan open voor een 

uurtje sporten op muziek, ook wel 

discoshape genoemd. De lessen worden 

gegeven door Sandra van der Spruit. En 

er is goed nieuws, want door de interesse 

is het aantal lesuren verdubbeld. 

Les 1: van 19.15-20.15 uur

Les 2: van 20.20 tot 21.20 uur

Er is nog plek maar wees er snel bij. 

Je kan je opgeven bij Sandra van der 

Spruit 06-21 686 906
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Energiestress, energierekening, energie-

armoede, energietoeslag…. Als je het 

nieuws een beetje volgt, kan er maar een 

thema centraal staan: Besparen! Daarom 

organiseert Stichting Duurzame Vecht 

in het dorpshuis van Nigtevecht een 

informatieavond. Op 5 oktober vertellen 

we alles over energie besparen. Deze 

avond is bedoeld voor zowel huurders als 

huiseigenaren. Tevens zijn onze experts 

aanwezig die je meer kunnen vertellen 

over isolatie, zonnepanelen en (hybride) 

warmtepompen.  Meld je nu aan voor 

de gratis buurtbijeenkomst Besparen 

op 5 oktober 20.00 in het Dorpshuis van 

Nigtevecht via de website. Ga naar https://

duurzamevecht.nl.nigtevecht/

OVER STICHTING DUURZAME VECHT

Stichting Duurzame Vecht is een actieve 

groep van vrijwilligers die weten wat er 

speelt in de gemeente Stichtse Vecht op het 

gebied van duurzaamheid. De aandacht ligt 

momenteel bij de energietransitie.  Met een 

netwerk van lokale energie-ambassadeurs 

adviseren we inwoners bij het verduurzamen 

van hun woningen. Daarnaast hebben 

we aandacht voor duurzaam leven. Meer 

weten? Check https://duurzamevecht.nl/

Verlaag de energie-rekening!
Kom naar onze avond in het Dorpshuis op 5 oktober



Beschuit  
  met muisjes

Teun, geboren op  

5 september 2022, 

zoon van  

Jochum en Leonie

Jaap,  

geboren op  

7 juni 2022,  

zoon van  

Scott en Anouk

Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 23 oktober 2022
Verschijningsdatum: 5 november 2022

Vraag van Nick: Michiel, hoe ben je in 

Nederland terecht gekomen en waarom heb 

je voor Nigtevecht gekozen? Ik heb de liefde 

gevolgd. In mijn geval betekende dit dus: 

de grens over van België naar Nederland, 

nu reeds 8 jaar geleden. Via Amsterdam en 

Bussum zijn we in Nigtevecht beland. Tijdens 

een fietstocht vanuit Bussum ben ik ooit 

Nigtevecht binnengereden via de Klompweg. 

De charme van de Dorpsstraat en het pontje 

maakten indruk alsook het dorpse karakter 

dichtbij Amsterdam. Sinds iets meer dan 2 

jaar woon ik hier met veel plezier.

Voor de mensen die je niet kennen: hoe ziet 

een gemiddelde dag uit jouw leven eruit?

Ik kijk vooral uit naar de niet gemiddelde 

dagen zoals het weekend :). Sinds thuiswerken 

meer de standaard is geworden, sta ik later 

op dan vroeger. Recentelijk probeer ik de dag 

opnieuw een half uur eerder te beginnen 

met een ochtendwandeling langs de Vecht. 

Daarna maak ik de ontbijtjes klaar voor 

het ganse gezin alsook de schooltassen van 

de jongens te vullen met eten en drinken. 

Daarna werk ik grotendeels vanuit mijn 

eigen thuiskantoor. Tijdens de lunchpauze 

probeer ik veelal van ons eigen tuintje te 

genieten als het weer het toelaat.

Wat staat er momenteel bovenaan jouw 

bucketlist? Eerlijk gezegd heb ik geen 

bucketlist. Ik ben nogal een nuchter 

persoon, maar ik zou het fantastisch vinden, 

mocht ik de kans krijgen, om met een 

camper 6 maanden door Europa te reizen en 

de pracht van de natuur op ons continent 

verder te ontdekken. In de wereld zijn veel 

mooie landschappen en natuurfenomenen, 

maar je hoeft zeker de oceaan niet over om 

mooie dingen te zien.

Waar mogen wij jou voor wakker maken?

Om de mooie uitzichten boven de weivelden 

en de Vecht te bekijken bij zonsopkomst. De 

natuurlijke omgeving van het dorp is wat 

mij betreft een groot pluspunt en het geeft 

heel vaak prachtige uitzichten waar je in 

alle rust van kunt genieten.

Wat is jouw tip aan mensen die nieuw in 

Nigtevecht komen wonen? Sluit je aan bij 

het verenigingsleven. Ikzelf doe mee met 

35+ voetbal van D.O.B. Gezien ik in de 

coronaperiode in Nigtevecht ben komen 

wonen en het moeilijker was om contact te 

zoeken, had ik het wel leuk gevonden om 

een soort van welkomstbrochure te hebben 

met algemene info en weetjes over ons 

mooie dorp, mogelijke clubjes, jaarlijkse 

terugkerende activiteiten enz. Gaandeweg 

ontdek je dit natuurlijk zelf, maar dit lijkt mij 

een mooie en goede ontvangst voor nieuwe 

inwoners en zo maak je het ze gemakkelijk 

om gelijk mee te doen.

Met wie zou je weleens een bakkie willen 

doen en waarom? Met de tuinarchitect 

van 'Eyrignac et ses jardins'. Deze prachtige 

tuinen in Frankrijk hebben wij afgelopen 

zomer bezocht. Gezien het mijn droom was 

als kind om tuinarchitect te worden, lijkt het 

me dan ook heel erg interessant om deze 

persoon te ontmoeten en inzichten te krijgen 

in zijn denkwijze en manier van werken.

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en 

waarom? Aan Dafne Rensenbrink. Onze 

zoontjes kunnen het goed met elkaar 

vinden. Jij woont al iets langere tijd in in 

Nigtevecht. Volgens mij heb je dus een goed 

beeld van wat ons dorp nog nodig heeft om 

het nog leuker/mooier te maken.

Achterklap:  
Michiel Seaux
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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
Roy Brands       06-25754436
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


